
Zápisnica

z  32. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
19.12.2017   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. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 

2019 a 2020.
4. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.
5. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné 

služby Karlova Ves.
6. Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej 

organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
7. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie 2018-

2022.
8. Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo 
dňa 29.03.2005.

9. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 
Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej -  na ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62.

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
11. Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na 

objekt futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A.
12. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.
13. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.
14. Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova -

Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..
15. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.
16. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho 

zastupiteľstva v roku 2018.
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17. Návrh uznesenia k vzdaniu sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie finančnej a podnikateľskej, komisie 
školstva, mládeže a športu a v komisii regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja.

18. Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017.
19. Informácia o vybavených interpeláciách.
20. Rôzne.
21. Interpelácie.

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Schválený program:
Otvorenie rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a 
schválenie programu rokovania. str. 4

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.  str. 9
2. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018. str. 13
3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom                       
na roky 2019 a 2020. str. 16

4. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. str. 19

5. Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné
služby Karlova Ves. str. 20

6.  Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej                     
organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves. str. 20

7. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na funkčné obdobie                 
2018-2022. str. 25
8. Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkci-
onárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 204/2005 zo dňa 29.03.2005. str. 32
Vystúpenie občanov str. 35

9. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu                    
Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka,                
Majerníkova 62. str. 50

10. Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.  str. 60
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11. (Nový) Informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone                  
funkcií verejných funkcionárov.      str. 62 a 72

12. Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B. str. 62

13. Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20. str. 84

14. Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou                    
Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..  str. 93

15. Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.  str. 101

16. Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady,                        
miestneho zastupiteľstva v roku 2018.  str. 121

17. Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017. (V pôvodnom návrhu č. 18). str. 125

18. Informácia o vybavených interpeláciách. (V pôvodnom návrhu č. 19).  str. 125

19. Rôzne. str. 127

Miestne zastupiteľstvo neprijalo k bodu žiadne uznesenie.

20. Interpelácie. str. 132
     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva str. 134

Žiadosť Karloveského športového klubu o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na objekt fut-
balového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej ulici 1/A. (V pôvodnom návrhu č. 11)

Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.

Návrh uznesenia k vzdaniu sa poslancov členstva v komisii na ochranu verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov, komisie finančnej a podnikateľskej, komisie školstva, mlá -
deže a športu a v komisii regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja. (V pôvodnom
návrhu č. 17)

Miestne zastupiteľstvo materiál hlasovaním nezaradilo do programu rokovania.
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Úvod

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Vážené  panie  poslankyne,  vážení  páni  poslanci,  vážení
kolegovia miestneho z Miestneho úradu, vážený pán kontrolór, vážený zástupca vedy ,
vítajte, milí občania, ktorí sú v predsálí, dovoľte, aby som otvorila v tomto volebnom
období  32. zasadnutie  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Karlova  Ves.  Je  19.
december,  14  hodín  14  minút.  Podľa  prezenčnej  listiny  sme  uznášaniaschopní  a
môžeme začať s rokovaním. Takže vás tu vítam a opakujem tradičné, prosím vás, keď
sa prihlásite do diskusie alebo s poznámkou, aby ste hovorili výlučne do mikrofónu,
pretože zvukový záznam sa potom prepisuje do písomnej podoby. O 16. hodine máme
pravidelný  bod Polhodinku  pre  verejnosť;  kto  by  chcel  vystúpiť,  z  verejnosti,  má
priestor. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnila pani poslankyňa Hanulíková.
Viete  ešte  niekoho,  kto  by  bol  ospravedlnený  z  celého  rokovania?  Nech  sa  páči.
Prosím, do mikrofónu. -  

p. Volková: Paľo Martinický sa ospravedlňuje, príde trošku neskôr. 

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Čiže pán poslanec Martinický príde  trošku neskôr.  A pán
poslanec  Šíbl  sa  ospravedlnil,  že príde  neskôr.   Pani  poslankyňa  ...pani  právnička
Zemanová príde, že neskôr a bude musieť aj skôr odísť; ale príde. Čiže títo traja.

p. Volková: Aj pán Horecký... príde neskôr. 

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Príde neskôr.  Ďakujem veľmi  pekne.  Takže už nikto  viac.
Dobre. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p. Čahojová,  starostka MČ:   Vážení kolegovia podľa abecedného poriadku navrhujeme
overovateľov zápisnice. Takže dnes by som poprosila za overovateľov zápisnice pani
Nagyovú-Džerengovú  -  neviem  teda...   Petra?...Nie?...Nie?...  Podľa  abecedného
poriadku,  pán  poslanec  Svoboda...  ?   ...Overovateľ...   overovateľ.  Môžeš?
Overovateľa. Dobre. Čiže aj pani poslankyňa  Nagyová-Džerengová aj pán poslanec
Svoboda   sú  navrhnutí  za  overovateľov  zápisnice.  Takže  vás,  kolegovia,  prosím,
budeme hlasovať za overovateľov zápisnice. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Máme schválených overovateľov zápisnice.  Pani poslankyňu
Nagyovú-Džerengovú a  pána poslanca Denisa Svobodu.
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Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Nasleduje schválenie návrhovej komisie. Prosím vaše návrhy,
vážení kolegovia.  Kto sa hlási  do návrhovej komisie? Pán poslanec Buzáš sa hlási,
pán poslanec Lenč už zaujal svoje miesto; a do tretice ...svätej  trojice... Koho?... pán
poslanec Bendík?...  pán poslanec  Krampl?...  pán poslanec Zajac?...  Do návrhovej .
Pani poslankyňa Lukačovičová.. do návrhovej...  by sme potrebovali ešte niekoho ...
Zdeno?   ...  Á  -  pán  poslanec  Kmeťko  sa  hlási.  Dobre.  Výborne.  Ďakujeme  pán
poslanec. Takže do návrhovej komisie sú navrhnutí : pán poslanec Lenč,  pán poslanec
Buzáš a pán poslanec Kmeťko. Prosím sa zaprezentujte a hlasujte.

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik . Máme schválenú
návrhovú komisiu. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Vážení kolegovia, pripomínam, že všetky vaše návrhy nových
uznesení,  doplnení  alebo  zmeny uznesenia,  podávajte  písomne,  každý svoj návrh a
podpíšte a - zrozumiteľne, treba prečítať, samozrejme do záznamu. A to je asi všetko. 

Bod 003
Program rokovania

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  No a môžeme pristúpiť...  môžeme pristúpiť  k schváleniu
programu dnešného zasadnutia.  Ten ste dostali elektronicky...  v pozvánke. Dovoľte,
aby som vás požiadala o doplnenie  tohto programu o schválenie  bodu číslo  9. Pod
bodom číslo  9  navrhujem na  dodatočné zaradenie  Návrh na schválenie  finančných
prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  Modernizácia  odborných  učební  -
jazykovej a prírodovednej. O tomto treba hlasovať osobitne. Poprosím pána prednostu,
aby vysvetlil dôvod tohoto zaradenia; krátko, dvomi vetami.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ .  Ďakujem.  A čo sa týka tohto materiálu  Modernizácia
odborných  učební,  tak pôvodne  bola  vyhlásená  výzva,  že sa mala  dávať  do 30. 9.
Vtedy nám vlastné,  týždeň predtým požiadali o doplnenie  nejakých odkladov, ktoré
nebolo možné stihnúť. Takže sme podstate už ten projekt ani neriešili.   Pred desiatimi
dňami ministerstvo nám dalo informáciu, že je -ako keby- znova otvorené to okienko a
že  dá sa prihlásiť až do 31. 12. respektíve 29. 12. Tak pardon. Tým pádom vlastne je
potrebné schváliť spoluúčasť mestskej časti.  Z toho dôvodu nešlo cez radu, lebo sme
nevedeli,  že bude táto možnosť znova sa prihlásiť.  My už sme  ten projekt brali,  že
jednoducho, kvôli  tým nejakým procesným veciam sa nepodal.  Takže to je  dôvod,
prečo sa budeme... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.  Vážení kolegovia, je ešte nejaký návrh
na zmenu programu? Pán poslanec Zajac, nech sa páči.
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p. Zajac: Ja by som v technickej len chcel ... k tomu, čo navrhol pán prednosta, aby sme teda
nehlasovali  za  zaradenie  tohto  bodu,  preto,  lebo   sme  to  nemali  v  komisiách.  A
myslím  si,  že  tu  je  -  my  to  tak  -ako-  veľmi  laxne  hovoríme  o  tých  Európskych
projektoch; aj v dnešnom ...

p. Čahojová, starostka MČ: ...Prosím, neviem, či má pán poslanec Zajac zapnutý mikrofón?
Ja vždy ťa tak tichšie počujem. 

p.  Zajac:  Že  my  to  tak  veľmi  laxne  rozprávame,  alebo  vlastne  nerozprávame  o  týchto
projektoch podporovaných Európskymi fondmi,  všelijakými,  a myslím  si,  že z toho
vyplývajú isté ... isté záväzky mestskej časti. Budeme  sa dneska baviť aj pri rozpočte,
bavili  sme sa o tom ...o tom projekte  tých veľkých striech;  a toto je   ďalší v rade
projektov  -  ja  naozaj  neviem,  na  základe  čoho  sme  vybrali  opäť  teda  škola
Majerníkovu  62. Viem o tom,  že  takéto učebne  na  ...napr.  61-tke boli  zriadené  z
príspevkov rodičov,  asignačných alebo ZRPŠ, a teda musím povedať pravdu, že... že
ja  by som o tom rád rozprával  na  nejakej  komisii  školstva;  a na takéto návrhy  sa
pozeral trošička takým ... triezvejším pohľadom, ako tuto v diskusii, v pléne miestneho
zastupiteľstva. 

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

p.  Dulla  :  Ďakujem za slovo.  Ja  navrhujem vypustiť  body 8,  11 a 15 z programu  tohto
miestneho zastupiteľstva. A ako bod 8 zaradiť Správu predsedu komisie  pre ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejnými funkcionármi, po zasadnutí
komisie dňa 21. 11. 2017.

p. Čahojová,  starostka MČ: Prepáč pán poslanec, keď som si značila, ktoré body navrhuješ
na vypustenie, tak tú poslednú vetu som nezachytila. Ako bod- ôsmy? 

p. Dulla: Áno, ako 8. bod -Správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu atď. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem.

p. Dulla : Po zasadnutí komisie 21. 11. 2017. Ďakujem. 

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

p. Zajac: Chcem sa len spýtať, či v návrhu pána poslanca je vypustenie bodu 17? 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nie.

p. Zajac:  Dobre.  Tak navrhujem vypustiť  v tom istom ... čiže navrhoval  by som vypustiť
osmičku,   a  sedemnástku, preto, lebo  sú to  veci,  ktoré by mali  vyplynúť  z nejaké
diskusie. Sú to ...sú to pomerne vážne veci, hovoriace o tom, aká je klíma demokracie
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v tejto mestskej časti. A tie 2 body, tak ako sú pripravení... pripravené, si nemyslí,  že
úplne  teda ...  sme  mali  možnosť  diskutovať,  nielen  teda členovia  nejakého  klubu,
alebo  členovia  miestnej  rady,  ktorá teraz je  -  ako keby mínus  -  zástupcovia  iných
politických subjektov, ktoré sa v tomto mestskom zastupiteľstve nachádzajú. Neviem
o tom, že by napr. s  nezávislými poslancami,  alebo zástupcami iných strán hovorila
tajomníčka miestnej rady?  Ktorá teda by o takýchto veciach možno mohla hovoriť. A
preto  si  myslím,  že  radšej  teda  to  vypustíme,  aby  sme  sa  tu  zase  nehádali  pred
Vianocami.  A ... radšej -  tieto veci, myslím,  si, že neponáhľajú, zas až tak strašne a
tieto veci prejednali na poli diskusií. 

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

p. Bendík: Ďakujem pekne.  Ja by som veľmi rád podporil návrh, ktorý - ja si už nepamätám,
kto to dal,   aby sa ...  aby sa ... aby predseda komisie  na ochranu verejného záujmu
vystúpil,  pretože táto komisia,  v zmysle  zákona, by mala mať zástupcov politických
strán.  Ja neviem,  či si to niekto uvedomuje,   tým, že som sa vzdal členstva v tejto
komisii,   myslím  si,  že ... až by tá slušnosť prišla  do tejto  mestskej  časti zmenou
starostu,  tak ja  si  myslím,  že mal  byť  oslovený  ďalším  člen  tejto  strany,  čiže  pán
Krampl.  Neviem prečo sa niečo také neudialo?  Skúsi mi to niekto vysvetliť,  prečo?
Ak strana Sloboda a solidarita... nemá zastúpenie ...

p. Čahojová,  starostka MČ: Prepáč pán poslanec, ale rokujeme o programe...

p. Bendík : Ja ešte stále hovorím! .. Ja ešte stále hovorím !... 

p. Čahojová,  starostka MČ: K programu...

p. Bendík: Preto hovorím, že som za to, aby... aby  naozaj sa tento bod otvoril, aby sme tu
nezavádzali nejaké nezvykle praktiky. Ďakujem pekne. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Teraz neviem,  že či chceš, aby ho ... aby bolo ... podporené
jeho vypustenie,  alebo aby bol otvorený?  Dobre. Áno, áno, ďakujem.  Pán poslanec
Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda tiež sa prihováram za to, aby bod číslo 11
bol  rokovania  vypustený.  A  keďže  kolega  Vlado  Dulla  navrhol  viacero  bodov v
jednom návrhu , tak si myslím,  že o každom bode by sa malo extra ... extra hlasovať.
Prelína sa to aj s návrhmi kolegov. Ďakujem.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie prihlásený
nie je, tak pristúpime k hlasovaniu. Prvý bol  ... bola moja žiadosť, aby ste podporili
zaradenie  bytu  číslo  9  -  Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na
spolufinancovanie  projektu  Modernizácia  odborných  učební  jazykovej  a
prírodovednej, na Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62. Prosím, aby
ste sa prezentovali a hlasovanie.
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Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 3 , zdržal za 1. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Takže tento bod do programu zaraďujeme.  Ďalší návrh bol
návrh pána poslanca Dullu. Budeme teda hlasovať samostatne o každom jednom jeho
návrhu.  Takže  ako  prvý  zaradil...  navrhol  pán  poslanec  Dulla  vyradiť  z  programu
rokovania bod číslo 8. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

Hlasovanie: Za 7 poslanci, proti obi 1, zdržal sa 13 poslancov. Takže tento návrh neprešiel.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďalší návrh pána poslanca Dullu bolo vyradenie bodu číslo 11.
O vyradení... hlasujeme o vyradení bodu číslo 11. Prosím hlasujte.

Hlasovanie: Za 15 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 5. Tento návrh bol schválený.

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže bod číslo  11 je vyradený. Nasleduje bod číslo  15 - Pán
poslanec Dulla navrhol vyradenie bodu číslo 15.  Prosím prezentujte sa a hlasujte. 

Hlasovanie: Za vyriadenie bodu číslo 15 bolo 6 poslancov, proti 2, zdržali sa 12. Čiže tento
bod nie je vyradený.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje návrh pána poslanca Zajaca, za vyradenie bodu číslo
17... pardon ešte pán poslanec Dulla navrhol ako bod číslo 8, ale -  asi iný bod, teda,
keď bod číslo  8 zostáva. - Predniesť správu predsedu komisie  na ochranu verejného
záujmu. Čiže budeme hlasovať o návrh pána poslanca Dullu zaradiť ako bod 8.a - pán
poslanec, môže byť? - Ako bod 8. a - Správa predsedu komisie na ochranu ... To číslo
sa potom posunie. ...

p. Dulla:  Pani starostka, žiadne "a" Už som to niekoľkokrát povedal. Systematika pozná len
normálne numerické poradia ... 

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

p. Dulla : Nejaký to bude. Uvidíme, ktorý. Najprv uvidíme, či ho schválite a potom môžeme
hovoriť o poradí.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, pán poslanec, zatiaľ  mu dávame takéto pracovné poradie,
pretože potom nám pán Beňo vytlačí nové poradie bodov, tak,  ako si ich schválime.
Zatiaľ je  to za bodom číslo  8, pracovne  8.a -  Správa predsedu komisie  na ochranu
verejného záujmu. Hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca Dullu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 10 poslanci, proti nebol nik, zdržalo sa 8. Tento návrh bol prijatý. Čiže bod -
asi-  9 to bude. Pán Dulla to žiadal za bod 8....  za bod 8. 

p. Dulla: Ak môžeme ja hovoriť o sebe... Môžem? 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, nech sa páči. 

p. Dulla: Výborne. Takže ja súhlasím s poradím 11.

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Takže toto bude  bod číslo 11. A ešte tu máme návrh
pána poslanca Zajaca, ktorý navrhol... navrhol vypustenie  z programu bodu číslo 17.
Hlasujeme o návrhu pána poslanca Zajaca.

Hlasovanie:  Takže za návrh pána poslanca Zajaca hlasovalo 11 poslancov, proti nebol nik,
zdržalo sa 9 poslancov. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže pán poslanec Zajac, tvoj návrh bol úspešný a tento bod
bol vypustený z rokovania. 

p. Čahojová,  starostka MČ: No, keďže neboli žiadne iné návrhy,  tak teraz vás poprosím
pekne, aby ste hlasovali o programe ako celku. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali 2 poslanci.  Program sme
schválili  a môžeme sa pustiť do práce. Ďakujem. 

Bod 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Začíname  štandardne  bodom číslo  1  -  Plnenie  uznesení
miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána predkladateľa, pána prednostu, aby uviedol
pár slovami, tento materiál. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Čo sa týka tohto materiálu,  tak predkladáme
plnenie   uznesení  miestneho  zastupiteľstva  spracované  organizačným  oddelením,  s
tým, že je tam uvedené uznesenia,  ktoré plnia  priebežne, ktoré sú splnené a tak isto
schvaľuje sa jeden návrh na predĺženie termínu plnenia. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Komisia  dopravy dostala taký informatívny materiál,  ktorý sa
týka jedného z uznesení - číslo 340/2017; a nebol úplný rozsah údajov, v porovnaní s
uznesením.  Aj  z  vyhodnotenia,  tak ako je  uvedené,je  zjavné,  že  nebolo  splnené  v
celom rozsahu.  Z vyhodnotenia  uznesenia  240/12 nevyplýva,  že sa plní  priebežne.
Nemožno z neho zistiť, aké kroky smerujúce k naplneniu uznesenia podniká Karlova
Ves.  Mne po piatich rokov vychádza výsledok - nesplnené.  Ako dôkaz vnímam aj
ukončenie  zmluvného  vzťahu  a  začatia  obstarávania  nového  spracovateľa.  Z
vyhodnotenia  uznesenia  319/217/C2  nevyplýva  existencia  objektívnej  prekážky
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spracovať  právnu  analýzu  a  podať  informáciu  miestnemu  zastupiteľstvu.  Dohoda
uskutočniť  právne  kroky  voči  Bratislavskej  teplárenskej,  po  skončení  roka  2017
nebolo takou prekážkou. Rovnako ani fakt, že Bratislavská teplárenská by mohla svoje
povinnosti ešte splniť  do konca roka 2017. A preto navrhujem zmenu vyhodnotenia
plneniu  vznesení  a  to: -  plnenie   jedného  -  na  -  splnené  čiastočne;  a  dvoch  -  na
splnené... na nesplnené. A podávam návrhu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestská
časť Bratislava-Karlova Ves po a)  hodnotí plnenie uznesenia po 1) číslo 268/2016/d
ako  plnené  priebežne.  Po  2.)  číslo  342/2017  ako  splnené  čiastočne.  Po  3)  číslo
260/2012 a uznesenie číslo 319/2017/C2  ako nesplnené. Po žiada starostku mestskej
časti, aby zabezpečila úplné splnenie uznesenia číslo 340/2017. Termín: 1. zasadnutie
komisie dopravy podľa harmonogramu na rok 2018. Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem.  Keďže  nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási...  Pán
Rosina.? Nech sa páči, pán poslanec.

p.  Rosina:  Ďakujem za slovo.  Ja  teda sa zhoduje  s kolegom Dullom,  čo sa týka plnenia
uznesenia 340, ktoré som ja -teda- svojho času inicioval.  A hodnotím to taktiež ako
splnené  čiastočne.  Teda...  ďakujem  za  premietnutie  ...  tých  ...  snímok.  Toto  je
jednoducho... nielen že sa zaberajú parkovacie miesta, ale keď sa pozrieme, žijeme na
smetisku a toto je.... náhodne spravená fotka v zóne Silvánska. Takže takýchto zákutí
mame ...máme viacej; a jednoducho prvoradý problém je ... že  žijeme na smetisku.
Kontajnery,  ktoré  sú  mimo  vybudovaných  stojísk  by  sa....  robia  šarapatu.  Jednak
zaberajú parkovacie miesta,  alebo zaberajú verejnú zeleň...a sú zdrojom znečistenia.
Takže 1. krokom, opakujem to, čo som povedal pred... keď sa schvaľovalo uznesenie,
je spraviť si analýzu... koľko ....koľko máme takýchto problematických miest.  V tom
materiáli,  ktorý sme dostali ... žiaľbohu, na poslednú chvíľu,  na zasadnutie komisie
bolo  kvantifikovaných  že  73  parkovacích  miest  je  zabratých  kontajnermi.  Žiaľ
skutočnosť je oveľa, oveľa odlišnejšia.  Ja som si teda následne kontroloval; niektorú
ulice  boli  myslím  si,  spracované  dobre,  ale  niektoré  boli  spracované  tak,  že  ...
vyhodnotím ... ako -  veľmi nekvalitne. Ja si  trúfam odhadnúť, že tých parkovacích
miest zabratých kontajnermi je násobne viac. Povedzme 2-krát, 3-krát viacej.  A to je
už jednak aj počet ale... teda ... hlavne ma znepokojuje ten verejný ... poriadok. Preto
som si dovolil navrhnúť aj doplnenie uznesenia a to konkrétne v časti - v tomto bode a
-v  časti a) ...bode ods. 1 písm. a) za súčasný text doplniť nový text. Je tu pomlčka  -
čiastočne splnené. V časti b) schvaľuje v odseku 1) doplniť tabuľku o riadok 2, kde
teda ....  sa  toto uznesenie  o  plnenie,  predlžuje  s termínom 30. 6.  2018. Je  to  teda
značný posun. A prečo? - Tak to dôjdeme v ďalšej časti, ktorú som navrhol. V časti
Informácia o plnení uznesení,  v časti týkajúcej sa plnenia uznesenia 340 - to je úplne
na konci zmeniť a doplniť   text  nasledovne: Plnenie:  -splnené čiastočne. Na území
Karlovej  Vsi  a  Dlhých  dielov  sa  identifikovalo  79  parkovacích  miest,  ktoré
momentálne slúžia ako kontajnerové stojiská. Na území Karlovej Vsi a Dlhých Dielov
sa  identifikovalo  6  murovaných  nevyužívaných   kontajnerových  stojísk.  Jednotlivé
miesta  sú  uvedené  v  Prílohe  číslo  1  materiálu.  Súpisy  podľa  jednotlivých  bodov
uznesenia  sú  vykonané  čiastočne.  Je  potrebné  dopracovať  súpis  kontajnerov,
kontajnerových stojísk a zabratých parkovacích miest, identifikáciu spôsobu využitia a
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identifikáciu  užívateľov  verejných  priestranstiev.  Získané  údaje  spracovať  do
grafického  informačného  systému  GIS  ako  samostatné  vrstvy.  Samostatná  vrstva
kontajnerových  stojísk,  s  identifikáciou,  komu stojisko  patrí,   a  čo je  využívané,  s
možnosťou samostatného  zobrazenia len nevyužívaných  stojísk.  Samostatnú vrstvu
kontajnerov na odpad s identifikáciou o aký druh kontajnera ide a kto je užívateľom
kontajnera,  s informáciou, či sa kontajner nachádza v stojisku,  na zeleni  alebo  na
parkovisku, či komunikáciu, s možnosťou samostatného ... zobrazenia kontajnerov na
parkoviskách a komunikáciách. Venovať riešeniu úlohy dostatočnú pozornosť, pretože
úloha   bude  podkladom nielen  pre  riešenie  problematiky  parkovania,  ale  najmä  k
zlepšeniu  verejného  poriadku  a  estetickej  kvalite   obce.  Pripraviť  pilotný  projekt
sanácie nevyužívaných kontajnerových stojísk na ulici Hany Meličkovej a vyriešenie
státia  kontajnerov na  prenajatej  ploche  priliehajúcej  k  tejto  komunikácii.  Pripraviť
návrh zmeny dopravného značenia pre státie pri kontajnerových stojiskách s časovým
obmedzením.  Priebežne  informovať  o plnení  úlohy   miestne  zastupiteľstvo  a  jeho
príslušné  komisie  -  komisia  pre dopravu a komisia  pre životné prostredie,  ochranu
prírody a verejný poriadok. Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Všetko, čo si čítal, pán poslanec, to bolo  text uznesenia? 

p. Rosina: Áno.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Dobre. Inak ... s tým naozaj nemôžem ...inak -ako súhlasiť.
Dúfam,  že...  Bolo by dobré, keby sa podarilo  to, čo si ...navrhuješ, keby sa nám to
podarilo. Ale dobre. Nech sa páči, odovzdaj prosím písomne.

p. Rosina: Odovzdal som. 

p. Čahojová, starostka MČ: To je pravda, pán poslanec, že je to  vecný návrh. Možno by tak
nemalo byť v plnení uznesení, ale ako samostatné uznesenie v bode Rôzne. Ale  ja v
tom -ako- nevidím problém.  Ako, môžeme to aj tuná schváliť. 

p. Rosina:  Nebránim sa procedurálnym zmenám,  len  ...  neviem,  či vydržím až do bodu
Rôzne, pretože nie som zdravotne celkom fit. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Takže berieme na to ohľad. Dobre.

p. Rosina: Som to predniesol teraz, a -  ...  

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, pán inžinier, nech sa páči.  

p. Kosnáč: S dovolením. -  Je text uznesenia, ktorý my sme tuná vyhodnotili.  On má nejaké
znenie,  áno, a teraz  sa vlastne textovým spôsobom akoby to  uznesenia rozširovalo.
Ale to by malo byť prijaté uznesením. Nemôže sa, takto - ako- rozširovať ľubovoľne
uznesenie,  len takouto textáciou. To, čo ste navrhli,  pani  starostka,  v  bode Rôzne,
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alebo možnože  aj v tomto bode , keby sa navrhlo ako doplnenie uznesenia číslo 340,
tak by sa to dalo akceptovať akceptovať.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže - ako doplnenie? Ako ... ako  ... ako teda doplnenie o časť
c) .  Tak?

p. Kosnáč: Musí sa to schváliť. Ak sa to má vyhodnotiť, musí sa to aj schváliť.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Čiže,  pán poslanec,  prosím ťa,  uprav si v tom zmysle  toto
uznesenie, aby to bolo ako časť c) navrhovaných uznesení ... navrhovaného uznesenia.
Dobre. Keďže nikto iný sa do diskusie neprihlásil,  pán poslanec má ešte chvíľu čas,
prosím návrhovú komisiu, aby nám prečítala návrh uznesenia pána poslanca Dullu. 

Návrhová  komisia:  Je  to  návrh  od  pána  poslanca  Dullu  k  plneniu  uznesení  miestneho
zastupiteľstva.

p. Čahojová,  starostka MČ: Poprosím trošku do mikrofónu. 

Návrhová komisie: Z toho nie je zrejmé, či je to zmena alebo doplnenie. Návrh na uznesenie:
Miestne  zastupiteľstvo  Bratislava-  Karlova  Ves  -  a)  hodnotí  plneniu  uznesenia  -
ods. 1)  číslo  268/2016/D  -  23.  miestne  zastupiteľstvo  z  20.12.2016,  ako  splnené
priebežne;   Ods. 2 číslo  340/2017 - 29. miestne zastupiteľstvo  z 5. 9.  2017  -  ako
splnené čiastočne, Bod 3 -  číslo 260/2012 - 14. miestne zastupiteľstvo z 25. 9. 2012 a
číslo 319/2017/C3 - 27. miestne zastupiteľstvo 27. 6. 1017 - ako nesplnené.  B) - Žiada
starostku mestskej časti,  aby zabezpečila  úplné splnenie  uznesenia  číslo  340/2017 .
termín: 1. zasadnutie komisie pre dopravu podľa harmonogramu na rok 2018. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne.  Takže  to  je  nové  uznesenie,  čiže  zmena
uznesenia.  Hlasujeme  o  zmene  uznesenia  pána  poslanca  Dullu.  Nech  sa  páči,
prezentujte sa hlasujte.

Hlasovanie:  Za 10 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 12. Tento návrh nebol
schválený.

p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím návrhovú komisiu ďalší návrh pána poslanca Rosinu,
prečítať.  

Návrhová komisia:  Toto je  návrh na doplnenie  a  zmenu uznesenia  k bodu 1.   programu
Plnenie uznesení.  Predkladateľ Rudolf Rosina. Navrhuje doplniť v časti a) -  berie na
vedomie v ods. 1 písm. a)  za  súčasný text, nový text - čiastočne splnené. V časti B) -
schvaľuje - v ods. 1 doplniť tabuľku o riadok 2 . V tejto tabuľke bude: Dana Čahojová,
starostka mestskej časti,  uznesenie  číslo  340/2017 - mieste zastupiteľstvo december
2017; Termín plnenia: 30. 6. 2018. ... V  časti - Informácie o plnení uznesení,  v časti
týkajúcej sa plnenia uznesenia číslo 340/2017 (úplne na konci ) zmeniť a doplniť text
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nasledovne: Plnenie: splnené čiastočne. Teraz je tam celý ten rozsiahly text. To by mal
byť návrh nového uznesenia.  To je ten bod C.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Čiže ak som to správne pochopila, pán poslanec Rosina  to dal
ako doplnenie  tohoto uznesenia,  ktoré je  tuná v písomnej  podobe? Ďakujem veľmi
pekne.  Pán  poslanec  Rosina  ho  prečítal  do  mikrofónu,  takže  budeme  hlasovať  o
návrhu pána poslanca Rosinu. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pán  inžinier,  musíme hlasovať ešte o... Nemusíme. Dobre.
Ďakujem pekne. Tento návrh bol schválený. 

Bod 2
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme k bodu číslo  2 a tým je  návrh plánu kontrolnej
činnosti  na  1.  polrok  roku  2018.  Predkladateľ  a  spracovateľ  pán  doktor  Hrádek,
miestny kontrolór. Odovzdávam slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ďakujem pekne za slovo, pani starostka.  Vážené...   panie
poslankyne, páni poslanci, viac-menej plán kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2018
vychádza  z  plánu  kontrolnej  činnosti  na  2.  polrok  2017.  Ponechal  som tam ešte
kontrolu objednávok , zmlúv, verejných obchodných súťaží na roky 2006 až 2014 a
doplnil  som kontrolu,  komplexnú  kontrolu  hospodárenia  nakladania  s  finančnými
prostriedkami na Spojenej škole Tilgnerova  14, lebo  sa mi dostali do ruky nejaké
materiály a považujem za potrebné túto kontrolu vykonať. Pokiaľ prídete s nejakými
návrhmi na doplnenie,  rád si ich osvojím. Asi na úvod všetko. Ďakujem.

 p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec
Krampl.

p.  Krampl:  Ďakujem za  slovo.  Ja  sa  len  chcem opýtať k  tomu bodu 1.  4  -  tá Kontrola
objednávok, zmlúv za tie roky 2006-2014. Už sa preukázali nejaké nedostatky? Boli
vyvodené nejaké trestné oznámenia, alebo niečo? Proste, aká je efektivita tohto bodu,
lebo ...  mám pocit, že to len zahlcuje kapacity a odvádzať sa pozornosť od dôležitých
vecí. A proste,  osobne by som uvítal, keby tento bod sa tam nenachádzal. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán kontrolór, nech sa páči.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  V  podstate  na  predposlednom  zastupiteľstve  som  vám
predložilo kontrolu z roku 2006. Môžem konštatovať - teraz kontrolujem rok 2014,  že
ten rok 2014 je  horšom stave,  ako rok 2006. Napr. objednávky za rok 2014 nie sú
formálne vôbec značené, nie sú formálne vôbec číslované,  ale nemyslím si, že je tam
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niečo  také,  že  by  sa  mohla  vyvodzovať  nejaká  trestnoprávna  zodpovednosť,  pán
poslanec.  Sú tam drobné formálne  nedostatky, ale  nič  také vážne, že by som musel
konštatovať potrebu podávať trestné oznámenie.  Môžem len tak povedať, pár viet, je
to naozaj  rok 2014;  niektoré ...  z  môjho  pohľadu,  najväčší  problém je  ten,  že  ku
faktúram, tak ako sú založené na ekonomickom oddelení, chýbajú dodacie listy. Tieto
dodacie listy  boli   nechávané  na  faktúrach,  ktoré boli  archivované  na jednotlivých
oddeleniach. Vykonal som kontrolu na jednotlivých oddeleniach, tak isto som oslovil
všetkých kolegov zamestnancov aj mailom, kto má aké ... kto má aké faktúry,  kto má
aké doklady, a jednoducho dodacie listy sa k faktúram napr. alebo... k  časti faktúr,
ktoré boli kontrolované v roku 2014 vôbec nenachádzajú. Tzn. že napr. máme faktu za
rok  2014,  zo  začiatku  tohto  roku,  na  dodanie  grafických  prác.  Je  problém
skontrolovať, aké vlastné grafické práce boli dodané a ...na  ekonomickom úseku sa
nachádza na faktúre poznámka niekoho zo zamestnancov tohto úradu, že jednoducho
boli fakturované kalendáre za rok 2014. Čiže jednoducho text faktúry sa nezhoduje s
vecným plnením. A ja nie som schopný objektívne zistiť, bez dodacích listov, ktoré tu
jednoducho nemáme, že čo vlastne bolo dodané.  To mi viacmenej pripadá naozaj na
nejakú policajnú činnosť. Ale nemyslím si, že sú to tak závažné nedostatky, ktoré by si
vyžadovali dávať trestné oznámenie. 

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja, ako člen ešte miestneho zastupiteľstva v minulom
funkčnom období,  som - keď som čítal kontroly pána kontrolóra  Šináliho,  pomerne
dosť často  v  týchto kontrolách alebo  v týchto  kontrolných  správach sa  nachádzali
zistené nedostatky; následne, veľakrát sme konštatovali, že mesto získalo neoprávnené
- napr. ??...  peniaze naspäť do svojho rozpočtu, aj preto z hľadiska nejakej efektivity
činnosti hlavnej...  teda kontrolóra tejto mestskej časti sa chcem  spýtať,  či nejakým
spôsobom  táto  mestská  časť  ...Ako  ...  zmyslom  ...   tejto  kontroly  malo  byť
skontrolovať  niečo;  ak  tam  je  nejaké  porušenie  zákona,  neoprávnené  použitie
finančných prostriedkov,  či tie peniaze mestská časť získa späť, lebo ak nie,  tak v
opačnom prípade to považujem za úplne zbytočnú kontrolu. Druhá vec,   ja  by som
chcel vedieť,  že   ako  dlho  ešte  sa bude kontrolovať ten rok 2014? Aby  sme  mali
nejakú  predstavu,  že  ...  že  koľko  ešte  bude  kontrolór  zahltený  v  podstate  zrejme
nepodstatnými kontrolami? Ďakujem vám.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne,  pán doktor. Poprosím všetkých  do
mikrofónu hovoriť, aby bolo lepšie počuť.  

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Odpoviem. Rok 2014 vidím ešte tak na mesiac.   Môžem ...
môžem napríklad  uviesť  taký príklad.  ..Ťažko povedať,  či  nehospodárnosti  -   Asi
všetci viete, bolo ... bolo robené verejné obstarávanie na zabezpečovanie stravovania
zamestnancov... zamestnancov, nie  dôchodcov. A taký paradox - mestská časť roku
2013 zabezpečovala túto činnosť za 2,50  vrátane DPH za hlavné jedlo,  polievku a
zákusok. Potom prebehlo  verejné  obstarávanie,  výsledkom ktorého bola zmluva  za
2,75,  čiže  čisté  navýšenie  o  10 %  .  Pozerali  sme  toto  verejné  obstarávanie  s
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kolegynkou,  ktorá to má na starosti; chýbajú  tam podklady...chýbajú tam... chýbajú
tam nejaké zverejnenia,  čo sa týka zákona o verejnom obstarávaní.  Ako, opakujem,
pochybenia  sú tam,  ale  nemyslím  si,  že to je  na nejaké   trestné oznámenie.  Treba
hlavne povedať, že ten rok 2014 je  rokom bývalého vedenia.  Je to na vás ako sa vy
rozhodnete.  Pokiaľ sa rozhodnete v tejto  časti roku 2014, alebo  aj 2006  až 2014
nepokračovať,  je to na vašom rozhodnutí. 

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Viaceré  okolnosti  napovedajú,  že  treba  venovať  zvýšenú
pozornosť VPS-ke. Takže vítam ochotu predkladateľov osvojiť si prípadne návrhy na
doplnenie.  Lebo podľa mňa nestačí len priebežná administratívna kontrola. Žiada sa
preveriť  prípravu  na  podnikateľskú  činnosť,  ktorá  je  naznačená  aj  návrhu  na...
rozpočtu na ďalšie obdobie. Aj pri... aj na prípravu pred zriadením, ktorá determinuje
súčasnosť. Tak bolo by dobré teda rozšíriť plán kontrolnej činnosti v časti a) o nejaký
bod  ďalší,  povedzme  3,  kde  by  bola  jednorazová  kontrola  overenia  tvorby
ekonomických  informácií  v  čase  prípravy  na  zriadenie  VPS  a  prípravu  na
podnikateľskú  činnosť  a  vykonať  analýzu  nevyhnutnosti  rozpočtových  výdavkov
hlavnej činnosti, tvorby a použitia vlastných finančných zdrojov. Ďakujem.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie neprihlásil,
tak  diskusiu  uzatváram a  prosím  teda,...  pán  poslanec,  písomne  si  odovzdal  svoj
návrh?

p. Dulla  :  Vychádzam z prejavenej ochoty predkladateľa,  miestneho kontrolóra,  že si rád
osvojí návrhy na doplnenie kontrolnej činnosti. Čiže je to na ňom, či sa to stane alebo
sa to nestane. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán kontrolór? 

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ja s tým nemám problém, ja si to môžem osvojiť.  Môžem
potom teda navrhnúť vypustenie toho bodu 1.4 ? Kontrola tých objednávok za roky
2006- 2014? Lebo ako-  z hľadiska reality, z hľadiska reálneho času, či sa to dá vôbec
stihnúť? Vrátane kontroly, komplexnej , na Tilgnerovej 14? 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Dobre.  Takže...  iný  návrh  neprišiel.  Ten  ...to  tam ...asi
zostáva...   Pán ...návrhovú  komisiu   prosím,  aby predniesla  teda návrh uznesenia.
Ďakujem.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  schvaľuje  plán kontrolnej  činnosti  miestneho  kontrolóra na  1.  polrok
2018.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem  veľmi  pekne.  Prosím,  aby  ste  sa  prezentovali  a
hlasovali.
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Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 3.

Bod 3
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky

2019 a 2020.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Dobre.  Pristupujeme  k  ďalšiemu  bodu  -  a  tým je  Návrh
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018 s výhľadom na roky 2019
a 2020. Vážení kolegovia, toto je  snáď najdôležitejšia časť dnešného rokovania, takže
...predkladáme a uchádzame sa  o vašu dôveru zároveň tým. Návrh nášho rozpočtu,
ktorý sme zo zákona teda pripravili,  ako - viete, že rozpočet mestskej časti musí byť
vyrovnaný   alebo  prebytkový,  v  príjmovej  časti  .  V  bežnom  rozpočte  vytvárame
prebytok,  v  kapitálovom rozpočte počítame  so  schodkom kapitálového  rozpočtu a
finančnými  operáciami  vlastne  kryjeme  ten  schodok;  splácame  úver,  počítané  s
prijatím úveru na nevyhnutné rekonštrukcie na našich školských objektoch; počítame
aj s 1. splátkou v tomto rozpočte, už za čerpané úvery.  Doplnili  sme návrh rozpočtu
tak,  alebo  sme  ho  pripravili  pre  vás  tak,  aby  ste  mali  rozčlenené  jednotlivé  naše
pracoviská - školské, jednotlivé škôlky; snažili  sme sa veľmi striedmo pristupovať k
návrhu rozpočtu aby sme aj ... možno eliminovali niektoré riziká, ktoré môžu vzniknúť
v  priebehu  rozpočtového  obdobia.  Ale  zároveň,  ak  sa  ukáže,  že  tá príjmová  časť
bude  ...sa   pozitívne  vyvíjať,  aby  sme  tam,  kde uznáme  naozaj  za nevyhnutné  a
potrebné, aby sme finančné prostriedky doplnili počas roku. Lebo viete, že to je živý
dokument  a môžme  ho  počas roku upravovať.  Snažili  sme  sa byť  naozaj striedmi;
kapitálové  výdavky  ste  si  určite  preštudovali;  budeme  pokračovať  v  kapitálových
investíciách, ktoré máme naplánované v budúcom roku. Myslím si, že ak teda bude ...
pokračovať hlavne naše nové investičné oddelenie, tak, ako začalo svoju činnosť, tak
predpokladám,  že tento rok bude veľmi  úspešný,  aj  z hľadiska  toho, čo dokážeme
hlavne  s našim objektami škôl,  školských  zariadení,  urobiť.  Nech sa páči,  ak máte
nejaké otázky, budeme vám na ne odpovedať.  Máte priloženú ... ešte na stoloch ...
máte  jednu  stranu  z   rozpočtu.  Strana  číslo  31.  Vytlačenú  máte  ju  pred  sebou.  V
tabuľka sa ocitla  súčtová chyba.  Takže ju  máte opravenú pred sebou; nájdete si na
stole. Snažili sme sa byť naozaj veľmi striedmi a nebyť populistickí.  Vieme, že je to
predvolebný rok, vidíte to najmä na rozpočte niektorých oddelení, ktoré skutočne majú
rôzne  vízie,  rôzne  plány,  predstavy  o  svojom   fungovaní.  Nadobudli  určité
zručnostiach  a  skúsenosti,  ktoré  by  veľmi  radi  uplatnili,  ale  žiaľ...  s  ohľadom na
potreby mestskej  časti,  nemôžeme  si  dovoliť  nejaký  väčší  rozlet.   Tam,  kde sme,
myslím  si ...tak ako  -  zásadným spôsobom prerobili  -  alebo  aj pomohli,  tak to je
oddelenie,  alebo   -  to  sú  vlastne  sociálne  služby  mestskej  časti,  na  ktoré sme  sa
sústredili. Nech sa páči, otváram k tomu diskusiu ... A možno ešte odovzdám  slovo...
Nie netreba ... Takže pán kontrolór by mal vyjadriť sa k  takto navrhovanému rozpočtu
a prosím ho pred, tým než otvorím diskusiu, aby predniesol svoje stanovisko. Nech sa
páči, pán kontrolór. 
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p. Hrádek, miestny kontrolór:  Moje písomné stanovisko je  súčasťou návrhu rozpočtu. Ja
som tento rozpočet odporučil schváliť. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Ako prvý sa prihlásil
pán poslanec Dulla. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Návrh VPS je bez údajov o rozpočte a očakávanej skutočnosti na
rok 2017, výhľade 2019, 20. Vyzerá to na zvyšovanie - nie malé. Pre roky 2019 -20 sa
plánuje nárast počtu zamestnancov, nákup hmotného majetku, ale nárast výdavkov nie
je uvedený v rozpočte. Návrh 758.000  z toho 20.000 vlastné zdroje, asi znamená, že
sú spojené potreby na hlavnú podnikateľskú činnosť. Je tu reálna hrozba, že do roku
2020 ... bude treba o  150.000 - 200.000 ročne viac,  ako mala  Karlova Ves na také
externé služby pred rokom 2016. Chce to podrobnú analýzu. Podľa návrhu KŠK, na
činnosť sa chce spotrebovať 146,9 tisíca bez dotácií, ktoré jednorázovo pretečú účtom.
Je to o účinkoch v hodnote 66.000  pri nákladoch 111,9 tisíca  z toho 64,3 dotácií z
rozpočtu Karlovej Vsi. Podpora športu je dôležitá. Rovnako aj jej efektívnosť. Veľmi
ťažko to uznať za efektívne  a hospodárne,  keď na účinok v hodnote jedného  tisíca
vychádzajú  náklady  1,7   tisíc.  Iný  model  by  možno  umožnil   využiť  na  priamu
podporu športu cca  2 tretiny.  Asi si opäť vypočujem, že by som iba rušil,  čo máme.
Rovnako možno tvrdiť,  že kto chce zachovať súčasný model,  chce konzervovať, čo
uberá  z   priamej  podpory športu  ročne  desaťtisíce.  Chcem  systémovo  usporiadať
vzťahy a efektívne využívať verejné peniaze. Prenajímanie majetku mestskej časti jej
príspevkovej  organizácii,  aby sa poskytoval do  podnájmu  občianskym združeniam,
považujem za nesúladné so zákonom. Samotné zriadenie príspevkovej organizácie za
účelom,  ktorý vyžaduje  prenajímanie  majetku  zriaďovateľa,  či  prenájom  cudzieho
majetku, vnímam za zásadný rozpor so zákonom.  Opieram sa  o  ustanovenie  § 21
ods. 3 zákona 523 z roku 2004 v aktuálnom znení.  Keď...  príspevkovú organizáciu
možno zriadiť  na plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov. Účel a predmet
činnosti, ktoré má KŠK uvedené v čl. 1 zriaďovacej listiny,  nie  sú úlohami Karlovej
Vsi, podľa osobitných predpisov. Nechcem rušiť prerušenie, ani náhle, hoci sa malo už
dávno. S ohľadom na okolností,  by sa hodilo  pripraviť  návrh na presun činností k
31.6.   resp.  k  31. 7.  2018.  V  návrhu  rozpočtu  zostali  nedostatky,  vyvolávajú
pochybnosti.  Pár  príkladov:  Odvod  miestneho  poplatku  určite  nie  je  bežným
výdavkom v rámci služieb dotovaných zo štátneho rozpočtu. Právo vyrubiť  miestny
poplatok je originálnou pôsobnosťou. Základom presvedčenie ja § 4, ods. 4 Zákona o
obecnom zriadení  v aktuálnom znení.  Podporu presvedčenia mi  dáva rozpočtovanie
príjmu  spolu  s  inými  miestnymi  daňami.  Iným  problémom je  o  odvážne  vysoký
príjem v sume 300.000. Podľa čerpania rozpočtu, za 1 až 10 príjem je 0.  Očakáva sa
skutočnosť  20.000. Navrhuje sa príjem 188.000 za predaj akcií. Už sa to ukázalo ako
bezdôvodné. 1 až 10 je  príjem nula  a skutočnosť sa očakáva rovnaká. Aj príjem z
predaja majetku v sume  50.000 je  rizikom.  Za 1- 10  príjem 13,4 tisíca očakávaná
skutočnosť 50.000 je  ilúziou.  Je  zvláštne ak sa rozpočtujú výdavky na prototypové
riešenie, ktoré má byť aktivitou po schválení príspevku v rámci DELIVERY pred jeho
schválením. Ešte zvláštnejšie je, ak sa na ten istý účel navrhujú použiť aj prostriedky
účelového fondu. Jedno prototypové riešenie Materská škola Kolískova za 16,4 tisíca
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a projekt  rekonštrukcie  Materská škola  Kolískova -  do štandardu A1  za  15.000.
Druhá akcia - Projekt rekonštrukcie Základná škola Majerníkova do štandardu A za
5.000 vyvoláva  obavy, či s takou presnosťou nie sú rozpočtované viaceré položky, ak
tá  istá  akcia  pod  názvom  projektor  DELIVERY  -  prototypové  riešenie   ZŠ
Majerníkova je navrhnuté s výdavkami  65,6-tisíca. Ak aby sa schválil návrh rozpočtu
uznesenia,  bolo  by  možné  minúť  jedny  i  druhé,  v  celých  sumách,  pod  titulom
dvojzdrojového  financovania  .  Niekto  si  možno  povie,  že  5.000  navyše  za  dobrý
projekte  nepredstavuje  problém.  Čo  si  povie,  ak  by  bolo  navyše  aj  15 respektíve
16.000?  Najväčšou  investíciou  ...  má  byť  modernizácia  plavárne...  Tiež  2  zdroje.
Rozpočet a účelový fond - o 600.000. Opäť je dôvod na pochybnosť, či schválením sa
nedá  súhlas  na  minutie   1,2  milióna.  Ak  sa  na  účely  verejného  obstarávania
predpokladá  výdavok  s  DPH mierne  na  milión,  prečo  sa  rozpočtom a  účelovým
fondom vytvára krytie  s  cca 15 percentných  zvýšením?  Verejné  obstarávanie  bolo
zrušené a pripravuje sa nové. Návrh evokuje obavu, že už teraz úplne zbytočne vysoké
výdavky sa ešte budú zvyšovať o ďalšie desaťtisíce, či 100.000 i viac. Ak sa vie, že na
realizáciu  by mal  stačiť  cca jeden  milión,  majú  to odrážať návrhy.  Po  rokoch má
Karlova Ves rozpočet bez prebytku. Navrhuje sa spotrebovať všetky príjmy a úvery aj
veľká časť rezervného fondu. Na 1. pohľad sa môže zdať, že rozpočet je vyrovnaný. Je
to  iba  ilúzia  vyvolaná  matematickými  veličinami.  Z  ekonomického  pohľadu  je  to
rozpočet schodkový, respektíve so skrytým schodkom.  O kapitálových príjmoch už
bola  reč.  Bežné  príjmy  sú  odvážne  zvýšené  o  cca  700.000  oproti  očakávanej
skutočnosti v 2017 . Nárast príjmov od rodičov žiakov je oprávnený. Zostáva riziko v
rozsahu 500.000  možno i viac.   Mínus  180 000 oproti upravenému rozpočtu tohto
roku  by  mal  byť  dostatočným  mementom.  Ak  všetko  z  uvedeného  je  súčasťou
konzervatívneho rozpočtovania, tak sa  asi... upadnúť do divného sna. Bolo by treba
zobudiť sa z neho veľmi rýchlo. Najlepšie už dnes.  Patrilo by sa navrhnúť zmeny; za
najsprávnejšie  však  považujem navrhnúť  predkladateľke,  aby stiahla  materiál,  lebo
vopred počujem, že taký rozsah návrh zmien sa nedá schváliť na vypočutie. Ďakujem. 

 p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne.  Nikto  iný  sa  do  diskusie  nehlási.  Tak,
musím  ukončiť  diskusiu,  vážení.   Takže  končím  diskusiu.  Ďakujem,  že  ste  si
naštudovali rozpočet a prosím návrhovú komisie o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  odporúča prijať rozpočet mestskej časti tak, ako bol
predložený.

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Tak...  ako  bolo  ...  text  uznesenia,  ako  bol  ...  Prosím  do
mikrofónu.

Návrhová komisia:  ...bol predložený v textovej správe.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Takže vážení kolegovia, hlasujeme o
rozpočte mestskej časti na rok 2018.

18



Hlasovanie: Za  15  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  2  poslanci.  Takže
rozpočet je schválený. Ďakujem vám veľmi pekne. pekne, aj keď som teda prekvapená
absenciou diskusie.  Ale, aj to sa stáva zrejme... Ďakujem vážení kolegovia. Takže to
dnešné  zastupiteľstvo  pôjde  rýchlejšie  ako  sme  predpokladali.  ..A...  možno  sa
mýlim ...

Bod 4
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia mestskej časti Bratislava- Karlova Ves.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Pokračujeme  bod číslo  4 - Návrh Dodatku č.  1 k Zásadám
hospodárenia  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves.  Prosím  pána  prednostu,  aby
uviedol o čo sa jedná. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  V zmyslu návrhov zastupiteľstva komisii  bol
spracovaný doplňujúci návrh dodatku číslo  1 k Zásadám hospodárenie.  Nejaké veci,
ktoré vyvstali v komisiách boli doplnené a upravené, takže viac-menej všetkým tým
stanoviskám komisií bolo vyhovené. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ viem, tak tento materiál prešiel
bez  problémov  komisiami,   bol  pozitívne  hodnotený.   Niektoré  veci,  ktoré  tam
autoremedúrou  si  ešte  predkladateľ  osvojil,  takže  sú  upravené.  Otváram diskusiu.
Nech sa páči.  Keďže do diskusie sa nikto nehlási,  tak prosím návrhovú komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisie:  Návrh  uznesenia:   Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  schvaľuje  dodatok  číslo  1,  k  Zásadám  hospodárenia  nakladania  s
majetkom  mestskej  časti  Bratislava-  Karlova  Ves,  s  majetkom  zvereným  do  jej
správy  ...  Hlavným  mestom Slovenskej  republiky  Bratislavu,  s  účinnosťou  od  1.
januára 2018. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem veľmi  pekne a prosím,  aby ste  sa prezentovali  a
hlasovali. ... /Pán inžinier, nedá sa nejako zvuk ...? Aby mali aj v tej miestnosti?...  Ale
...  môžete  si  sem sadnúť  ...  Môžete  prísť  aj  sem...  Nech  sa  páči...Tam sú  voľné
stoličky.  Nech sa páči...   Poďte si sadnúť  ...  Tuná ,  na tejto  strane...  Tu sú voľné
stoličky... Tu.  ...Nech as páči... / Takže pokračujeme. Ideme hlasovať o návrh dodatku
číslo  1 k Zásadám hospodárenia a nakladania  s majetkom mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves.  Materiál  číslo  4;   momentálne  je  to  tiež  bod číslo  4.  Nech sa  páči,
hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 20  poslanci, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo schválené. 
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Bod 5
Návrh Dodatku č.  2  k zriaďovacej  listine príspevkovej  organizácie Verejnoprospešné

služby Karlova Ves.

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme pristúpiť k Návrhu Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
príspevkovej  organizácie  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves.   Prosím,  pán
prednosta, zdôvodniť,  prečo je tento návrh v  dodatku. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Viacnásobne sme chceli registrovať VPS-ku na
nepravidelnú  autobusovú dopravu. Podľa,  vlastne,  všetkých právnych  noriem,  ktoré
sú,  tak  boli  tam dané  také  formulácie  ,ako  stanovuje  zákon.  Žiaľbohu,  v  rámci
registrácie vyvstala požiadavka,  aby to bolo presne úplne v takomto znení, ako je to
navrhnuté v zriaďovacej listine,   v dodatku číslo  2,  v zriaďovacej listine.  A tieto 2
body,  jediný  dôvod  je   -ich  doplnenie,  aj  to  aby  bola  registrovaná  VPS-ka  na
nepravidelnú  autobusovú dopravu. Boli s tým určité problémy práve z dôvodu toho
znenia.  Zákon  stanovuje  úplne  iné  pojmy.  Ten   register  požadoval  takéto  presné
znenie. Takže z  toho dôvodu navrhujeme doplnenie.

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

Návrhová  komisie:  Návrhu  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves schvaľuje Dodatok číslo 2  k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie
Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 54 220 57, so sídlom  Námestie svätého
Františka  8,  841  04  Bratislava,  s  účinnosťou  od  20. 12.  v  znení  predloženého
dokumentu  a  zároveň  splnomocňuje  starostku  mestskej  časti  vydať  úplné  znenie
zriaďovacej listiny.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosí o prezentáciu a hlasujte.

Hlasovanie:  Za  23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené.

Bod 6

Návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organi-
zácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves

p. Čahojová,  starostka MČ: A teraz pristupujeme k Návrhu na zverenie majetku mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Kar-
lova Ves. Nech sa páči, pán prednosta, prosím o úvodné slovo. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Predkladáme návrh na zverenie majetku mest-
skej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii  Verejnoprospešné služby
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Karlova Ves s tým, že väčšinu týchto zariadení a strojov mali už v nájme, aby to bolo
čisté, tak sme doriešili tak, aby boli zverené priamo do ich správy, aby to mali aj úč-
tovne evidované atď. Takže celý zoznam je v prílohe. 

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

p. Dulla Ďakujem za slovo. Chcem sa spýtať, napriek tomu, že je tam tá príloha, nemôžeme
to my vedieť naspamäť, či je to celý rozsah, to, čo mali doteraz v nájme, či celý pre-
chádza do správy, alebo niečo by zostalo nájme?

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán prednosta, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Je to celý súčasný rozsah,  vrátane dielne, ktorá je v Deví-
ne;  stolárska dielňa  a  tak isto  aj  vybavenie  zámočníckej  dielne  atď. ktoré doteraz
neboli súčasťou VPS-ky, pretože títo zamestnanci do konca roka sú zamestnanci mest-
skej časti. Od 1. januára už budú zamestnanci VPS-ky, takže je to súčasný majetok,
ktorý majú v nájme, plus teda majetok, ako sú tieto dve dielne a plus teda dve vozidlá,
ktoré boli obstarávané, Iveco nákladné  a... vlastne tie vozidlá,  ktoré sú teraz objed-
nané, tieto dve, čo už boli aj vysúťažené a sú zaradené v majetku, tak oni ich nemajú
ešte v nájme, ale rovno ich budú mať zverené. Takže sú vlastne vozidlá, ktoré nemali
ani v nájme. Takže jedná sa ešte o tieto vozidlá, ktoré sú hneď zverené. Takže nie sú
to iba tie, čo boli v nájme, ale aj tieto. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Zrejme otázka kolegu Dullu smerovalo k tomu, či
nezostal už žiaden majetok v nájomnom vzťahu, čo sa týka mestskej časti a VPS-ky.
Ďakujem.

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

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Majetok žiadny;  sú tam nejaké zmluvné vzťahy v rámci
toho, že účtovníctvo alebo nejakú agendu zastrešuje, tak isto zamestnanci úradu na do-
hodu s VPS-kou, ale nie tam žiadna nájomná zmluva. Všetko prešlo.

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

p. Zajac: Možno, že je  to niečo,  čo  som chcel  hovoriť  pri rozpočte,  ale  tam asi nemalo
zmysel to urobiť, to by zaniklo v tej rozprave. Ja by som chcel - a teda píšem tu    ná-
vrh na doplnenie toho uznesenia v bode...bod B). Aj keď teda možno sa to nezdá, ale
prenášame ten majetok na túto VPS-ku. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa trochu
venovali tomu, ako sme vlastne a prečo túto VPS-ku zriadili. A chcel by som poprosiť
úrad, preto, lebo jeden z tých dôvodov, my, čo sme tu boli v tom predchádzajúcom za-
stupiteľstve si aj pamätáme, že sme teda veľmi masívne hovorili,  že takáto starostli-
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vosť o priestory verejné v Karlovej Vsi je efektívnejšia  a kvalitnejšia.  Ja by som bol
veľmi rád, keby skôr, ako teda takto ho úplne ho naplníme tým majetkom a všetkým,
keby sme dostali odpoveď na to, že či naozaj starostlivosť v mestskej časti je efektív-
nejšia ako bola, preto, lebo my, ktorí sme boli v tej prvej ešte takej komisii na toto, tak
sme sa o tom bavili, že nie je úplne krvou napísané, že to musí byť táto služba realizo-
vaná v Karlovej Vsi prostredníctvom takéhoto inštitútu. A bolo by dobre vedieť aspoň,
ako je to teda, čo sa týka ceny za hrabanie,  kosenie, zimnú údržbu, atď.? Preto, lebo
domnievam sa, podľa tých rozpočtov, ktoré sme mali pripojené k tomuto rozpočtu, že
už aj bez tej rétoriky toho, že investujeme do nových zariadení, čo je práve, neinves-
tovali sme doteraz nových zariadení VPS-ky, lebo sme ich dávali na obec a teraz ich
prenášame do VPS-ky, takže mňa by zaujímalo, že či je to kosenie, hrabanie, údržba
ihriska, zimná údržba lacnejšia, ako sme v mestskej časti mali, keď sme nemali VPS-
ku? A teda navrhnúť nejako strategicky, ak je tam nejaký problém. Možno, že by ma
zaujímala aj nejaká kvalita - ak to niekto hodnotí. Ja teda chodím a fotím teraz, mini-
málne v tej časti, kde bývam a nie so všetkým som úplne spokojný. Tie fotky vám po-
šlem , ak teda je to treba, ale ako teda teraz rozryli také tie, keďže teraz išli autami až
na trávniky, tak tie také tie otočky medzi tými chodníkmi vyberali dosť, by som pove-
dal,  že efektívnym spôsobom. To zase zanechalo  na tých trávnikoch, keďže je  teraz
jesenný čas a trávnik sa nevie tak reštartovať, ako za normálnych.... Zanechalo to tam
isté stopy. Fotky pošlem. Odhrabané lístie, odložené lístie z komunikácií . Keď hovo-
ríme o tom, že sa staráme aj o komunikácie, listy, ktoré spadnú, začnú humifikovať, je
to kyslé prostredie.  Neviem,  ako to prispieva tomu povrchu. Nemyslím si,  že úplne
najlepšie. Takže je tam asi viacej vecí, keby sme aj o tej kvalite.... Takže ja dávam, pí-
šem písomne návrh, aby nám úrad na najbližšie  zastupiteľstvo pripravil analýzu efek-
tívnosti tohto formátu plnenia tejto verejnej služby a aj teda kvality v porovnaní s tým,
ako to bolo v minulosti. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p. Martinický, poslanec MČ: Ďakujem. Ja len k jednej veci, ja mám pocit, že tá starostlivosť
je o niečo lepšia, ale myslím si, že ten návrh toho porovnanie nie je zlý. Je zrejmé, že
to sa nedá zodpovedať na počkanie,  ale také pripravenie niektorých porovnaní, napr.
finančné a - s náplňou, napr. za kosenie a podobné činnosti, by bolo celkom užitočné.
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán prednosta požiadal o slovo, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Samozrejme vieme pripraviť takýto materiál. Len tie čísla
tam nebudú presné,  práve z toho dôvodu, že v minulosti bola  napr.  iná  minimálna
mzda. My sme mali rokovania s viacerými firmami,  keď sme nastavovali systém, či
teda ísť externe, interne. Žiadna firma, okrem pána Oršoviča a.s. nebola ochotná ísť
vôbec do súťaže za tie sumy. Pán Oršovič mal zamestnaných posledné tri roky, ako
vidíte vo finančných výkazoch, 0 zamestnancov. Tzn. ich platil na ruku, takže tie jeho
personálne náklady boli samozrejme nižšie, teda z dôvodu porušovania určitých pred-
pisov. Tak isto sme zistili,  spätne, že za 2 až 3 roky neexistujú výkazy za odpad. To
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znamená. nikde nevedel vydokladovať, čo urobil s odpadom, ktorý fakturoval. Takže
tam sú niektoré veci, čo nevieme porovnať. Vieme porovnať cenu, ale nevieme porov-
nať, že tam jednoducho boli také ceny, napr. za tonu, čo by musel hádzať do Dunaja
ten odpad, aby sa mu to oplatilo. Tzn. že tam boli nereálne niektoré tie ceny. Takže to
porovnanie  bude tam, nedá sa to presne kvantifikovať takýmto spôsobom. A ďalšia
vec  je  tá,  že niektoré činnosti,  ako sme  zistili,  preto  sa  aj tá spolupráca ukončila,
neboli vôbec vykonávané, boli iba fakturované v minulosti; alebo nie je dokázateľné,
že sa niektoré veci robili a tým pádom sa to nedá tak isto porovnať. Tie náklady rastú.
Vidíme to aj na úrade, náklady na zamestnancov a zamestnávanie ľudí rastú. Takže to
je  najväčšia  položka; zďaleka najväčšia.  Takže vieme  dať,  samozrejme,  toto porov-
nanie. Čo sa týka efektívnosti, tak myslíme si, že je efektívnosť väčšia. Niektoré služ-
by, žiaľbohu, sa zhoršuje situácia, napr. čo sa týka parkujúcich áut; takže zimná služba
na niektorých uliciach sa nevie dostať... A potom to tak... niekedy sú problémy, ale to
sú veci externé skôr. Ale vieme to samozrejme, tak isto, kvantifikovať. Bolo by dobré,
keby ste dali možno nejaký návrh, že čo konkrétne požadujte porovnať? Že či teda
personálne náklady - lebo personálne náklady je jednoduché porovnať, lebo pán Oršo-
vič mal -0- personálne náklady. Viete, takže... Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Píšem si tu - tak..veľmi ma zaujala veta, že pán Oršovič mal 0 personálne náklady...
Prosím?  Oficiálne….

p. Čahojová,  starostka MČ: Čiže píšeš návrh uznesenia – hej? - pán poslanec. Nech sa páči.
Takže ak nikto nie  je  prihlásený do diskusie,  tak počkáme na návrh uznesenia pána
poslanca Zajaca...Pán kontrolór požiadal o slovo. Nech sa páči.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Pán prednosta, veľmi zle sa mi to hovorí, ale toto, čo tu bolo
všetko povedané, to mám skôr pocit, že to je na trestné oznámenie,  ako kontrolovať
rok 2014. Tie faktúry, ktoré boli fakturované a neboli reálne dodané, predpokladám,
že neboli zaplatené?

p. Čahojová,  starostka MČ: To sú faktúry z predchádzajúcich volebných období.  My ne-
vieme dokázať, že či sa tieto práce vykonávali alebo nevykonávali.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Dobre. A môžem požiadať pána prednostu, že by sa v súčin-
nosti s tým uznesením, ktoré mám - bod 1.4 z u mňa zastavil a že by mi ukázal presne
faktúry, ktoré boli fakturované a ktoré neboli reálne vykonané? Resp. kohokoľvek, kto
je v tejto sieni, že by naozaj sa u mňa zastavil a by mi tým naozaj pomohol. Pretože k
faktúram, ako som spomenul v mojom pláne kontrolnej činnosti, chýbajú akékoľvek
doklady. Tzn. ktokoľvek mi s tým pomôže, budem veľmi rád. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujeme pekne. Pán poslanec Zajac má hotový návrh uzne-
senia.  Keďže nikto iný sa nehlási do diskusie,  tak ukončujem diskusiu a prosím ná-
vrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči. 
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Návrhová komisia: Bod č.6 - Návrh na zverenie majetku mestskej časti…

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

Návrhová komisia: ...Karlova Ves, príspevkovej organizácii VPS - Verejnoprospešné služby
Karlova Ves. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Kar-
lova Ves schvaľuje... /dobre.../ tak pán poslanec Marcel Zajac dal návrh na  doplnenie
uznesenia,  bod číslo  B) - navrhuje  - Pripraviť  analýzu efektívnosti plnenia  verejnej
služby:  údržba verejných priestorov, komunikácií,  chodníkov, zimnej údržby; porov-
nať s nákladmi, ktoré sme mali, keď sme tieto služby zaobstarávali externe.  Zhotoviť
kvalitu... pardon, zhodnotiť kvalitu údržby týchto služieb a porovnať ju s... asi s pred-
chádzajúcimi dodávateľmi. Termín: najbližšie miestne zastupiteľstvo, plus komisie.

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže ďakujem pekne, budeme hlasovať o doplňujúcom ná-
vrhu pána poslanca Zajaca... Takže prosím ešte raz návrhovú komisiu... Aké je  tam
kľúčové slovo pán…

p. Zajac, poslanec MČ: Navrhuje pripraviť analýzu….

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Čiže  oprav  si  to  prosím  ťa,  písomne,  hej?  Čiže  pán
poslanec...Áno, žiada prednostu... pán poslanec Zajac žiada prednostu - a ostatné je
tak, ako prečítal pán poslanec Kmeťko... Dobre. Takže sme sa pochopili. Hlasujeme o
návrhu pána poslanca Zajaca, ktorý žiada pána prednostu, aby pripravil takýto mate-
riál. Nech sa páči, otváram hlasovanie.

Hlasovanie:  Za 14 prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržali  sa  8.  Tento návrh  bol
schválený. 

p. Čahojová,  starostka MČ: To bolo doplňujúce uznesenie. Takže teraz budeme hlasovať o
uznesení  ako o celku.  ... Tak o prvej časti uznesenia...  pôvodnom návrhu.  Nech sa
páči, návrhová komisia teda to povie. Nech sa páči pán Kmeťko.

Návrhová komisia: Takže návrh na zverenie majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
príspevkovej  organizácii  Verejnoprospešné  služby  Karlova  Ves.  Návrh  uznesenia:
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  schvaľuje  v  zmysle
ustanovenie zákona 6.a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so
zásadami  hospodárenia  a  nakladanie  s  majetkom mestskej  časti Bratislava-Karlova
Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou; zverenie
majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uvedeného v priloženej tabuľke prís-
pevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves, IČO: 50 442 057, so síd-
lom: Námestie svätého Františka 8, 841 04 Bratislava, k 1. januáru 2018, pričom zo-
znam zvereného majetku bude tvoriť prílohu zriaďovacej listiny príspevkovej organi-
zácie.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za prednesenie a prosím.. .../už hlasu-
jeme./ Hlasujeme o tomto návrhu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1 poslanec. Takže tento
návrh bol schválený.

Bod 7
Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava 4 na funkčné obdobie roku

2018-2022

p. Čahojová,  starostka MČ:  A pristupujeme  k Návrhu na voľbu prísediacich Okresného
súdu Bratislava  4  na  funkčné  obdobie  roku 2018 až 2022.  Vážení  kolegovia,  sme
dostali na úrad list od pani doktorky, od pani predsedníčky Okresného súdu Bratislava
4,  pani  doktorky  Kotrecovej,  ktorá  navrhuje  na  prísediacich  8  kandidátov,  na
prísediacich  Okresného  súdu  Bratislava  4.  Podľa  zákona  ja  som  ten,  ktorý  vám
predkladá  tento  návrh  na  posúdenie,  a  vy  ste  tí,  ktorí  schvaľujete  prísediacich
Okresného súdu Bratislava 4. Títo kandidáti, ktorí sú uvedení, prejavili záujem alebo o
svoje znovuzvolenie a pani Zlatica Kinčeková prejavila  samostatne záujem o funkciu
prísediaceho. Pani predsedníčka Okresného súdu ju odporučila v zozname kandidátov.
Ak by ste mali ďalšie  otázky, sme pripravení vám odpovedať. Pán poslanec Rosina,
nech sa páči. 

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne.  Ja  dávam procedurálny  návrh,  aby sa  teda o  každom
uchádzačovi o funkciu prísediaceho hlasovalo samostatne a aby sa hlasovalo verejne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta sa hlási o slovo, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážená pani starostka, dámy a páni,
chcel  by  som,  po  konzultácii  s  kolegami,  samozrejme  -  funkcia  prísediaceho  na
Okresnom súde je viac-menej čestná funkcia.  Nie je  nevyhnutné, aby mal prísediaci
právne  vzdelanie,  ale  iste  je  to  užitočné,  ak  také  vzdelanie  má.  V  našich  radoch
poslancov je  ešte pani  doktorka Iva Lukačovičová,  s  ktorou som konzultoval.  Ona
prejavila záujem, že by mala záujem pôsobiť ako prísediaca na Okresnom súde; takže
by som ti chcel,  pani starostka, dať do pozornosti, či by si si neosvojila  návrh, že by
sme  ako  9.  meno  zvolili  doktorku Ivu  Lukačovičovú?  Poprosil  by  som doplnenie
adresy  trvalého  bydliska,  ktoré  je  nevyhnutné  v  uznesení.  Ak  samozrejme,  pani
doktorka, váš záujem ďalej trvá. Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  vám  veľmi  pekne.  Čiže  ak  pani  doktorka
Lukačovičová  má  záujem,  tak ja  samozrejme,  že si to osvojujem.  Poprosím potom
doplniť do návrhu návrhovej komisie. Áno?

p. Lukačovičová: Zotrvávam na svojej ponuke.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Pán poslanec Zajac. Nech sa páči.

p. Zajac:  Ja sa len chcem spýtať, že teda, ja  viem, že je to čestná funkcia a je  to nejakým
spôsobom práce navyše...

p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím do mikrofónu, Marcel. 

p. Zajac: Viem, že je to čestná funkcia a že je to, je to nejaká, niečo, čo vyžaduje právo, ja ale
zase  mám  takú  potrebu  povedať,  že  keď teda  máme  nejaký  nominačný  -  lebo  v
konečnom dôsledku je to návrh a my teda máme nejakým spôsobom... je to personálny
návrh a my ho máme nejakým spôsobom prijať alebo neprijať. A musím sa priznať, že
ja tu nemám nikde napísané nič o tých ľuďoch. Čiže to, čo pán Záhradník povedal, že
sú  tam ja  neprávnici  aj  právnici,  ja  neviem  podľa  tých  mien,  kto  je   -  právnici,
neprávnici.  Viem,  že niektoré mená sú tam opakovane. Tak mňa  by zaujímalo...  ja
teda keď nominujem niekde,  niekam,  tak sa vždycky zaujímam,  že ako ten človek
pôsobil, ak mám druhý krát ho nominovať. Čiže koľkokrát sa, už len povedzme nejaké
porovnanie, koľkokrát za to obdobie, myslím, že je 4 alebo 5 ročné, sa zúčastnil a teda
uplatnil si tento svoj... túto svoju funkcia. Aby sme tam proste nevolili  len preto, že
teda sú to niektorí poslanci, ktorých poznáme a niektorí tak, ako keby zvykovo, čo sa
týka súdom navrhnutí. Ja si myslím,  že čo sa týka justície,  Slovensko má veľký dlh,
naša spoločnosť, voči tomu, aby tá justícia fungovala, ako má fungovať. A preto sa mi,
priznám  sa,  úplne  nevidí  ani  tento  spôsob,  akým  sa  naša  mestská  časť  zmocnila
nominovania do týchto funkcií. Čiže ja by som očakával nejakú komisiu, možno práve
o verejnom záujme,  ktorá by takéto niečo mohla prediskutovať. Ja nechcem,  aby tu
sme  mali  vypočutie  dvanástich  kandidátov,  ale...  žiadna  z našich  komisií  o  tomto
nehovorila, nemáme tu z toho žiadny zápis, nemáme tu z toho žiadny výcuc. A ja teda
sa  priznám  za  seba,  nechcem  krivdiť  nikomu  z  tých,  ktorí  sú  menovaní,  ale  ja
nebudem  hlasovať  ani  za  jedného,  preto,  lebo  tento  spôsob  menovania  a  voľby
nepovažujem za taký spôsob, ktorý ja - si myslím,  že v tej samospráve a v justícii a
kade-tade by mal fungovať.  A teda sme tu asi z takého prostredia,  ktoré po takom
nejakom transparentnejšom nominovaní ľudí volalo; a bol by som rád, keby sme boli
teda vzorom v tejto oblasti, a preto teda vyzývam, aby sme tento bod stiahli;  neviem,
ako  je  to  naliehavé  a  nejakú  štábnu  kultúru  tejto  nominácii  predsa  len  prisúdili.
Ďakujem. 

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, pripájam sa k Marcelovi, asi by to bolo najrozumnejšie
riešenie.  Ale  ak  by  náhodou  aj  teda  toto  neprešlo,  tak  ja  by  som si  dovolil  dať
protinávrh k návrhu pána Rosinu a to taký, aby toto hlasovanie bolo tajné. Je to kvôli
tomu, že to je obyčajne zvykom pri personálnych nomináciách a hlavne kvôli tomu, že
niektorí  z  kandidátov  sa  tu  nachádzajú.  Čiže  myslím  si,  že  by  bolo  v  podstate
vhodnejšie tajné hlasovanie.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický s faktickou.
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p. Martinický: Ďakujem. Ja by som sa len chcel spýtať, reagujem na to, čo povedal kolega,
poslanec Zajac, že…

p. Čahojová,  starostka MČ: Reaguješ na pána poslanca Krampla.

p. Martinický: No tak nestihol som už vtedy, už nemôžem hovoriť?

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ja  by  som mala  teraz  hlasovať  o  návrhu  pána  poslanca
Krampla,  že či súhlasíte  s tajným hlasovaním.  Ale  povedz teda, čo si  chcel,  doplň
myšlienku. 

p. Martinický:  Ja som sa len chcel spýtať informáciu,  nakoľko je dôležité pre chod súdov,
justície, alebo - ja neviem,  proste toho procesu, ku ktorému sme boli týmto prizvaní,
aby sme to dnes schválili.  Len čiste technická informácia. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Túto odpoveď dostanete. Ale najprv teda budeme hlasovať o
návrhu pána poslanca Krampla.  Otázka znie... ešte pán poslanec Rosina faktickou k
pánovi Kramplovi.  

p. Rosina: Ja by som bol veľmi rád, keby niekto lepšie znalý rokovacieho poriadku vysvetlil -
ja  som sa  s  procedurálnym  návrhom  prihlásil  prvý.  Dal  som  návrh  o  verejnom
hlasovaní, takže, či sa nemá hlasovať..

p. Čahojová,  starostka MČ: Pardon, ja som počula samostatnom hlasovaní. A o verejnom? 

p. Rosina: Áno.

p. Čahojová,  starostka MČ: O verejnom, samostatnom. Poprosím o výklad pána inžiniera
Kosnáča, nech sa páči. Čiže prvý návrh bol pán poslanec Rosina, verejné hlasovanie a
osobitne o každom kandidátovi a druhý bol návrh pána poslanca Krampla, ktorý žiadal
tajné hlasovanie.  Asi tiež samostatne o každom? Máme aj tlačítko. Chceš faktickú?
Nech sa páči...Dobre...  No, tak..  Marcel…..Čiže  tretí návrh...  druhý návrh bol  pán
poslanec Zajac, stiahnutie tohto materiálu. Takže prosím, pán….Pán inžinier, nech sa
páči.

p. Kosnáč, MÚ MČ:  Takže rokovací poriadok v čl. 10 hovorí o tajnom hlasovaní  v tom
zmysle,  že miestne zastupiteľstvo volí v tajnom hlasovaní zástupcu starostu, členov
miestnej  rady,  tajomníka  miestnej  rady  a  predsedov  komisií.  Ale  môže  tajné
hlasovanie  použiť  aj pri hlasovaní  o  iných  návrhoch,  ak o  tom na  návrh  poslanca
rozhodne  miestne  zastupiteľstvo  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných
poslancov.  Tzn.,  že o návrhu  pána poslanca  Krampla  by sa muselo  hlasovať.  Prvý
návrh predložil pán poslanec Rosina, takže…
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p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže,  keď  by  zložil  návrh  len  pán  poslanec  Rosina,
automaticky  je  akceptovaný?  Automaticky  akceptovaný.  Tzn.  že  by  sa  hlasovalo
samostatne o každom a verejne. Ale keďže pán Krampl dal iný návrh, o tom budeme
hlasovať. A ešte predtým pán Zajac dal návrh. Ale diskusia pokračuje. Pán poslanec
Lenč. 

p. Lenč: Ďakujem.  Ja mám k tým procedurálnym návrhom tiež jednu pripomienku. Podľa
môjho názoru verejné hlasovanie je každé hlasovanie, ktoré tu robíme, pretože to, ako
ktorý poslanec hlasoval,  sa zobrazuje na tej tabuli a je to proste zaevidované. Takže
nejaké  extra  hlasovanie  o  tom,  že  naše  hlasovanie  má  byť  verejné,  je  podľa  mňa
nepodstatné. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Dobre. Pán poslanec Zajac, budeme hlasovať o tvojom návrhu.
Pán poslanec Krampl.. Marcel, už netrváš? Dobre. Tak myslím si, že na niektoré vaše
otázky bude teraz odpovedané. Pán vicestarosta požiadal o slovo. Nech sa páči. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Možno len na vysvetlenie,  naozaj
dá  sa  z  časti  súhlasiť  s  tým,  čo  povedal  kolega  Zajac  v  tom  zmysle,  ako  je
konštruovaný  v  zmysle  zákona  o  sudcoch  a  prísediacich  vlastne  ten  inštitút
prísediacich  okresných  súdov.  Marcel,  ty si  pamätáš,  aj  v  minulom období  to išlo
podobnou  procedúrou.  V podstate  zákon  striktne  hovorí   o  tom,  že  je  potrebné
vyjadrenie predsedu súdu, je to kompetencia, návrh, starostu a volí to zastupiteľstvo.
Hej?  Takže  je  tam ako  keby  také  ´´trojdelenie´´  moci.  Ja  to  vnímam  tak,  že  ak
predseda  alebo  predsedníčka  súdu  odporúča  mená,  znamená  ona  z  rozhodovacej
činnosti súdov vyhodnotila, že títo prísediaci splnili svoje úlohy v tom období. Tak to
ja beriem. Ja nehovorím, či taká je úvaha, ale ja keby som bol predseda súdu, by som
takto konal, že by som teda vyhodnotil – hej? Samozrejme, to je veľmi citlivé,  lebo
tam je to rozhodovanie tých prísediacich je rovnocenné s rozhodovaním sudcu. Oni sú
členovia trestných senátov a tým pádom vlastne... nejakým spôsobom, aby nevyzeralo
to hlasovanie,  že teda niekoho ideme možno za tú rozhodovaciu činnosť,  ako on sa
správal, preto predseda súdu zrejme vyhodnocuje tie formálne náležitosti, či tá osoba v
zmysle zákona spĺňa kritériá, a či a –ako- vykonávala tú pozíciu, takže nebol nejaký
problém s dochádzkou; lebo to je častý  problém apod., či nedochádzalo k odročeniu
pojednávania  apod.  Tak  isto,  my  nemáme  bližšie  informácie  k  tým  niektorým.
Samozrejme,  niektorých  ľudí  poznáme,  ale  my  nemáme  bližšie  informácie.  V
minulosti viete,  ako to bolo navrhované.  Takže my asi ani nie  sme  celkom možno
oprávnení nejakým spôsobom vykonávať nejakú personálnu lustráciu týchto osôb. Ja
vnímam,  ak by sme odkladali ten návrh, funkčné obdobie končí začiatkom budúceho
roku, aby sme nejakým spôsobom odkladaním neznefunkčnili  časť práce Okresného
súdu v tejto agende, kde sú nevyhnutní prísediaci za mestskú časť Bratislava-Karlova
Ves. Osobne by som privítal možno istú redukciu v tých návrhoch, ale to samozrejme
vnímam tak, že každý sa môže vyjadriť individuálne v hlasovaní o každom mene, ak
to teda pôjde tým spôsobom, ktorý navrhol kolega Rosina, tzn. že o každom mene sa
bude vlastne hlasovať osobitne. Ďakujem.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

p. Zajac: No, k tomu, čo povedal pán Záhradník mám iba 2 komenty. To prvé je, že keby tu
bola dôvera v slovenské súdnictvo vyššia, ako je, tak automaticky môžeme zobrať ten
návrh pani  predsedníčky  za bernú mincu  a  nespochybňovať  ho.  To rozdelenie  tej
moci je preto také, že návrh - u nás teda - je potrebný ten súhlas hlasovania poslancov,
ktorý má prísť na návrh pani starostky. To že... to je  ako keby  pre mňa odporučenie
pani sudkyne, ktorej môžem veriť, nemusím veriť. Ale pani starostka ten návrh mala
podať, podľa mňa, trošička ako keby viac informatívnejší pre nás. Ja sa len tak teda,
keďže sme  boli  svedkom,  tak viem,  že nebolo  toho veľa,  ale  isté  odstavce o tých
ľuďoch, ktorých sme v tom poslednom -krát, čo ja som bol pri tej voľbe, mali,  že to
nebolo  že  úplne  napísané  nič,  len  meno  a  hlasuje  za;  takže  to  len  ako  pre  to
porovnanie.  Viem,  že tie porovnania nemáte radi,  ale  ja  som teda nekričal o tých –
ako- výberových konaniach, ako majú byť transparentné a tu to je to proste pre mňa
taká  neznáma  trošku.  A naozaj,  nechcem  žiadnemu  z  tých  kandidátov  ublížiť.  Ja
transparentne hovorím, že mne neprekáža ani jeden z tých ľudí, čo je tam navrhnutý.
Prekáža mi forma, akým sa dostane a má – alebo - vyžaduje môj súhlas ako poslanca.
Proste ja  nemám informácie,  na základe  ktorých by som povedal áno  alebo  nie  za
kohokoľvek z tej partie, ktorú navrhujete.

p. Čahojová,  starostka MČ: Myslím, že sme pochopili tvoju námietku. Takže, keďže nie sú
iné  diskusné  príspevky  prihlásené,  uzatváram  diskusiu  a  prosím  vás,  aby  sme
hlasovali.  Najskôr budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Zajaca,  ktorý navrhuje,
aby sme tento... My sme ho vlastne už zaradili.... To už ho môžem stiahnuť len ja, už
je  zaradený.  Takže  nemôžeme  o  tomto  hlasovať,  lebo  ty  si  dal  návrh  na  jeho
stiahnutie.  Ale keď sme schvaľovali program, my sme ho vlastne už zaradili.  Takže
žiaľ,  tento návrh  nemôžem akceptovať.  Ospravedlňujem sa  za svoje  dlhé  vedenie.
Takže budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Krampla,  ktorý navrhoval hlasovať
jednotlivo a hlasovať tajne. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Krampla, ktorý
navrhol  hlasovanie  jednotlivo  o  uchádzačoch  a  tajne.  Nech  sa  páči,
hlasujte….Hlasujeme. 

Hlasovanie: Za 3, proti nebol nik, zdržali sa 16. Čiže tento návrh neprešiel.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Budeme hlasovať o uchádzačoch, ktorí sa uchádzajú o funkciu
prísediaceho  na  Okresnom súde  Bratislava  4  jednotlivo  a verejne,  tak,  ako  bežne
hlasujeme. Dobre? Takže prosím návrhovú komisiu, aby predniesla jednotlivé návrhy.
Ďakujem.

Návrhová  komisia:  Takže  za  prísediacich  na  Okresnom  súde  Bratislava  4  na  funkčné
obdobie 2018 až 2022 volíme týchto kandidátov: - budeme teda hlasovať jednotlivo.
Pod číslom:  1- Ing. Ladislav Bartoš, Veternicová ulica 20, 841 05 Bratislava. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujeme o uchádzačovi pánovi Ing. Ladislavovi Bartošovi.
Nech sa páči.
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Hlasovanie: Za 11 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržalo sa 7. Tento uchádzač bol
zvolený.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Nech sa páči, návrhová komisia.

Návrhová komisia: Číslo 2 - Peter Buzáš, Majerníkova 32, 841 05 Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujeme  o pánovi Mgr. Petrovi Buzášovi. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4. Aj tento uchádzač bol
zvolený.

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči návrhová komisia.

Návrhová komisia: Pod č.3 - Ing. Peter Hlaváčik, Pustá 1, 841 04 Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujem o Ing. Petrovi Hlaváčikovi. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 9 prítomných poslancov, proti 1, zdržalo sa 9. Tzn., že tento uchádzač nebol
zvolený.

p. Čahojová,  starostka MČ: Návrhová komisia.

Návrhová komisia: Číslo 4- Mgr. Jana Hložeková, Jamnického 6, 841 05 Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujem o Mgr. Jane Hložekovej. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 15 prítomných,  proti nebol nik,  držali za štyria.  Pani Mgr. Jana Hložeková
bola zvolená.

p. Čahojová,  starostka MČ: Návrhovú komisie prosím.

Návrhová komisia: Číslo 5 - Ing. JUDr. Eduard Hulík, Pribišova 25, 841 05 Bratislava. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Zopakujem,  inžinier  doktor  Eduard  Hulík.  Nech  sa  páči,
hlasujte. 

Hlasovanie:  Za 7 prítomní poslanci,  proti nebol nik,  zdržalo sa 11. Tento kandidát nezískal
dostatok hlasov.

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím návrhovú komisie o ďalšieho kandidáta.

Návrhová komisia: Číslo 6 - JUDr. Branislav Záhradník, Veternicová 12, 841 05 Bratislava.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujeme o pánovi doktorovi Záhradníkovi. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 20 prítomných, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tento uchádzač bol zvolený. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Kandidát číslo 7, návrhová komisia? 

Návrhová komisia: Mgr. Ľubica Tichá, Pribišova 11, 841 05 Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujeme o pani Mgr. Ľubici Tichej. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 12 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 7. Táto uchádzačka bola
úspešná.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem. Prosím návrhovú komisiu. 

Návrhová komisia: Číslo 8 - Zlatica Kinčeková, Karloveská 7, 841 04 Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ: Hlasujeme o pani Zlatici Kinčekovej, nech sa páči. 

Hlasovanie:  Za  7 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržalo  sa  11 poslancov.  Táto
uchádzačka nebola úspešná.

p. Čahojová,  starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: Kandidát číslo 9 - pani doktorka Lukačovičová, Na riviére 22, Bratislava.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem pekne. Hlasujeme  o pani doktorke Lukačovičovej.
Nech sa páči.

Hlasovanie:   Za  18  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  držal  sa  1  poslanec.  Táto
uchádzačka bola úspešná. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ: Ďakujem  vám  veľmi  pekne.  Takže  tento  materiál  sme
prerokovali  .  Takže ja  by  som poprosila  návrhovú  komisiu,  aby možno  predniesla
návrh uznesenia a prečítala zvolených kandidátov.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia už bol prečítaný, ale môžem ho pre úplnosť zopakovať.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves volí za prísediacich na
Okresnom súde  Bratislava  4  na  funkčné  obdobie  2018  -  2020  týchto  kandidátov.
Kandidát  číslo  1: Ing. Ladislav Bartoš, Veternicová 20, 841 05 Bratislava,  číslo  2 -
Peter Buzáš, Majerníkova 32, 841 05 Bratislava, kandidát číslo 3 - Ing. Peter Hlaváčik,
Pustá číslo 1, 841 04 Bratislava nezískal dostatočný počet hlasov, číslo 4 -  Mgr. Jana
Hložeková,  Jamnického  6,  841 05 Bratislava,   číslo  5-  Ing.  JUDr.  Eduard Hulík,
Pribišova 25. 841 05 Bratislava  nezískal  dostatočný počet hlasov,   číslo  6 - JUDr.
PhDr. Branislav Záhradník, Veternicová 12, 841 05 Bratislava, číslo 7 - Mgr. Ľubica
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Tichá, Pribišova 11, 841 05 Bratislava, číslo 8 - Zlatica Kinčeková, Karloveská 7, 841
04  Bratislava  -  kandidát  nezískal  dostatočný  počet  hlasov  a  pod  číslom  9  pani
doktorka Lukačovičová, Na Riviére 22, Bratislava.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega ja mám pocit, že trošku to takýto návrh uznesenia je
zmätočný,  tí  ktorí  neboli  zvolený  by  sme  ich  tam  nemali  uvádzať,  lebo  my
konštatujeme, že miestne zastupiteľstvo volí.

Návrhová komisia: Môžeme spraviť sumár ... Z ôsmych - bol deviaty doplnený a zvolili sme
6.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Ďakujem veľmi  pekne,  takže hlasujeme  o takomto
návrhu. Nech sa páči prezentujte sa a hlasujte. 

Návrhová komisia: No , podľa mňa už nemáme o čom hlasovať.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Potom sa  opravujem,  beriem  späť.  A  keď  stačí  to  prvé
uznesenie  tak je  to v poriadku. Ďakujem pán inžinier.  Nabudúce nás zastavte skôr,
nenechajte nás takto... Ďakujem.

Bod 8
Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č.
204/2005 zo dňa 29.03.2005.

p. Čahojová, starostka MČ: Bod číslo 8 návrh uznesenia, ktorým pokračujeme - teda Návrh
uznesenia,  ktorým  sa  ruší  rokovací  poriadok  komisie  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
funkcií  verejných funkcionárov schválený  uznesením miestneho  zastupiteľstva číslo
204 v roku 2005 zo dňa 29. 3. 2005. Tento bod zostal zachovaný v našom programe.
Poprosím  pani  prednostu,  aby  zdôvodnil  prečo  sme  ho  zaradili.  Pán  prednosta,
odovzdávam slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Činnosť  komisie  ako  poradných  orgánov
miestneho zastupiteľstva je plne v kompetencii miestneho zastupiteľstva. Takže úrad
vykonáva iba nejakú administratívnu podporu. Tento návrh predkladáme na základe
schváleného  návrhu  samotnej  komisie,  s  tým,  že  pri  analýze  toho  rokovacieho
poriadku sme zistili niektoré ustanovenia, ktoré priamo sú v rozpore so zákonom. Ako
napr. čl. 8, ktorý ustanovuje, že obálky sa neotvárajú, čo je v rozpore so zákonom 211/
2000  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  v  znení  neskorších  predpisov,  ktoré
stanovujú  jej  povinnosť  do  ôsmich  dní.  Takže  ak  by  niekto  vyžiadal  majetkové
priznanie  poslanca,  tak  mu  musíme  toto  majetkové  do  ôsmich  pracovných  dní
sprístupniť,  čo  nie  je  možné  bez  otvorenia  obálky,   samozrejme.  Takže  tieto
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ustanovenia sú v podstate v rozpore s týmto zákonom. Čo sa týka samotnej komisie,
tak komisia  je  vytvorená zo zákona. Tzn. je  jedna z dvoch komisií,  ktorá musí byť
zriadená. Ale  celá  jej  činnosť,  personálne  obsadenie  a rokovací poriadok je  plne  v
kompetencii miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. A ešte na žiadosť miestnej rady sme doplnili
uznesenie  o  časť  b),  že žiadame  predsedu komisie  vypracovať  spolu  s  príslušným
referátom právnych  služieb  Miestneho  úradu mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves
nové znenie rokovacieho poriadku komisie,  ktorý bude v súlade s platným právnym
poriadkom. Toľko na úvod. Pán poslanec Lenč, nech sa páči.

p.  Lenč:  Ďakujem za  slovo  pani  starostka.  Mám takú  poznámočku  k tomu,  čo  ste  teraz
povedali, pán prednosta. Myslím,  že ste to tam aj sám povedal že... že do ôsmich dní
od odvtedy ako príde podnet treba otvoriť tie obálky. Ja si myslím, že ani v doterajšom
poriadku  nič  porušené  nebolo.  Žiaden  podnet  neprišiel,  preto  sme  žiadne  obálky
neotvárali.  To neznamená,  že keď príde,  že nemôžeme ich otvoriť.  Ale  nie  je  tam
žiadna povinnosť všetky obálky otvoriť hneď. Ak sa komisia dohodne, alebo - neviem
kto bude schvaľovať ten nový rokovací poriadok, že sa budú všetky obálky otvárať,
tak  nemám  s  tým problém.  Ale  zatiaľ  žiadna  zhoda  na  takomto  postupe  nebola.
Ďakujem.

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

p. Zajac:  Ja chcem predložiť návrh na... na zmenu uznesenia.  Práve preto, čo povedal pán
prednosta, že toto jedno z dvoch komisii,  ktorá je  zriadená priamo  zo zákona, teda
mala by byť funkčná, pretože činnosť upravuje hlavne jej rokovací poriadok, ako aj
teda zloženie tejto komisie je na... vecou zastupiteľstva. Ja by som chcel navrhnúť, aby
sme ... táto zmena sa bude blížiť k tomu, aby sme teraz nehlasovali za návrh a aby sme
najprv vypracovali nový zasadací poriadok, urobili zloženie tejto komisie tak, aby teda
zodpovedalo  tomu, ako si ctíme  ochranu verejného  záujmu  a kontrolu pri napĺňaní
ochrany verejného  záujmu  v mestskej časti Karlova Ves.  A potom teda hlasovali  v
jednom uznesení za doplnenie tejto komisie, zrušenie toho, čo nie je v poriadku a nový
rokovací poriadok. Chcem len povedať jednu takú paradoxnú vec, že máme tu takú...
takú záležitosť,  ktorá bola  daná tým,  že niektorí kolegovia  odstúpili  z tých svojich
komisii;  nakoniec  sa  ukázalo,  že  neprebehlo  to  úplne  celkom  tak,  alebo  tak
predpokladám z toho, že sme tu mali návrh na zobratie do... na vedomie to, že teda sa
vzdali.  V minulosti sme to riešili  tak, že keď sa aj vzdali,  tak sme potom ako keby
hlasovali za ich odvolanie.  Ale  však to bude iná  diskusia,  o ktorej budeme hovoriť
nabudúce. Ale myslím si, že to, čo sa stalo sa, že niektorí predsedovia komisií zavolali
predmetných členov do komisie, ktoré sa ešte uskutočnili v novembri a niektorí nie. Z
toho vyplývajú aj ďalšie veci, čo sa týka financovania odmien za účasť alebo neúčasť
v tej komisii.  A teda ja by som ako keby očakával, že taký poslanec, ktorý sa cíti byť
ešte - alebo teda nebol odvolaný a nebolo ani vzané na vedomie, keď už akokoľvek sa
k tomu postavíme, že odstúpil z tejto komisie, nebol pozvaný do na zasadanie komisie,
z toho titulu nasledovalo všetko to, čo nasledovalo, že by to bola práve takáto komisia,
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ktorá by to mala nejako riešiť. Aj preto to vidím zmysel takejto komisie a tá komisia
má byť  zložená presne preto tak, ako má  byť  zložená.  To znamená  mal by sa tam
vyskytovať podľa môjho  názoru zástupcovia všetkých strán,  ktoré prešli  voľbami a
dostali sa teda do tohto zastupiteľstva,  tak... tak teda tak teda -  Kde sa má otočiť,
keď... keď vlastne sa takéto niečo neudialo? Tá komisia nie je v plnom zložení... Ja len
upozorním, že zastupiteľstvo teda tvoria strany pri viacerých, lebo si to často mýlime,
jedna bola koalícia OľaNO - Zmena zdola – OKS, boli tu niektorí nezávislí poslanci a
potom bola druhá koalícia, ktorá bola z pravicových strán SaS- Sieť- KDH a... neviem
ešte nechcem nikomu  ublížiť  a  Most-Híd.  A  títo  títo  zástupcovia  v  tomto v  tejto
komisii mali mať svojho zástupcu. A dnes nemajú. To vieme. Áno, ale OKS tam nemá
a SaS tam nemá.  Takže nemajú  všetky a to by mala  riešiť  práve pre podľa môjho
názoru, keďže je  to vec zastupiteľstva,  tajomníčka  miestnej  rady. Takže, áno, je  to
trošku aj o tom, že my by sme mali byť proaktívní,  mali by sme tie strany osloviť atď.
Šak to všetko je len jako o tom. ako komunikujeme a čo sa tu teda deje alebo nedeje.
A ja  teda chcem dať návrh,  aby sme  aby sme nehlasovali.  Čiže tam dám návrh na
uznesenie, keďže už to nemôžem stiahnuť. Ja som teda žiadal o stiahnutie, nebol mi...
Môj návrh bude, aby teda bod a )bol nesúhlasný s týmto návrhom a ...odkladá sa.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Poprosím  písomne.  Priestor  má  s  faktickou  pán  poslanec
Bendík a o slovo požiadal pán prednosta. Potom nasleduje pán poslanec Dulla.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. No mňa  vcelku udivuje  to, čo v podstate chcem len
povedať, že Marcel má pravdu. Udivuje ma to, že... že strana SaS ktorá je lídrom v
boji proti korupcii,  nemá v tejto komisii zastúpenie.  Hej? Ja som sa členstva v tejto
komisii vzdal aj preto lebo táto komisia si neplní svoj... svoj účel na ktorý teda myslel
zákon,  aby  naozaj  chránil  verejný  záujem,  aby  de  facto  kontroloval  verejných
činiteľov. Hej? Ja som sa na poslednom zastupiteľstve vzdal členstva v tejto komisii,
potvrdil som to aj písomne. Tzn. asi malo niečo nastať a asi sa mal - je tu druhý člen
strany SaS,  ktorý asi  mal  byť  oslovený.  Ale  prepáčte,  nebudem ho  oslovovať  ja.
Myslím  si,  že  možnože  úrad -  možnože  nie  úrad.  Dobre.  Ja  hovorím,  že niekto  -
možnože  tajomníčka  miestnej  rady,  ktorú  tu  máme.  Namiesto  toho  tu  vidíme
materiály,  kde  sa  odvolávajú  ľudia,  vyhadzujú  sa  nepohodlní  ľudia;  tzn.  namiesto
toho, aby sa tu riešili  naozaj tie veci,  ktoré... kde tá komisia  je  zriadená  zákonom,
ústavným zákonom mala... mali by tam byť členovia všetkých politických strán - nie
ako Marcel hovoril mylne - jednoducho členovia všetkých politických strán, ktoré sa
zúčastnili  volieb.  Dnes  je  situácia  taká,  že  strana SaS tam svojho  zástupcu nemá.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán prednosta požiadal o slovo  v reakcii  na pána
Zajaca. Takže pán prednosta, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. No, my sme tu, ako som uviedol v úvodnom
slove, my sme iba administrátori. Tzn. my nevieme tú komisiu ani vytvoriť, ani... ani
zvolať,  ani  nič.  Tzn.  my  sme  rátali  že  vy,  ako  zastupiteľstvo,  si  dovolíte  nových
členov, navrhnete nových členov, v rámci paritného zastúpenia politických strán. Lebo
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my tie informácie nemáme.  Ak teda za stranu SaS má byť navrhnutý člen, tak my by
sme ocenili,  keby bol navrhnutý,  pretože táto komisia  zo zákona musí byť zriadená.
Lenže  nie  je  funkčná.  Od  31....  od  1.  januára  2018  dokonca  nemá  ani  predsedu,
pretože uznesenie, ktorým ste ju schválili,  boli stanovení rotujúci predsedovia iba na 3
roky. Tzn. pán Buzáš končí o 12 dni ako predseda. Tzn. že ju nemá ani kto zvolať.
Takže my sme sa snažili  vysvetliť  - pani Procházková za naše právne oddelenie,  že
činnosť tejto komisie  je  jednoducho závislá  na vás.  My nemôžeme tam ani členov
navrhnúť, ani... ani ju zvolať. Tzn. od 1. januára nemá kto zvolať vašu komisiu, ktorá
je  vytvorená  pre  kontrolu  samotného  zastupiteľstva.  Takže  sme  očakávali
konštruktívnejší prístup a navrhnutie konkrétnych ľudí, prípadne doplnenia dovolania.
Pretože vzdať sa členstva je  samozrejme  v poriadku, ale  potrebovali  sme aj nejaký
protinávrh. On ten návrh môže aj teraz prísť. Tzn., keď pán Krampl má záujem byť za
stranu SaS, tak my to iba oceňujeme. My potrebujeme tu funkčnú komisiu,  kde bude
predseda zvolený.  Lenže vy keď si ju  nezvolíte, tak od 1. januára je  komisia  úplne
nefunkčná. Tzn. nemá, ju kto zvolať,  pretože ju  zvoláva komisiu  predseda komisie,
ako viete,  každú komisiu.  Takže od budúceho roka, od januára,  nemá  komisiu  kto
zvolať.  A  kým  vy,  na  váš  návrh,  nezvolíte  členov  a predsedu,  tak  nebude  ďalej
funkčná  .  Takže  to  sú  veci,  ktoré  my,  žiaľbohu,  my  sme  to  overovali  v  rámci
zákonných možností - nemáme žiadnu zákonnú možnosť ani predložiť  materiál,  ani
navrhnúť  členov,  ani schváliť  predsedu, ani  zvolať  komisiu.  Takže ocenili  by sme
nejaký konštruktívny návrh. Ďakujem.

Bod
Vystúpenie občanov

p. Čahojová, starostka MČ: Páni kolegovia ja dovoľte, aby som vás upozornila, že o 16-tej
hodine je čas, ktorý sme vyhradili pre verejnosť. Čiže ak súhlasíte s tým, tak preruším
túto diskusiu, aby sme - ak je tu niekto, kto by chcel vystúpiť v predsálí, takže nech sa
páči. Poprosím pán inžinier dajte dáme... mikrofón, vitajte u nás. Mikrofón prosím... /
nemáme mikrofón? /  Nech sa páči, vítajte.

p. Černáková, obyvateľka MČ: Dobrý večer alebo dobrý deň. /Počuť ma? Nie. Teraz?/ Som
Ivana Černáková možnože niektorý ste sa stretli s mojím menom, lebo občas posielam
nejaké maily  vám všetkým,  alebo aspoň niektorým.  Ja by som sa chcela vyjadriť  k
verejným veciam a to hlavne zastávky električkové a vlastne celý taký vizuálny dizajn
našej Karlovej Vsi. Chcela by som sa vyjadriť k tomu, že od štyroch rokov tu žijem a
nepáči sa mi taká estetickosť toho verejného priestoru. Čiže, predstavujem si to trošku
ako  Viedeň.  Tie  všetky  zástavky,  električkové,  nemajú  žiaden  estetický
architektonický profil. Každá zastávka vyzerá inak, je neupravená, je polepená, sú tam
hrdzavé  zábradlia,  šmýka  sa  to.  Ja  by  som  navrhla,  keby  niekto  z  vás,  ktorý
komunikuje buď s dopravným podnikom alebo niekde na Ministerstve dopravy alebo
v týchto vyšších  kruhoch, aby sa trošku zapodieľal  tou estetickosťou pre ľudí,  pre
všetkých, ktorí chodia z tých činžiakov na tie zastávky a stoja tam. Hej? Je to strašne
veľa  ľudí  z panelákov.  Možnože  v  paneláku  není  taká  estetickosť,  ale  aspoň  pre
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verejnosť a pre všetkých nech to nejak vyzerá. Pri Riviére bola prerobená zastávka; v
Dúbravke sú nové zastávky. Každá zastávka vyzerá inak. Niektoré sú šedé, niektoré sú
zelené,  niektoré sú bielo-červené.  Vyzerá to hrozne. Čiže taká... tá ranná rutina,  že
idete do roboty a stojíte na tých zdevastovaných zástavkách nás odradzuje vôbec ísť
na MHD. Čiže - urobme to nejaké jednotné – hej?, urobme to vizuálne estetické; lebo
keď sa všetci zozbierajú z tých panelákov na tú jednu hlavnú trať, ktorá je verejná a
ktorú tu všetci kritizujeme, že ako to tu vyzerá, tak, ja si myslím,  že keď výjdem ako
mladá  na  tú  zastávku,  tak si  myslím,  že  som v  nejakej  diere.  Že  nežijem  naozaj
v Bratislave.  Čiže  rada  by  som to nejako  esteticky upravil.  A  o to tu ide.  Správa
majetku, celkového. Vždycky sa tu poukazovalo na to, že vlastne... nevieme spravovať
svoj vlastný majetok, tzn.  ani verejný.  Keď si viete  upratať doma, v dome,  viete si
upratať v bráne, tak viete upratať aj verejné priestory. To si musíte povedať. Teraz ste
sa bavili o nejakých verejnoprospešných prácach, nejaké... neviem koho ste tu volili za
to, ale ja si myslím, že by ste mali tlačiť práve na takéto firmy, ktoré sa tu denne o toto
budú starať. Tzn. že, keď všetci výjdeme von s autami, tak vidíte zástavky upravené,
vidíte  ich očistené,  vidíte ich namaľované. A o to tu ide! Nikto to tu z vás nerobí.
Nikto! A okrem toho ja by som sa chcela opýtať, či existuje nejaký externý kontrolór,
ktorý prakticky výjde z miestneho úradu a normálne to reálne skontroluje?  Je tu pár
zastávok - mi nehovorte, že tu nemáte človeka, ktorý skontroluje prácu po ľuďoch,
ktorí robia verejnoprospešné práce? Hej? To je tisíc očí, čo sa na to pozerá ráno. Tisíc!
A vy to proste neurobíte, prakticky. Čiže nejakého človeka mladého, ktorý vylezie von
z miestneho úradu, skontroluje tie zastávky alebo skontroluje, či boli namaľované, či
tam nehrdzavejú. Deti sa chytia zábradlia a takto po tej hrdzi behajú s rukou – hej? - to
je jedna vec. Všetko je zhrdzavené, polepené plagáty. Tie mosty, čo tu máme 3, každý
most  vyzerá  inak.  Jeden  je  zelený,  druhý  červený,  tretí  je  šedý.  Prečo  to
nenamaľujeme  rovnako? Prečo tá... ten hlavný ťah a to vizuálne estetické nevyzerá
rovnako? Skúste si  pozrieť  zastávky v Dúbravke,  pri Dekáči  a na...  myslím,  že na
konečnej  to  je  -  ten  vizuálny  ťah  je  asi  taký,  že  magistrát  bude  zjednocovať  tie
zastávky.  Neviem,  či mám pravdu. Myslím,  že to navrhla  Penta alebo  J&T a tieto
zastávky vyzerajú rovnako. Čiže dopravný podnik má nejakú farebnú štruktúru: šedá,
červená, biela. Nech to tak vyzerá všade, lebo vyzerá to tu potom hrozne. A tie mosty,
ktoré sú tu v Karlovke 3 alebo 4, až po Lafranconi ,-  myslím - po Lafranconi jak sú
vlastne tie mosty, áno, pri študentských domoch - ja som to všetko nafotila. Keď som
si prezerala tie fotky, tak to vyzeralo  strašne.  Detaily  som si nafotila,  hrdzu som si
nafotila, nafotila som si každý jeden most, ktorý je zhrdzavený. Tak ho skúste aspoň
namaľovať. Nemusíte robiť nejakú brutálnu rekonštrukciu za milióny Eur, ale skúste
chytiť farbu, skúste zavolať dobrovoľníkov, je tu x dobrovoľných organizácií; tam je
kopu študentov, tam je kopu ľudí, čo chce niečo urobiť - len zadarmo, len tak. Len sa
nakúpia farby, len sa to skontroluje, či je to technicky správne - ja neviem - zošúchané,
namaľované nanovo. A nech to vyzerá jednotne. Toto ... toto je  to optické, čo ľudia
chcú vidieť. Nemusia sem chodiť na tieto miestne úrady, ale vidia fyzicky, očami, že
sa tu niečo dialo. Lebo teraz to nikto nevidí.  Teraz sa len o tom hovorí, vy tu máte
kopu byrokracie dokým to vybavíte; ale  pritom sú veci jednoduché. Zavoláte tam -
tam a tam, dáte si zopár financií  dokopy a môžete to zrekonštruovať nemusíte rovno
prerábať za  milióny tie veci.  Čiže to je jedna vec a ďalšia vec../ aha uplynul.../
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p. Čahojová, starostka MČ: Ale keď stručne poviete, tak rýchlo povedzte, čo ešte máte na
srdci. My vás vypočujeme.

p. Černáková, obyvateľka MČ:  Takže ešte sa chcem opýtať, či tu existujú  vlastne takýto
praktický kontrolóri, v teréne? Že keď sa pokosí aj tá tráva v Karlovke -  hej, aby šak
ľudia  chodia  do  Dubaja,  chodia  na  dovolenky  hej?  -  kade  tade,  prečo  si  to
nedonesieme sem to, čo vidíme inde na dovolenkách?

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že sme vaše otázky
pochopili.  Musím povedať, že pani Ivana Černáková veľmi Černáková, hej? - veľmi
trpezlivo  čakala  na  bod pre vystúpenie  občanov.  Dúfam,  že veľmi  trpezlivo  aj vy
počujete, lebo vzbudili ste záujem poslancov, ktorý sa prihlásili do diskusie. Či ... je to
predchádzajúca  diskusia?  Dobre,  no  takže  ak  tak  chce  niekto  reagovať  na  pani
Černákovú tak poprosím, že by rukou. Pán poslanec Martinický, nech sa páči potom
pán poslanec Krampl, potom pán poslanec Rosina nech sa páči.

p. Martinický:  No ja by som chcel,  keďže je  to technická musím byť stručný. Ja by som
chcel veľmi silno poďakovať za ten záujem. Ja s vami súhlasím. Len musím upozorniť
na jednu vec, ktorú si... zdá sa, ani vy a väčšina ľudí proste ako neuvedomuje. A to že-
okrem  toho,  že  každá  takáto  vec  stojí  nejaké  financie,  ktoré...  ktorých  nemáme
neobmedzené množstvo, ale je tu právny problém, že my nemôžeme - akokoľvek by
sme chceli schváliť  žiadnu investíciu a žiadnu prácu na niečom, čo nie je v majetku
mestskej časti. Tzn. ak vidíme, že niekde by sa veľmi zišiel chodník a my by sme ho
urobili  -  a  o jednom takom tu hovoríme  už niekoľko rokov, nemôžeme ho urobiť,
pokiaľ je  to majetok ...pokiaľ  je  to majetok mesta.  Rovnako  nemôžeme -  rovnako
nemôžeme  opravovať  zastávky  mestskej  hromadnej  dopravy,  lebo  tie  sú  v
kompetencii  mesta. Len... len vtedy... My máme skúsenosti,  že sme o niektoré veci
žiadali  a  mesto neodpovedá,  mlčí.  Aj  také veci,  ktoré by sme  chceli  urobiť,  alebo
žiadame, aby ich mesto spravilo. Lebo je to jeho majetok a ono za to vyberá dane. Ale
my to proste ako... nemôžeme.  Takže naozaj...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prepáčte,  prepáčte,  pán  poslanec...  dohovor  a  dáme  slovo
pánovi Kramplovi, ktorý chcel reagovať , ešte 2 vety.

p. Martinický: Dalo by sa hovoriť to... dalo... vedel by som viacej, aj... aj fakty,  argumenty
len podstatné je  to - treba si uvedomiť,  že čo je  v majetku mesta a čo je  v majetku
súkromnom a čo je v majetku mestskej časti. A my nemôžeme na inom robiť.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani  Černáková... pani Černáková,  dáme  teraz slovo pánovi
poslancovi Kramplovi. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Na rozdiel od svojho predrečníka nebudem hovoriť ako sa to
nedá,  skúsim  vám povedať ako sa to dám.  Existuje  taká iniciatíva  volá  sa to Plán
Bratislava alebo Plán B; možno ste o tom už počula. Je tam zakomponovaná bývala
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hlavná... pani Ing. Kratochvílová aj strašne veľa iných ďalších ľudí.  Jedna z aktivít,
ktorá... ktorej sa oni venuje je presne to, čo ste teraz vravela, čiže spracovanie dizajn
manuálu verejného priestranstva. Lebo to čo vy hovoríte a vy to tak dávate na iba na tú
Karlovu Ves ono sa to týka celej Bratislavy.  Ono by to naozaj malo platiť v celom
meste, aby to verejné priestranstvo malo nejaký jednotný dizajn. Čiže... čiže na tomto
sa pracuje.  Nie je  to úplne  presne v našej kompetencii,  my sa k tomu samozrejme
...vieme to podporiť, vieme... vieme sa k tomu vyjadriť,  ale je to vec, ktorá sa bude
schvaľovať v celej Bratislave. Hej? To je k tomu design manuálu. A čo sa týka potom
tých tých zábradlí – hej? - čo ste navrhla, to je veľmi jednoduché riešenie. Naše mesto,
to je vec, ktorá sa... je dobrovoľnícka aktivita, ktorá sa každoročne tuná odohráva v
Karlovej Vsi. No ...ale ...už teda beriem sa to každoročne dvakrát ...jaj no ale teda ... Je
toto taký návrh, že môžeme dať takýto... takýto... takúto aktivitu proste vyhlasuje  –
ako- mestská časť natieranie týchto zábradlí v tom myslím...Nebude problém to sa dá
zorganizovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz má slovo pán poslanec Krampl.

p. Krampl: A tie zastávky čo sa týka toho design manuálu. Mesto. To naozaj nemôžeme. To
musí robiť mesto. Ale  k tomu tretiemu no - ten inšpektor verejného poriadku tu bol,
ale to pani starostka asi bude vedieť viacej k tomu povedať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte pán poslanec Rosina sa hlásil.  Dobre si pamätám? Potom
pán poslanec Zajac.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako - pani Černáková mi hovorila z duše. Máte
100 percentne pravdu. Len žiaľbohu, nie na celkom správnej adresa,  ste sa obrátili.
Väčšina ľudí si neuvedomuje - a my stým máme veľký problém, že majetok mestskej
časti – alebo- verejný priestor v mestskej časti je rozdelený medzi majetok hlavného
mesta a na majetok mestskej časti.  My zo zákona nemôžeme investovať do majetku
cudzieho,  teda  nie  do  majetku  hlavného  mesta.  Môžeme  len  na  to  hlavné  mesto
apelovať, môžeme im dať výzvy, a to je tak asi všetko. Celá ... celá električková trať,
aj...  aj  tie  mosty,  to  je  majetok  hlavného  mesta,  kde  teda  už  mala  prebiehať  jej
rekonštrukcia,  ktorá  z  dôvodu  nepripravenosti  atď.,  ktoré  nebudem...  ešte  hlavné
mesto nezačalo.  Naozaj,  ak chceme na... niečo urobiť s tými zábradliami,  môžme to
spraviť  iba  ako dobrovoľníci.  Keď sa so mnou  skontaktujete,  mile  rád poskytnem
farbu, mile rád poskytnem voľný čas a zorganizujem ďalších ľudí a pôjdeme to robiť.
Ale  oficiálne  mestská  časť  nemôže  do toho  dať  prostriedky.  A odpoviem ešte  na
otázku  kontrolóra  -  inšpektora  verejného  poriadku.  Mali  sme  žiaľbohu,  ukončil
pracovný  pomer,  odišiel,  inšpektor  verejného  poriadku,  momentálne  nemáme
žiadneho.  A veľmi  radi  by sme  ...áno,  áno,  áno.  Bol to...  teraz sa  to  robí  nejaký
náhradným spôsobom, ktorý môže pán prednosta  ..investovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Teraz má slovo pán Rosina. Prepáčte.
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p. Rosina: Takže momentálne nie je nie je vyčlenený pracovník. Boli by sme radi, keby sme
takého získali.

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

p. Zajac:  Ja chcem v prvom rade poďakovať pani Černákovej,  lebo povedala v zásade ten
pocit, ktorý aj ja som mal. A preto som aj dal aj návrh, ktorý bol nakoniec schválený
na to, aby sme si naozaj sadli,  aj nad kvalitou toho, čo robí naša VPS-ka preto, lebo
ten pocit z toho, že tu niečo  nie je  úplne tak, ako by malo  byť to máme všetci,  čo
vychádzame  von. Ja  som spomínal  fotky a rád ich  pošlem.  A to sú veci,  ktoré sú
v kompetencii.  Čiže  to  k  tejto  veci...  My  sme  si  to  dali  na  nejaký  marec,  ak  sa
nemýlim.  Bude dobré,  keď sem prídete a budete sledovať,  čo teda úrad povie,  ako
funguje VPS-ka pri správe toho, čo my máme v kompetencii. Ja si myslím,  že okrem
inšpektora verejného poriadku na to, čo vy hovoríte,  to je  normálna  kontrola práce.
Tzn. tá VPS-ka, by v sebe mala obsahovať - to nemusíme mať verejného... kontrolóra
verejného poriadku. Niekto tie  práce, keď sme to zadávali  firmám,  preberal;  niekto
dneska by mal kontrolovať kvalitu práce, ktorá VPS-ka robí. To je to čo hovorím. To
sú tie koľajnice, ktoré ostali po trávnikoch, po činností VPS-ky, niekto proste prebral.
A 2 týždne sa na tých horných trávnikoch nezjavil nikto, kto tam ...kto tam urobil tieto
tieto ryhy. A to nie je úplne v poriadku. Máte pravdu, nevyzerá to dobre. To druhé, čo
chcem povedať, ja si myslím, že máte všetci svätú pravdu, kolegovia, ktorí si umývate
ruky nad zastávkami; ale ja chcem dať jednu otázku. Koľko krát tento úrad požiadal
mesto, aby kvalitu  toho, ako vyzerajú  naše zastávky,  dal do poriadku? To je  to čo
povedali kolegovia - môžte napísať a to je tak všetko čo môžete. Ja sa chcem spýtať:
-Koľkokrát  sme  napísali,  ako  mestská  časť?  Ja  si  totiž  veľmi  cením  ...prácu
dobrovoľníkov; naozaj si ju veľmi cením. Je veľmi dôležitá pre náš život, je dôležitá
tak, ako si ani nevieme  predstaviť.  A ja  by som ňou nemrhal na tú prácu, ktorú si
občania platia  svojimi  daňami.  My máme kompetenciu,  či už mesto, alebo  mestská
časť, starať sa o verejné priestranstvá; starať sa o komunikácie, starať sa -  je to našou
kompetenciu zo zákona a my sme  od ľudí na toto vyzbierali  peniaze.  Prepáčte,  ale
odkazovať na dobrovoľníctvo je veľmi ľúbivé, ale je to... je to ako keby ste prišli do
reštaurácie, že chcete ísť na nedeľný obed, lebo sa vám nechcelo doma variť a kuchár
vám povie  -  tu  máte  suroviny,  tu  máte  tu  máte  mäso,  zemiaky,  nech  sa  páči  do
kuchyne, pripravte si ten obed sám. Nie! Toto je proste zaplatená služba. A preto my,
ako  poslanci,  musíme  urobiť  všetko  preto,  aby  sme  tam,  kde  to  nie  je  v  našej
kompetencii, signalizovali tomu, v koho kompetencii to je. Nie je to prvá vec, o ktorej
sa tu rozprávame a samého by mal naozaj zaujímavo teraz, že koľkokrát sme  - ako
mestská časť zažiadali o údržbu zástaviek mestskej hromadnej dopravy? Aby sme tu
nehovorili  teoreticky.  A samozrejme,  to,  čo  je  naša  kompetencia,  to  si  prídeme
vypočuť v marci,  čo nám predloží úrad; ako je teda spokojný úrad, ako úrad preberá
kvalitu práce, ktorú vykonáva VPS-ka. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ďakujeme. Pán poslanec Dulla sa hlási.  Potom vy pán
Vaškovič, potom pán prednosta.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja som tiež veľmi rád teda, že občanom nie je ľahostajné, ako to
vonku vyzerá, na tom priestranstve, čo sa volá verejné. V súvislosti s traťou je zrejme
pred nami modernizácia, ktorá má schválené stavebné aktivity. A pevne veríme, že v
rámci nich projekt rieši aj jednotnosť výzoru zastávok v celom význame toho slova,
nielen  to,  kde ľudia  majú  prístrešok;  či  už  bude  verejnosť  s  tým spokojná  úplne,
čiastočne alebo takmer nie - uvidíme až keď to skončí.  V každom prípade čaká nás
predovšetkým dlhá etapa, dokiaľ to bude rozobraté, odstránené - dokiaľ sa to nanovo
znova vybuduje. Čo sa týka ostatných pripomienok, súhlasím s tým, že čo je naše, to si
teda začnime  upratovať bez zbytočného  odkladu tak,  aby verejnosť bola čo najviac
spokojná. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán Vaškovič. Poprosím mikrofón.

p. Vaškovič,  MÚ MČ:  Ďakujem za slovo, pani starostka.  Pani Černáková, ja  by som vás
chcel uistiť, že my na úrade sa zapodievame aj vizuálom verejných priestorov, ako ste
povedali,  problematikou  stvárnenia  prístreškov  na  zastávkach  mestskej  hromadnej
dopravy alebo na zastávkach električiek.  Rád by som nadviazal na pánov poslancov
Rosinu  aj  pána  poslanca  Dullu.  V  rámci  projektu modernizácie  električkovej  trate
budú - alebo sú navrhnuté kompletne výmeny všetkých prístreškov na zastávkach aj
kompletne  výmeny  všetkých  tých  zábradlí,  ktoré  sú  nevyhnutnou  súčasťou  tých
zastávok. My sme komunikovali so spracovateľom toho projektu, komunikovali sme
aj s mestom alebo s pani architektkou  Konrad, hlavnou architektkou mesta, o tom ako
by mali  vyzerať.  Nie celkom sme stotožnení s tým,  žeby malo  byť  v celom meste
rovnaké; možno tovarové áno, ale my sme navrhli  aj aby boli na našich zastávkach
použité farby, ktoré sú typické pre Karlovu Ves tzn. žltá a modrá. Dúfam, že sa to v
niektorých detailoch aspoň uplatní. A snažili sme sa pri tých komunikáciách aj poučiť
sa z toho, čo bolo urobené v Dúbravke, a čo si myslíme, že nie je dobré napr. tie veľké
masívne zábradlia, ktoré sú tam použité, si naozaj ja osobne nemyslím,  že sú vhodné
do takéhoto mestského  priestoru.  Som veľmi  rád ste  prišli.  Ak  budete mať  nejaké
námety alebo  nápady,  alebo  návrhy,  prídite  na  úrad, prídite  za mnou,  môžeme sa
stretnúť  porozprávať  sa  môžeme  aj  posunúť  niektoré  vaše  námety  do  ďalšieho
riešenia. Pretože ak si dobre pamätám, tak aj v rozpočte na budúci rok bolo schválené
nejaká čiastka na to, aby boli riešené štúdie nejakej úpravy verejných priestorov. Čiže
môžeme spoločne vytipovať nejaké priestory a môžeme sa potom baviť aj o tom, ako
vy, ako občania máte predstavu. Ďakujem za pozornosť.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Ešte  pani...  pardon,  prepáčte  pani
Černáková požiadala o ďalší diskusný príspevok. Takže ešte jej dáme slovíčko.

p.  Černáková,  obyvateľka  MČ:  Ďalšia  vec  ešte,  čo  ma  napadlo  v tom,  okolí  tej  trate,
nepáčia sa mi už dlhé roky stromy - okolo osvietenia... teda svetiel,  tých verejných.
Teraz to bude spravovať myslím,  že Siemens alebo niekto. Tiež - všetko je hrdzavé.
Od  štyroch  rokov  pozerám  na  hrdzu.  Hej?  Doma  pozeráte  na  pekné...  na  peknú
obývačku,  na  koženú  sedačku.  Nie-   prídem von,  pozerám na  hrdzu.  Čiže  verejné
osvetlenie  - buď komunikovať s niekým zo Siemensu, alebo vy-   ako miestny...  zo
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Siemensu  ...  Ja  som  volala  aj  na  Siemens,  som  ich  žiadala,  že  či  majú  nejaké
oddelenie, ktoré spravuje aj maľovku napr. tých hrdzavých stĺpov – Nie - povedali, že
miestny úrad. Všetko miestny úrad. Áno! Buď budete komunikovať s jednotlivými
časťami a firmami,  ktoré to spravujú a urobíte si nejaký prienik  a proste to urobíte,
alebo  to  tu  bude  vyzerať,  jak  v diere,  jak  v Sýrii!  Proste  –  skúsme...  skúsme  si
estetický urobiť tú správu majetku, presne takú, ako chce Penta, ako chce J&T, ako
chceme  mať  pekné  verejné  priestory.  Lebo  len  kvôli  tomu  ľudia  volajú  -  ako, čo
vyzerá. Kde je čo neupravené, kde je čo pokazené. To je správa majetku, verejná! Tak
ju robme. Vizuálne. Aby sa nesťažovali a trebárs to aj nafoťte a dajte to na bildbord,
že to bolo urobené- že keby to niekto nevidel.  Lebo toto je  večná téma. A už dlhé
roky. Takže buď urobíte tie svetlá nejak normálne, alebo urobíte aj stromy okolo tých
svetiel.  Lebo  nevidím  značky,  celé  tie  stromy  sú  ...  proste,  okolo  tých  svetiel...
svietidiel.  Tak životné prostredie,  alebo  niekto,  kto  to  má  na starosti tie  stromy a
proste zeleň - skúste to orezať tak, tie stromy,  že to nebude pretŕčať,  že ide predo
mnou kamión,  tak zhodí na mňa  haluz,  lebo  do nej zavadí...  Proste urobme tú trať
verejnú, tú, čo všetci vidia - normálne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. No ak dovolíte ešte ja pár slov... aha
pardon, pán prednosta už dlho sa hlási o slovo. Ja poviem len tak uvedené 2, 3 vety a
potom možno  záverečné, že to je  presne problém Bratislavy  - a my ho  tiež veľmi
citlivo vnímame a tiež sa nám tu mnohé veci veľmi, veľmi nepáčia. To len na úvod, že
Bratislava - ako keby má trojstupňové riadenie,  hej? - Čo sa týka majetku máme tu
majetok Bratislavskej župy, máme tu majetok mesta a služby a úlohy hlavného mesta.
A to je  práve to verejné  osvetlenie.  A to nestačí,  žiaľ,  telefón.  A to je  aj práve tá
mestská hromadná doprava. A potom je mestská časť, ktorá sa naozaj môže starať a
musí starať len to, o to, čo je,  aký majetok je  jej zverený.  A čo sa týka verejného
osvetlenia,  čo  sa  týka  nakladania  s  ...teda...  komunálny  odpad,  zber  komunálneho
odpadu,  čo  sa  týka  mestskej  hromadnej  dopravy,  to  sú  úlohy  hlavného  mesta.  A
možno že ste zaevidovali - ja dúfam, že možno čítate občas Karloveské noviny, naše,
naše  noviny  Karlovej  Vsi  kde o verejnom osvetlení,  ak si pamätám,  v  poslednom
alebo predposlednom čísle sme dali túto informáciu. Lebo ľudia nám často telefonujú,
že  chýba  verejné  osvetlenie.  Ale  momentálne  prebieha  ukončovanie  verejného
obstarávania zhotovenia, zhotoviteľa na rekonštrukciu električkovej trate. Myslím,  že
teraz pred  Vianocami  sa  majú  otvárať  obálky  od tých  uchádzačov,  ktorí to  budú
zhotovovať.  Podľa  pôvodných  plánov  hlavného  mesta  táto  investícia  už  mala  byť
pomaly pri konci, lebo už sa malo začať minulé Vianoce - nezačalo sa. Tak dúfame, že
sa začne túto jar. Súčasťou rekonštrukcie električkovej trate sú aj podchody, aj lávky,
aj výťahy, aj schodiská aj všetko - ako sa pristupuje k tým nástupištiam a naozaj, ako
povedal pán architekt, pani Ing. Kratochvílová  za nás  veľmi aktívne vstupovala  do
jednaní keď sa vytváral ten manuál alebo ten design manuál električkových zastávok.
Čiže  ona  nás  tam zastupovala  ako  mestskú  časť.  Tak  dúfajme,  že  niektoré  z  jej
návrhov  sa  dostali  aj  do  toho  konečného  projektu.  A  súčasne  prebieha  verejné
obstarávanie  na  meste...  alebo  sa  pripravuje  verejné  obstarávanie  na...  na
prevádzkovanie  verejného  osvetlenia  v Bratislave.  My nemôžeme  ...my  nemôžeme
odpílenú lampu nahradiť novou.,  my nemôžeme ...to vôbec nemáme právo vstupovať
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do verejného osvetlenia. My sa môžeme len obracať na hlavné mesto, alebo možno k
tomu ešte trochu viac - ale pán prednosta už dlho čaká na slovo. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Ja  by som teda úvodom uviedol,  že všetky
práce, ktoré zadáva náš úrad, tak sú aj v teréne preberané. To znamená - to, čo ste
spomínali   -zastávky, na zábradlia  a pod. to sú veci,  čo zadáva objednávateľ hlavné
mesto.  Tzn.  my  nepreberáme  práce,  ktoré  iný  zadáva,  iný  platí.  Naše  práce  sú
preberané. Ľudia v teréne, oddelenie dopravy , životného prostredia tak isto oddelenie
správy budov, investičné sú samozrejme v teréne permanentne a riešia veci v teréne.
Tzn. oni tie práce zadávajú a preberajú - čo sú opravy schodov, komunikácií, kosenie,
čistenie  zelene,  orezy.  Mestská časť dlhé  roky nerobila  žiadne  systematické údržby
orezov; začali sme postupne riešiť orezy vnútroblokov. To, čo ste vy spomínali, celé to
územie ... celé to územie čo ste vy spomínali je kompletne v správe hlavného mesta.
My sme im písali viacej listov; aj v rámci zastávok. Odpoveď bola vždy taká - nebudú
už investovať ani cent, pretože sa pripravuje rekonštrukcia električkovej trate, ktorá
mala byť už pred dvomi rokmi začatá. Momentálne ešte neboli otvorené ani obálky a
pôvodný termín bol 16. septembra. Momentálne je 20. ... 19. 12. a ešte nie sú otvorené
tie  obálky.  Tzn. my  sme  komunikovali,  ako povedal  pán Vaškovič,  riešili  sme  tie
zastávky,  riešili  sme  celú  údržbu.  Mesto  vždy  malo  univerzálnu  odpoveď  -  aj
písomnú,  aj  telefonickú,  aj  mailovú,  že  bude  sa  to  riešiť  v  rámci  kompletnej
rekonštrukcie električkovej trate. To, že tá rekonštrukcia ešte neprebehla,  žiaľbohu,
nie je náš... naša vina. Mestská časť bola, stavebný úrad - snažili sme sa urýchliť tieto
procesy,  ako  bolo  možné,  v  rámci  zákonných  noriem;  byť  súčinní  s magistrátom.
Žiaľbohu to obstarávanie a samotné práce sú úplne mimo nás. Takže - my by sme boli
veľmi radi, keby to už bolo dávno opravené, dávno doriešené a zastávky boli nové. Tie
zastávky,  čo sú v Dúbravke sú není  dobre riešené,  ani v rámci  bezbariérovosti,  ani
bezpečnosti.  Takže snažili  sme sa nájsť úplne iné  riešenie.  Je tam aj iný zhotoviteľ
projektovej dokumentácie. Tým pádom bude to vyzerať úplne ináč. A tak isto zlúčená
zastávka Molecova, tam bolo veľa otázok. Toto sme všetko my riešili,  ako stavebný
úrad  aj  ako  mestská  časť.  Ale  žiaľbohu  to  obstarávanie,  keďže  ešte  stále
nevyobstaraná firma stále to predlžujú, tak to je úplne mimo nás. To znamená to, čo už
malo  byť  pred  dvomi  rokmi,  tak  momentálne  –  áno,  chátra  to.  Magistrát
nepredpokladáme,  že  bude  chcieť  investovať  do  toho,  pretože  vždy  dá  tú  istú
odpoveď,  že  to  budú  rekonštruovať  v  rámci  komplexnej  rekonštrukcie.  Takže  tá
otázka pána Zajaca /tu nie je/ - tak zistíme koľko bolo tých listov, ale určite minimálne
3. Počty vám dáme - ale odpoveď bola vždy tá istá. Takže...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ešte  k  tým  zastávkam  už  úplne  posledná  veta  lebo  sme
vyčerpali  časový limit  a  musíme  pokračovať v rokovaní  zastupiteľstva.  Tie  hrozné
plechové  zastávky  to  sú  plechy,  ktoré  tam nahradili  rozbité  tabule,  sklené,  ktoré
vandali zničili  a urobili to ako dočasné riešenia,  aby to naozaj boli chránení tí, ktorí
tam  čakajú  na  dopravný  prostriedok,  s  tým,  že  sa  čoskoro  spustí  rekonštrukcia
električkovej trate. No, žiaľ, ešte sa nespustila. Ale je to naozaj hrozné. Myslím si, že
je to náš spoločný problém. A my to tiež tak vnímame. Robíme to, čo môžeme robiť a
čo  je  v  našej  kompetencii.  A máme  toho  tiež  dosť,  čo by  sme  chceli,  aby lepšie
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vyzeralo. Ale toto je naozaj mimo nás. To je veľmi ťažké, že možno to musíme viacej
komunikovať  aj v tých Karloveských  novinách a možno  aj inými  kanálmi;  a je  to
veľmi zložité v Bratislave,  lebo občan naozaj nevie rozlíšiť  - bežný občan, ktorý to
nesleduje, komunálne záležitosti, že čo je koho úloha o čo sa starať. A možno že je aj
načase  na  nejakú  reformu  samosprávy -  aby trebárs starostlivosť  komunikácie...  O
komunikácie  sa starajú traja rôzni - ako keby správcovia - na území Bratislavského
samosprávneho  kraja.  A to nie  je  v  poriadku.  To občan nerozlíši.  A to  sa týka aj
chodníkov  aj  na  meste  rôznych  iných  verejných  priestranstiev.  Ja  zdieľam  váš
problém.  Myslím  si,  že sme  si vás  pozorne  vypočuli  a  teraz musím pokračovať v
rokovaní zastupiteľstva,  lebo  náš čas vyhradený uplynul.  Vy ste sa tiež hlásili?  ...
Nech sa páči, takže musím sa ale spýtať kolegov.... Kolegovia, keďže uplynul 16:30,
tak prosím  vás,  aby  ste  hlasovaním  -nech  sa  páči  kolegovia  sa  vyjadrili,  aby  ste
dostali priestor nech sa páči.

p. Kinčeková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Ja som Zlatica Kinčeková, ktorú ste práve pred
chvíľou nezvolili  do Okresného súdu Bratislava IV. Tak, ako to tuná povedal doktor
Záhradník, ja som sa pani predsedníčke Okresného súdu predstavila, som jej napísala
o sebe všetko, čo chcela vedieť. Je mi ľúto, že si ma tu niektorí nepamätajú, bola som
tu predminulý rok s vodiacim psíkom,  ktorého som vychovávala  pre školu...  pre tú
Úniu  nevidiacich.  A  som sa  sťažovala  na  to  množstvo  exkrementov,  to  som len
odbočila  - takže to len na pripomenutie,  lebo som sa vtedy prihlásila  o slovo. Ja by
som doplnila  pána doktora Záhradníka,  že pani predsedníčka súdu sa veľmi potešila,
keď som povedala, že som dôchodkyňa, že študujem 2. ročník na Policajnej akadémii
Univerzity tretieho veku, blok vyšetrovanie.  Takže nie je mi to celkom neznáme tie
predpisy; no a viac o sebe neviem povedať bude určite aj títo ľudia, ktorí neboli tu na
odhlasovaní budú chýbať,  pretože mi povedali,  že potrebujú,  čo najviac ľudí hlavne
takých, ktorí nie sú zamestnaní,  pretože s tým majú problém  - s tými zamestnanými;
nemôže sa uvoľniť zo zamestnania atď.  všetko, takže je mi to ľúto. No ale, čo sa dá
robiť. Takže len tak. A určite budú žiadať na doplnenie ďalších. Aspoň si to myslím,
podľa toho, čo som sa tam rozprávala s nimi.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Myslím  si,  že  ak bude  taká žiadosť,  tak máte  možnosť  sa
prihlásiť. A škoda pani Kinčeková, že ste sa neprihlásili k tomu bodu. My by sme vám
umožnili vystúpiť aj priamo v tom bode. Tak teda nabudúce, poprosím. Ďakujem, ale
keď budú doplňujúce, tak asi budete sa zaujímať. 

p. Kinčeková, obyvateľka MČ: Dobre. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme aj my za vaše vystúpenie. 

Bod 8
Návrh uznesenia, ktorým sa ruší Rokovací poriadok komisie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri výkone
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funkcií verejných funkcionárov schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č.
204/2005 zo dňa 29.03.2005.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Takže keďže  už nikto iný  prihlásený  nie  je,  pokračujme  v
rokovaní o bode číslo 8 –myslím - 8 a tým je návrh uznesenia, ktorým sa ruší rokovací
poriadok atď.  Prihlásený  s  faktickou poznámkou je  pán poslanec  Bendík.  Nech sa
páči.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád reagoval na pána prednostu trošku ho
vyviedol z omylu, keďže sa buď v mnohých veciach mýli,  alebo teda koná zámerne.
Za  1. - keď si, keď si pozrieme, ako sa konalo ustanovujúce zastupiteľstvo tak návrh
dával prednosta. Či vieme, kto tu je prednosta? Asi áno. Prednosta dával návrh. Tzn.
že myslím si, že môže byť iniciatíva aj od prednostu aby sa táto riešila... aby sa naplnil
ústavný zákon, alebo môžeme sa tváriť, že na to, aby sme dodržali ústavný zákon, tak
budeme hľadať všetky dôvody ako sa to nedá. Skúsme ísť ďalej. Keď sa pozriem na
stránku Komisia na ochranu verejného záujmu - kto je predsedom komisie? Tak sú tu
uvedené... uvedení traja ľudia. Tzn. ja za prvý rok, pán Lenč druhý rok a pán Buzáš
tento rok. Ale keď idem ďalej a pozriem sa na schválené uznesenia na ustanovujúcom
zastupiteľstve, tak nájdeme tam ešte Anna Zemanová od 1. 1. 2018. Ja sa pýtam, prečo
to tam nie je? Ako - my si... máme tu platné uznesenie - prečo úrad nedodržiava platné
uznesenie?!  A poďme ďalej. Keď si pozrieme na stránke kto je uvedený - kto je člen
miestnej  rady?  Tak som tam napr.  uvedený  ja.  Ja  som člen  miestnej  rady a napr.
Marcel  Zajac  napriek  tomu,  že  nás  toto  zastupiteľstvo...  minule  teda  minulé
zastupiteľstvo,  že  nás  odvolalo.  Ja  sa  pýtam prečo?  A  keď  sa  pozriem  ďalej,  na
komisiu finančnú, tak tu som napr. uvedený, že už nie som členom, napriek tomu, že
to tak nie je. Tzn. ak si povieme ak si na základe toho ja môžem to zhodnotiť iba jedno
že v niektorých rovnakých veciach sa tu koná rôznymi spôsobmi, podľa toho ako vám
to vyhovuje.  A keď sa  pozriem na  to  ako  funguje  komisia  na  ochranu  verejného
záujmu, tak tá sa nachádza v totálnom rozklade; nedodržiava sa ústavný zákon. A to je
aj ten dôvod, prečo ja  som z tejto  komisie  odišiel.  Pretože nechcem byť  súčasťou
chaosu, ktorý... ktorý by tam nemal byť. Pretože je to komisia,  ktorá bola vytvorená
ústavným zákonom. A ten by sme si mali ctiť. Posledné čo poviem je to, že v totálnom
chaose sa zrejme  nachádza aj organizačné oddelenie.  Pretože za pána Špejla,  za tej
„zlej“  starostky Hanulíkovej,  takéto  lapsusy  sa  na  stránke  nenachádzali.  Ďakujem
pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ak sa nejaké chyby vecné v stránke tak budem sa snažiť aby
boli v čo najkratšom čase odstránené.  Pán prednosta chce reagovať,  ale...  necháme
ešte ... Takže pán prednosta, ak dovolíš,  pán poslanec Dulla,  bude reagovať na pána
Bendíka.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka predkladateľa, tak ja som na začiatku uviedol,
že úrad je administrátor. Tzn. samozrejme, predošlý prednosta predkladal ten návrh na
členov  komisie,  predkladá  zastupiteľstvo.  Tzn.  my  nemáme  žiadnu  právomoc
navrhovať  členov  komisie,  ktoré  navrhujú  zastupiteľstvo.  My  to  iba
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administrujeme  .My sme  iba...  my  sme  iba  administrátor.  Tzn.  my  nemôžeme dať
návrh, kde dáme mená, kto má byť v tej komisii.  Pani Procházková sa toho, myslím ,
zhostila dobre. Je to právnička, ktorá naozaj má bohaté skúsenosti. Snažila sa vytvoriť,
možnosti aby tá komisia  bola  funkčná.  To, že  nie  je  funkčná,  že jednoducho  je  v
takom stave, v akom je,  tak to jednoducho sa snažíme  my riešiť.  Len keď tu nie  je
kooperácia so zastupiteľstvom, prečo nenavrhla SaS-ka teda - pána Krampla za člena?
Potrebuje pán Krampl pozvánku do tej komisie? Od koho? Zase iba od zastupiteľstva.
Tzn. nerozumieme tomuto, že kde sa to vytvára nejaká nejaký problém alebo v čom je
tu problém? Lebo komisia  bola v minulosti kreovaná. Boli tu predsedovia. To, že sa
neotváral obálky - to je tak isto vaše rozhodnutie. Ja mám na to osobne iný názor. Aj
pani Procházková má na to iný názor. Samozrejme, my rešpektujeme váš názor. Ako
viete konštatovať, že sa tie dokumenty nachádzajú zatvorené v obálke? To ja neviem.
Ako ste to konštatovali za 3 roky - tak isto neviem, keď vidíte cez obálky. Tak  -boli
také organizácie,  jak - ktoré sa zaoberali toho cez - čítanie cez obálku. Je to možné.
My nevieme toto zabezpečiť. Tzn. vy túto komisiu tvoríte, kreujete a tak isto zasadáte.
Keď bola neuznášaniaschopná alebo neprijala uznesenia, alebo nevedela skonštatovať,
či bol dodržaný zákon alebo nebol -  to je  vec,  ktorá je  naozaj v kompetencii tejto
komisie.  Tzn. stále nerozumieme v čom je teda problém? Či je problém v tom, že tá
komisia sa nevie kreovať; neviete sa dohodnúť? Nerozumiem... nerozumieme teda - aj
s  pani  Procházkovou  sme  to  analyzovali  viackrát  -  nerozumieme  teda  v  čom je
problém tohto zastupiteľstva vytvoriť túto komisiu? Treba to povedať rovno, že či teda
- lebo tá komisia je nefunkčná vďaka zastupiteľstvu, nie vďaka úradu. Vďaka tomu, že
zastupiteľstvo nevie  si  navoliť  členov,  alebo  nevie  sa stretnúť,  alebo  nevie  otvoriť
obálky;  nevie  konštatovať,  či bol dodržaný zákon. Takže - to je  naozaj mimo  toho
nášho úradu. My iba administrujeme túto záležitosť. Takže....

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Bendík,  musíš  sa prihlásiť  s
riadnym príspevkom lebo reaguješ na svoju vlastnú faktickú. Pán prednosta odpovedal
na otázky. Ty si mal ale predtým faktickú. Takže pán poslanec Dulla nasleduje.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Som toho názoru, že pozícia predkladateľa materiálu nie  je už
len  o  administratívnej  podpore.  T,  to  by  tak  zodpovedala  spracovateľovi,  ale  to
nechám  na  iných.  Pre  mňa  je  zvláštny  samotný  návrh  uznesenia.  Ak  by  miestne
zastupiteľstvo zrušilo  rokovací poriadok, až do schválenia  nového, by teda komisia
nemala  vnútorný predpis,  kto... sa  uvádza,  že je  mimoriadne  dôležitý.  Ak by  teda
niekto v tom čase podal podnet, muselo by komisii stačiť znenie zákona; - alebo by
nekonala? Podľa mňa,  musela  by konať,  lebo  ináč  by došlo  k vážnemu porušeniu.
Teda ak neexistencia rokovacieho poriadku by nebola prekážkou pre činnosť komisie,
potom  by  nemal  byť  prekážkou  ani  nesúlad  niektorých  ustanovení  rokovacieho
poriadku  so  zákonom.  Stačí  rešpektovať  zásadu  prednosti  všeobecne  záväzného
právneho  predpisu  pred aktom vnútorného  riadenia.  Zvláštne  je  aj  to,  že MiZ  má
poveriť  predsedu  komisie  „spracovaním  návrhu  rokovacieho  poriadku“  -  akoby
zastupiteľstvo bolo orgánom, ktorý poveruje na také činnosti,  aby niekto vypracoval
návrhy  poradného  orgánu.  Nie  tak  dávno  zastupiteľstvo  rokovalo  o  rámcovom
poriadku  komisií.  Nespomínam  si,  že  by  predkladateľa  predtým  poverovalo
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zastupiteľstvo  na  vypracovanie  takých  návrhov.  Ak  členovia  komisie  cítia  potrebu
mať  nový rokovací poriadok, alebo upraviť  existujúci,   je  výlučne  na nich,  aby sa
pokúsili  vypracovať  jeho  návrh.  Miestne  zastupiteľstvo  nemá  dôvod  obmedzovať,
určovať - s  kým budú alebo  môžu spolupracovať.  To, čo tu sme  svedkami je  také
zvláštne. Ak teda máme komisiu a má byť dodržaný zákon, tak nech komisia koná a
nech nám predseda, ktorý je aktívny alebo platný predseda v danom roku, dá správu o
tom, že komisia  rokovala dňa toho a toho, predmetom bolo toto a toto a dohodla sa
neotvárať  obálky.  Keby  sme  to  boli  vedeli,  mohli  sme  -ako  zastupiteľstvo-  na  to
reagovať.  Mohli  sme  vysloviť  svoj názor,  ktorý by mohol byť  pokojne odlišný  od
názoru komisie.  Ale to je  práve to, že ani správu o činnosti sme  doteraz nepočuli.
Preto som si dovolil navrhnúť doplnenie dnešného programu. Je to dôležité. Lebo ak
teda ozaj zastupiteľstvo je to, ktoré usmerňuje činnosti poradného orgánu, tak musí o
činnosti toho orgánu vedieť; musí o ňom vedieť čo najviac, objektívne fakty. Proste -
potrebujeme poznať pravdu. Som zvedavý,  čo budeme počuť v bode 11 o rokovaní
21. 11.? Osobne som presvedčený o tom, že bez otvorenia obálok, tak jak povedal pán
prednosta, sa nevie či boli splnené povinnosti tak, ako zákon ukladá. Vieme síce, kto
dal obálku, nevieme, čo je v obálke a teda nevieme ani či má byť vydaný podnet na to,
aby zastupiteľstvo rozhodlo o konaní alebo nemá byť.  Takže je  to dosť zvláštne. V
každom prípade  za  minulé  obdobia  unikli  lehoty,  v  ktorých  bolo  možné  vyvodiť
prípadné sankcie za nesplnenie povinnosti. Tak neviem, či aj to nemohlo ovplyvniť na
nejaké rozhodovanie. Ja len dúfam teda, že do budúcna sa toto zlepší a že tá komisia
bude vyvíjať svoju činnosť tak, aby napĺňala účel, ktorý predpokladá ústavný zákon. V
opačnom  prípade  sa  dá  chápať,  že  sami  členovia  tej  komisie  vlastne  páchajú
priestupky v zmysle  toho, že uprednostňujú iný ako verejný záujem.  A bolo by to
veľmi nepríjemné. Lebo potom je otázne, kto by mal dať podnet na také konanie, aby
pocítili dôsledky svojej protiprávnej činnosti. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  aj  ja.  Pán  poslanec  Bendík  s faktickou,  nech  sa
páči. ... Takže sa nehlásil. Ja len k tomu dodávam, že kolegovia, ja neviem, či ste čítali
dôvodovú správu, pretože tam je stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu. Je
to  boldom vytlačené,  ktorá  dňa  21.11.  2017  odporučila  miestnemu  zastupiteľstvu
zrušiť  rokovací  poriadok  komisie  miestneho  zastupiteľstva  –  atď.  Si  to  prosím
prečítajte, že mi nekonáme z vlastnej iniciatívy, ale na základe uznesenia komisie na
ochranu verejného záujmu. Tak si prosím otvorte ten materiál, aby sme takúto diskusiu
zbytočne neviedli. Prihlásený pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Pani starostka, pozorne som to čítal a práve preto som prekvapený, čo je navrhnuté.
Lebo to, že to komisia .... hentak formulovala neznamená, že bolo treba skočiť na lep.
Komisia obsahuje skupinu svojprávnych jedincov,  ktorý každý má právo iniciatívy vo
vzťahu k zastupiteľstvu. Na rozdiel od toho, každý z nich mohol predložiť ten návrh,
spracovať ten materiál,  alebo byť jeho  predkladateľom; tak ako sme to mali  u... vo
vzťahu  rámcovému  rokovaciemu  poriadku  komisií.  Som to vo  vystúpení  povedal:
Nikto  nepotrebuje  osobitné  splnomocnenie  zastupiteľstva  na  to,  aby  ako  člen
zastupiteľstva  predkladal  návrhy  uznesením.  Ja  osobne  považujem  tento  postup
miestneho  úradu  za  nesprávny.  Proste  mali  oni  konať.  Ak  sa  cítili  obmedzení
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existujúcim rokovacím poriadkom a nevedeli si s tým poradiť, mohli podať oni návrh.
Ale som zásadne proti rušeniu existujúceho.

p. Čahojová, starostka MČ: Ale v čom považuješ, pán kolega, konanie úradu za nesprávne?
Keď je to iniciatíva komisie a nie naša. Návrh sme podali to, čo podala komisia. Je to
proste orgán, ktorý máte plne v kompetencii. Pán poslanec Zajac s faktickou.

p.  Zajac:  Ja  teda  budem čítať  z  toho,  čo  si  nám odporučila,  pani  starostka,  aby  sme  si
prečítali.  A tu teda nie je napísané,  že by komisia  zasadla. Lebo text hovorí v rámci
prípravy zasadania komisie bolo zistené - kto zistil?  Bolo -  je kto?

p. Čahojová, starostka MČ: Stanovisko komisie zo dňa...  boldom  - 21.11.2017.

p.  Zajac:  Ale  potom neplatí  všetko to,  čo  tu počujeme,  -že teda nemal  kto  zvolať  novú
komisiu, -že nemal kto riešiť problémy s novými členmi, -že nemal kto pripraviť nový
rokovací poriadok predtým, jak dal návrh zrušiť starý rokovací poriadok, preto, lebo
ak  27. 11.  zasadala  komisia,  zasadala  po  poslednom  zastupiteľstve  a  niekto  ju
zvolával.  A ten niekto už bol oboznámený s tým, kto všetko sa vzdal,  že tá komisia
nemá  zastúpenie  niektorých  strán,  ktoré  tu  sú,  že  teda  je  dobre  pozvať  ...  čiže
predseda tej komisie, ktorý zvolával...Alebo niekto chápete, čo tu rozprávame?

p. Čahojová, starostka MČ: A Marcel... nasleduje pán poslanec Krampl, nech sa páči.

p. Zajac: Prečo? Ja som mal normálny príspevok.

p. Čahojová, starostka MČ: Mal si faktickú.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, toto už je  tretie  zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberá touto
témou a potom v nadväznosti aj s ďalšími  komisiami.  Myslím  si,  že sme  vykročili
zlým smerom. Fakt  je  ten,  že táto komisia  je  momentálne  v spochybnenej  - jak jej
zloženie, tak predovšetkým jej činnosť. Aktuálne teda neplní tie úlohy, ktoré jej tento
zákon ukladá a teda je naozaj najvyšší čas sa hlboko zamyslieť nad jej zložením a teda
dúfať, že nové zloženie bude teda aktívnejšie v tých ...týchto úlohách, ktoré má plniť.
Myslím si, že by naozaj v tejto chvíli bolo najrozumnejšie túto diskusiu ukončiť, vrátiť
sa  k rokovaciemu  stolu a ideálne  pod...  pod vedením tajomníčky  miestnej  rady za
účasti teda všetkých zástupcov politických strán, ktoré prešli voľbami sa... si sadnúť a
dohodnúť sa na novým zložením tejto... komisie.  A proste začať ako keby odznova.
Pretože stále sa situácia iba vyhrocuje a proste nikam to nevedie.  Hej? Vráťme sa a
spravme to znovu, prosím. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže ako, pardon, ako vyplynulo  z diskusie od 1. 1. 2018 je
predsedníčkou komisie pani Hanka Zemanová. A vlastne vy ju ako keby poveríte, aby
vypracovala nový rokovací poriadok. Hej? Pán poslanec Bendík.
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p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo.  Môj príspevok bude mať 2 roviny.
Jeden je ten, že pani starostka, upozorňujem ťa, že si práve porušila zákon, keď si mi
neudelila slovo, lebo zákon 369 z roku 1990 hovorí, „ak sa poslanec prihlási, slovo sa
mu  udelí“.  Ak  tam niekde  nájdeme,  že  prihlási  sa  faktickou alebo  nejakým  iným
spôsobom,  môžeme si to rozdiskutovať.  A ďalej  sa  píše „ak starosta neudelí  slovo
poslancovi,  stráca právo viesť zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie
zástupca  starostu“.  Tzn.  ja  by  som veľmi  opatrne  išiel  do  toho, či  dám nedám a
niekomu dám, niekomu nedám. Buď to dodržujme striktne, že každý-  lebo takto to
nefunguje. Niekto... niekto kto to je má teda je rovnejší, tak ..tak dostane aj dva-tri krát
a niekto kto nie je rovný, ktorý je menej rovný, povedzme to tak, tak slovo nedostane.
Ale ja len upozorňujem, nič viac.  Upozorňujem na paragrafy,  ktoré sa nachádzajú v
zákone.  A čo sa týka pána prednostu; úrad, je administratíva , ja tomu rozumiem, že
úrad nemôže navrhnúť tých členov. Ale ak nekoná predseda komisie,  tak môže byť
iniciatívny k tomu, aby sa problém vyriešil. Keď jednoducho tá komisia, ako spomína
Robo, nemá všetkých členov, ktorí by tam v zmysle zákona mali byť,  tak môže - ja
neviem- osloviť -ja neviem- predsedu komisie alebo.. Ja napr. neviem dnes, že kto je
tajomník  tejto  komisie?  Lebo  na  stránke  sa to nenachádza.  Tzn.  ja  ani  neviem,  že
komu vlastne mám písať. No pánovi predsedovi Buzášovi asi písať nebudem, keďže
teraz sa  mu  už  končí  mandát,  hej?,   keď tam bude  nejaký,  keď uvidím,  že  pre...
tajomníkom komisie  je  presne ten a ten človek tak mu  máme s ním komunikovať.
Dneska ja netuším, kto je tajomníkom komisie. Tzn. a toto je vec úradu!- pri všetkej
úcte. Tzn. že úrad môže byť nápomocný k tomu, aby sa problém vyriešil.  Tu vznikol
nejaký problém, ale de facto ja neviem s kým by som komunikoval. Hej?

p. Čahojová, starostka MČ: Takže už... pardon, ospravedlňujem sa.

p. Bendík: V pohode, v pohode... Len to som chcel povedať tzn. dajme do poriadku tie veci
a.....

p. Čahojová, starostka MČ:  Ja len že tu odznelo  niekoľkokrát,  že máme  pani  doktorku
Procházkovú, ktorá je tajomníčkou komisie. Ale ak nedostatok na stránke, že to nie je
zverejnené,  tak  to  aktualizujeme  v  čo  najkratšom  čase  a to...  tento  nedostatok
napravíme.  A čo sa  týka tvojho  príspevku,  bola  to  faktická  poznámka  na  faktickú
poznámku. A pokiaľ viem, rokovací poriadok sme si schvaľovali ako poslanci. Takže
keď potom rokovací poriadok, za ktorý si predpokladám aj ty hlasoval neplatí, tak ho
potom rovno zrušme. Ale myslím  si,  že to bola faktická na faktickú dá sa to ľahko
vyhľadať.  Ale nebudem sa o tom prieť.  Treba pozrieť, pán Beňa má o tom záznam.
Nech sa páči.

p. Bendík:  Úplne... úplne len krátko. Rokovací poriadok v tomto prípade je tzv. gentleman
agreement“  tzn. džentlmenská dohoda , že budeme niečo dodržiavať. To je všetko. A
ja nemám problém dodržiavať  túto džentlmenskú dohodu, ale  nech naozaj platí pre
každého rovnako. To je všetko a potom ...... dodržiavanie... majme rovnaké pravidlá .
Lebo dnes tie rovnaké pravidlá nefungujú tak, ako za Ivety Hanulíkovej - a dobre vieš,
že čo sme si zažili keď sme rokovali od rána do večera. Ďakujem pekne.
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p. Čahojová, starostka MČ: No myslím  si, že sa snažím, prepáčte kolegovia..  pán Šíbl sa
trošku predbieham, že sa snažím mnohokrát pustiť toľko diskusie, koľko je len možné,
aby ...aj nad rámec rokovacieho poriadku, aby každý stihol povedať čo povedať chcel.
Pán poslanec  Šíbl, nech sa páči.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže pán poslanec Šíbl dal návrh na ukončenie diskusie podľa
nášho rokovacieho poriadku musím dať o tomto návrhu hlasovať. Takže hlasujeme o
návrhu pána poslanca Šíbla.

Hlasovanie:  Za ukončenie diskusie hlasovalo 11 poslancov, proti boli 4, zdržali sa 3. Čiže
diskusia je ukončená. Ale prihlásený do diskusie bol ešte pán poslanec Rosina, ktorý
má slovo.

p. Rosina: Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Osobne považujem túto diskusiu
za veľmi nešťastnú a hlavne .. hlavne ten duch, akým sa vedie. Myslím si, že sme do
celej  tejto  diskusie  sa  na  pred  -predminulom  zastupiteľstve  vykročilo  veľmi
nesprávnou nohou. Celé to bolo v takom nejakom zlovestnom duchu. Ja by som bol
veľmi  rád,  keby  sa  to  vyriešilo  v zmierlivosti,  konštruktívne  a  k  prospechu  tohto
zastupiteľstva  a  k naplneniu...  naplneniu  zákona.  Vzniklo  to  celé  -  a  ani  nechcem
menovať, že kto to začal, prečo to začal. Nasledovali tam také ostentatívne vzdávanie
sa členstva v jednotlivých komisiách. Ja by som navrhoval, je taký predvianočný čas,
dajme si dole také tie... alebo odložme krvavé oči a skúsme sa to vyriešiť v nejakej...
nejakej zmierlivosti a konštruktívne. Ďakujem veľmi pekne za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný do diskusie - teda už
ani  nemôže  byť  prihlásený,  diskusiu  ukončujeme  a prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrhy uznesenia ak boli doručené. Nech sa páči.

Návrhová komisia: Návrhová komisia dostala 1 návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca
Zajaca.  A prečítam, čo je obsahom. Pán poslanec navrhuje bod a) v tom pôvodnom
návrhu, ktorý je - že zrušuje - nahradiť bodom b), tzn. poveruje predsedu komisie atď.
ako  je  to  v  tom návrhu,  ktorý sme  dostali.  Ďalej  zaradiť  nový  bod  b)  v znení  –
„poveruje  tajomníčku  miestnej  rady,  v  diskusii  so  zástupcami  strán zastúpených  v
miestnom  zastupiteľstve,  stanoviť  nové  zloženie  komisie“  -  teda  tej  na  ochranu
verejného záujmu - sa myslí - a  - o. k.  Takže žiada. A nový bod c) - po odsúhlasení
nového znenia  rokovacieho poriadku komisie  na ochranu osobného záujmu  atď.  ...
verejného-  pardon - verejného záujmu, zrušiť aktuálne znenie rokovacieho poriadku
komisie na ochranu verejného záujmu.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže, pán poslanec Zajac si to opravil trošku návrh znenia. Ešte
prosím to kľúčové slovo.
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Návrhová komisia: Ten bod b) je – „žiada tajomníčku miestnej rady.“

p. Čahojová, starostka MČ: Takže budeme hlasovať o návrhu - to je pozmeňovací návrh na
zmenu uznesenia?  -  pána poslanca Zajaca. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  13 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržali  sa  7.  Tento návrh  bol
schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ:Takže ... to bol to bola zmena uznesenia.  Čiže nehlasuje sa o
ďalšom návrhu.

 

Bod 9
Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  -

modernizácia odborných učební jazykovej a prírodovednej  na Základnej  škole
Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62

p. Čahojová,  starostka MČ:  A prosím,  aby sme pristúpili k bodu č.9 a tým je  Návrh na
schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  projektu  -  modernizácia
odborných učební jazykovej a prírodovednej na Základnej škole Alexandra Dubčeka,
Majerníkova 62. Pán prednosta, prosím o úvodné slovo. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Úvodné informácie som už podal pri bode o
schvaľovaní programu. Čo sa týka tohto projektu, tak myslím  si,  že aj,  ak sa dobre
pamätám, tak aj cirkevná škola prišla  do tohto projektu, čo ste žiadali vtedy v rámci
posudzovania vplyvov modernizácie, takže pán riaditeľ bude vedieť o aký projekt sa
jedná.  Otvorili  ...   teda  druhú  fázu  výzvy,  ktorá  je  do  29. 12.  Keďže  sme  sa  to
dozvedeli iba nedávno, tak nebolo možné to zaradiť do miestnej rady, ani do komisií,
čo nás mrzí, ale je to operatívne dané s tým, že spoluúčasť mestskej časti je 5%. Čo sa
týka toho základného vybavenia,  tak je uvedené v dôvodovej správe. Myslíme  si, že
tento projekt je pre túto školu prínosom. Bola tu otázka, že prečo práve Základná škola
Alexandra  Dubčeka?  Z  tých  škôl,  ktoré máme  v  gescii,  základných  škôl,  tak ona
prejavila  záujem.  Iná škola neprejavila  záujem.  Bola tam možnosť,  že by sa mohli
prihlásiť iné.  Táto škola sa prihlásila.  To je  ten dôvod. Takže navrhujeme to. Čo sa
týka rozpočtu, tak je to schválené v rozpočte na budúci rok v rámci tých financií, ktoré
sú na spoluúčasť, lebo tam je nejaká suma na spoluúčasť, t. j. 5.000 ... 2463,95. 

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

p. Zajac: Ja som vlastne už to svoje k tomuto povedal. Navrhol som stiahnuť tento bod. Viete
to je tak, že keďže sa všetky ostatné teraz nedávno opravili, všetky tieto učebne, preto,
lebo  tie učebne opravovali z fondov, ktoré majú,  či z asignácie  alebo  rodičovských
darov, no tak sa neprihlásili.  Ja len chcem povedať, že my sme mali,  keď bolo takto
jasne  povedané,  kto  ide  žiadať  tie  projekty  -  spoluúčasť,  ani  cirkevnej  sme  isto
neprispeli my, prispeli buď jej zriaďovateľ alebo prispeli rodičia. Ja si myslím, že to je
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úplne normálne. Tá suma nie je taká, aby tých rodičov neodpálila. Ja naozaj si myslím,
že.... to vo všetkej skromnosti a k tomu, že ja rozumiem potrebe takýchto učební, že
my tu... pre mňa je ako keby, že solíme jedlo, ktoré začína byť veľmi presolené. A to
jedlo sa volá v našej časti   ... Základná škola Majerníkova 62. My jej vlastne na každý
návrh, ktorý sem dá, jej dávame zelenú. To sa mi zdá, že nie je úplne v poriadku. A ja
by som bol rád, keby sme sa pokúsili vyrovnať tieto naše intervencie, finančné, aj v
tých iných školách, ktoré sú - minimálne teda v tej našej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Možno, že je to len opticky ... si myslím,  ak teda bude urobená analýza toho a to je
niečo, čo by sme rozprávali, keby to bolo na školskej komisii,  určite by som sa tam o
tom rozprával a určite by som to žiadal, že teda nejaký taký posledný rozpočet - Ako
nakoniec, som človek lenivý, prejde vo mne a spočítam tie vstupy do tejto školy. Mali
by sme proste byť trošku kompenzační aj pre tie ďalšie školy. Ja som to hovoril, keď
sme išli  do projektu stien,  či jak sa sa volali  - striech a hovorím to aj teraz, úplne
pokojne bez toho, aby som bol nejaký -  že zameraný proti tejto škole. Len si myslím,
že máme aj iné školy; a mali  by sme ten náš verejný rozpočet použiť aj pre tie iné
školy.  Vy  mi  teraz  poviete,  ako  boli  opravené  strechy.  Ja  vám  poviem,  ako  boli
opravené  strechy  na  Majerníkovej.  Poviete  mi,  ako  boli  opravené  plesne,  ja  vám
poviem, ako boli opravené plesne na Majerníkovej. To všetko by sme mali bilancovať.
Aj tak si myslím, že ten najväčší, tú najväčšiu investíciu za nášho pontifikátu, to je ten
bazén - nepretromfneme, aj keby sme chceli. A ja nie som ten, ktorý by chcel bazén na
každej škole; len keď sme sa teda bavili o bazéne, tak som ja vtedy povedal takú moju
vnútornú túžbu,  že určite  nevieme  vykompenzovať  iným školám tú veľkú dotáciu,
ktorú sme dali do bazénu, ale aspoň v tých ďalších finančných našich veľkorysostiach
buďme trošku spravodliví. Vy viete, že keď sme tu boli a oddlžovali sme Majerníčku z
plynového dlhu, tak sme oddlžovali aj iné školy, aj keď nie v tej výške, ale opticky to
aspoň vyzeralo, že sme mali snahu. Teraz už to nevyzerá ani opticky. A to ma veľmi
mrzí,  preto,  lebo  sme  nie  mestskou časťou pre Základnú  školu  Majerníkova.  Sme
mestskou časťou pre základné školy Majerníkova 62, Tilgnerova a Karloveská 61. A
mali by sme v tom mať nejaký poriadok. A teda samozrejme všetky škôlky. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Savčinský.

p.  Savčinský:  Ďakujem  za  slovo.  Marcel,  úplne  si  odišiel  od  témy,  od  toho,  čo  je  tu
predložené. To, že sa zlostíš na to, že v tom nie sú iné školy, tak asi na rade školy by
ste  sa  mali  opýtať  pani  riaditeľky,  prečo  nebola  iniciatívna,  aktívna,  a  prečo
prostredníctvom  mestskej  časti,  lebo  to  sú  projekty,  kde  vstupujú  školy  do  toho
prostredníctvom  zriaďovateľov,  prečo  ona  nežiadala  o  tieto  finančné  prostriedky?
Prečo ona nechcela si vytvoriť jazykovú učebňu a učebne prírodovedných predmetov?
Toto vôbec nemá nič spoločné s nejakými investíciami do ostatných škôl. Bavíme sa
tu o 2.000 Eur-ách.  Celú  tú  robotu si odrobilo  vedenie  Dubčeka spolu  s mestskou
časťou. Takže toto, čo rozprávaš, prepáč, to je úplne mimo témy. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Zajac k svojmu príspevku. Záverečné slovo. 
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p. Zajac: No, nezdá sa mi to úplne mimo témy, nakoľko čítam z dôvodovej správy tieto slová
–„ ...oslovené boli  všetky školy,  ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava
-Karlova Ves a záujem o zapojenie sa do výzvy prejavila ZŠ A. Dubčeka.“  No tak ja
som povedal, prečo ja sa nezapojila ZŠ Karloveská 61. Čiže nie celkom tak..neviem o
čom hovorím.  ZŠ Karloveská 61 má  učebne - biologickú, chemickú, matematickú a
programátorskú,  opravené  za  posledné  dva  roky.  Prečo  by  teraz  na  túto  výzvu
reagovali?  Ja som predsa povedal,  toto je,  môžeme sa o tom baviť akokoľvek, sú to
verejné  peniaze a idú do školstva.  ZŠ Karloveská 61 100% vlastný vklad.  ZŠ tam
svätého Cyrila,  či pardon, prepáčte mi,  svätého Františka,  vklad svojho  zakladateľa
alebo rodičov. Ale  my sme mestská časť,  ktorá je  tu proste veľmi friendly ...k tejto
Čiže ja nemyslím, že som nevedel, o čom hovorím…

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. 

p. Zajac: My sme komunikovali aj na komisii o tom. 

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Ja by som mal požiadavku na poslancov, aby pri hlasovaní
zohľadnili  teda nie  tú  sumu,  ktorá je  naša  spoluúčasť,  ktorá je  tých  2,5  tisíc,  ale
celkovú sumu, za ktorú sa to bude realizovať, čo je viac ako 50 tisíc. Tých 2,5 je iba
naša  spoluúčasť,  ktorá  bude,  a  to  by  som  rád  zdôraznil,  pri  dodržaní  všetkých
podmienok, ktoré si tá Európska únia vlastne stanoví, tak budú refundované, čiže budú
vrátené. Samozrejme,  že je  vždycky aj nejaké maličké  riziko a už sa to aj veľakrát
stalo,  že  sa  niečo  pokazilo  a  Európska  únia  povedala,  že  no,  ale  my  vám  to
nepreplatíme,  lebo ste niečo nedodržali  a potom celých tých 50 tisíc  znáša mestská
časť.  Čiže  chcem  poprosiť,  aby  ste  si  uvedomili  o  čom  hlasujete,  pretože  pred
chvíľkou ste hlasovali o rozpočte, ktorý sme mali na 0. Na čistú 0. Čiže my aktuálne
nemáme absolútne žiadnu rezervu v prípade, že by nám Európska únia odmietla tento
projekt  spolufinancovať,  tak  nemáme  absolútne  žiadnu  rezervu,  ktorou by  sme  to
zatiahli. Ďakujem pekne. 

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

p. Horecký: Ďakujem za slovo. Ja si vážim všetky názory, ktoré tu počúvam, a ktoré odzneli.
Vážim si aj to, že odznelo to, že sme mestská časť - boli tam vymenované 3 školy -ja
som presvedčený,  že sme mestská časť pre všetkých občanov; a že v tejto mestskej
časti je aj Spojená škola svätého Františka z Assisi a môže byť prínosom pre aj toto
zastupiteľstvo,  aj  svojimi  skúsenosťami.  A  o  to  sa  práve  teraz  pokúsim.  Ale  sme
zriaďovateľ, mestská časť, je však zriaďovateľom iba troch škôl a hoci a často vám
pripomínam, že Spojená škola svätého Františka z Assisi je v tejto mestskej časti a že
pani Danka Čahojová je moja starostka a  starostka našich žiakov a my nemáme iného
starostu,  než  tohto  starostu,  tak  v  tomto  prípade  som  úplne  komfortný  s  týmto
návrhom,  pretože  si  myslím,  že  zriaďovateľ  má  prispieť,  pomôcť  zrealizovať
efektívnym  spôsobom investíciu,  ktorá ho  stojí  zlomoček  z  toho,  čo  tá  investícia
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investícia  prichádza  z  externých  zdrojov  a  nám  pomôže  tak  veľmi  efektívne
vzdelávaciemu  procesu  v  škole,  ktorú  zriadil.  Tak  ja  budem  určite  hlasovať  za.
Pardon.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem...Teraz som stratila  niť,  kto bol s prvý diskusným
príspevkom. Asi pán poslanec Krampl, takže nech sa páči pán Zajac.

p. Zajac:  Ja som ... ale  myslím že reagujem na, normálne k príspevku pána Horeckého, či
nie? 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán Horecký mal faktickú. 

p. Zajac: Faktickú? Tak sa ospravedlňujem. 

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

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne...Môžem?  Môžem?  Neruším  nikoho?  Ďakujem  veľmi
pekne  za  slovo.  Ja  teda,  keď  mám  hovoriť  za  svoju  osobu,  každá  iniciatíva,  tak
povediac zdola, sa ráta. Aj pani, čo tu bola a síce troška plakala na nesprávnom hrobe,
ale  tá iniciatíva  sa  ráta -  a  každá škola,  ktorá o  niečo  žiada,  tak by  sme  im  mali
vyhovieť.  A z tohto dôvodu si myslím,  že ak teraz žiada Základná škola Alexandra
Dubčeka, mali by sme jej vyhovieť.  Nepozerám sa na to, že či  je to táto škola alebo
iná.  Jednoducho  žiadali,  vyhovejme  im.  To je  prvá vec.  Druhá  vec,  chcel  som sa
spýtať pána prednostu, že či je aj nejaká analýza na koľko budú tieto učebne využité?
A či by teda prípadne sa dali využiť  aj pre iné školy,  ktoré sú v susedstve? To len
...ako taká informácia. Ak vie, nech mi odpovie, ak nevie,  tak akože - okej. A čo sa
týka toho bazéna, akože - mi to je až také troška na smiech, keby to nebolo na slzy.
Ten materiál, ktorý sa k tomu bazénu vypracoval, je veľmi... si myslím, dosť podrobný
a jasne definuje účel a použitie toho bazéna, že to nie je školský bazén pre Základnú
školu Alexandra Dubčeka, ale má to byť bazén pre všetky školy, materské školy a pre
všetkých obyvateľov Karlovej Vsi. Nemôžeme ho jednoducho vykopať a preniesť na
Karloveskú 6. To sa nedá. Je tam, kde je a teda musíme ho aj tam rekonštruovať, kde
je a nie je to dar nejaký finančný tejto škole. Skôr si myslím,  že sú to starosti, ktoré
pribudnú a asi aj škole a všetkým vám. Ďakujem.                     

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  Dve  vety.  Ja  by  som  chcel  predrečníkovi  poďakovať,  že
pripomenul,  že bazén je  pre všetky školy,  lebo aj som stretával,  pravidelne  z iných
škôl tam chodili. To je jedna vec. Ale dovolím si nesúhlasiť s jednou vetou. Možno ju
beriem príliš  doslova, že - vždy,  keď nejaká škola niečo žiada,  tak ako musíme,  by
sme mali vyhovieť.  No to naozaj nie  je možné, lebo školy občas niekedy žiadajú aj
niečo, čo nie je  v našich silách alebo aj niečo, čo nie je  spravodlivé.  Máme aj také
skúsenosti. Ďakujem.
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p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Som prekvapený, že sa tvrdí,  že nebolo čas to dať komisiám,
keď  je  v  materiály  uvedené,  že  1.  žiadosť  sa  podala  v  marci  aj  s  príslušnou
dokumentáciou. Čo obsahuje tá dokumentácia uvedené nie je,  takže ťažko povedať,
čo, do ktorej komisie, ale niektoré to určite mali vidieť - finančná, školská, výstavby -
by sa hodilo. Navrhuje sa miestnemu zastupiteľstvu schváliť  zabezpečenie realizácie
projektu  v  súlade  s  podmienkami  poskytnutia  pomoci.  Informácie  o  podmienkach
uvedené  nie  sú.  Navrhuje  sa  tiež  schváliť  financovanie  prípadne  neoprávnených
výdavkov z rozpočtu Karlovej  Vsi.  To je  to, o  čom hovoril  pán poslanec  Krampl.
Tomu ja  hovorím klasický bianko šek. Proste, či už sa to stane tak alebo tak, takže
súhlasíme  dopredu,  že  zaplatíme  prípadne  celých  51.742,87 Eur  a  vlastne  nie  je
vytvorený žiaden prísny tlak na to, aby boli všetky výdavky oprávnené tak, ako sa na
začiatku  uvažuje.  Navrhuje  sa  schváliť  finančnú  spoluúčasť.  Keď  sme  nedávno
rokovali o žiadosti v rámci Delivery, dostali sme vecnú  skladbu výdavkov, na ktorých
bude spoluúčasť aj s podielmi.  Teraz to nevidíme . Čiže nevieme vlastne vecne, čoho
sa týka tých 2.463,95 Eur. Neviem, možno by som tomu aj tak znova nerozumel, ako
pri uhlíkovej stope, ale snáď by som aspoň vedel povedať, že či rozumiem delenie na
osobné a vecné výdavky, lebo matematický 5% vie vyrátať ozaj ktokoľvek. Takže by
som bol  veľmi  rád,  keby  sme  takú informáciu  dostali.  A  nadviažem na  to,  čo  sa
uvádza  v dôvodovej  správe,  aj čo pripomenul  pán prednosta,  že suma  2.463,95 je
uvedená v rámci rozpočtu, ktorý sme už schvaľovali.  V dôvodovej správe sa doslova
píše,  že je  súčasťou rozpočtovej podpoložky rozpočtu mestskej časti vyhradenej  na
spoluúčasť na projektoch Európske únie a iných. Priznám sa, že ja som takú nenašiel.
Možno mi ozaj už vôbec neslúži zrak a niekto mi teda ukáže, že kde to tam je presne,
ale ak je to tak, ako hovorí pán prednosta, ako sa uvádza v dôvodovej správy a ak sa
nemýlim,  že rozpočet bol prerokovaný v bode 3, dnes, a už je schválený, tak načo je
potom  táto hra na opakované schvaľovanie? Tomu ozaj nerozumiem, lebo už potom
zastupiteľstvo potom ten súhlas dalo. Ale ak to tak nie je, budeme schvaľovať zmenu
rozpočtu? Kedy?  Ešte  dnes?  Alebo  starostka  využije  oprávnenie  robiť  rozpočtové
opatrenia  a  urobí  tak  ešte  pred  podaním,  teraz  už  kompletnej,  žiadosti,  ale  s
účinnosťou  od  1.  januára?  Koniec  roka  sa  tradične  spája  so  zábavou.  Spojená  s
verejnými  financiami  na  pôde mestského  zastupiteľstva  by  naozaj  mohla  mať  inú
podobu.

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

p.  Rosina:  No ja  som chcel  -  ďakujem pekne  za  slovo,  reagovať  na  faktickú  poznámku
predrečníka, ako - na záver diskusie, ale keďže medzitým odznel iný príspevok, niť sa
pretrhla a moja reakcia už je bezpredmetná. Ďakujem.

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

p. Horecký: Ja sa ospravedlňujem, že som sa predtým nepatrične prihlásil.  Chcel som riadny
príspevok, tak už dopoviem len to, čo mi čas nedovolil. Ja sa neobávam toho, neverím
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tomu, že môže nastať situácia,  že by sme mali zaplatiť  celú sumu 50.000. Ono, tak,
ako to povedal pán kolega Dulla, je to možné, ale možné to úplne rovnako, ako keby
som chytil tento pohár, šľahol ho o hentú stenu a z kvantovej mechaniky vyplýva, že
stadiaľ vyskočí nová krištáľová váza. To je tiež možné, ale vysoko nepravdepodobné.
Taký projekt,  ktorý žiada škola Alexandra Dubčeka, kým prešiel  cez 1.  kolo do 2.
kola, tak musel vykázať nielen formálne náležitosti, ale bol posúdený aj odborníkmi z
hľadiska  realizovateľnosti  toho  projektu.  Takýto  projekt  podľa  tejto  výzvy  IROP,
ktorý detailne poznám, lebo sa o ten istý projekt uchádzame aj my, má niekoľko fáz.
Tie fázy sa plnia postupne. Nikdy to nie tak, že celú dobu niekto za búčkami v tme
niečo robí a potom   na konci sa 50 Eurový bianko šek preplatí alebo nepreplatí.  Na
100% to tak jednoducho   nemôže byť. Ten projekt sa plní v etapách a schvaľovaná je
každá jedna etapa osobitne.  Čiže ja  pripúšťam,  že sa môže niečo  pokaziť,  alebo  aj
všetko pokaziť, ale nikdy by to neznamenalo 50.000 Eurovú sekeru. Takéto niečo je
matematicky aj vecne, vylúčené.  Takže pre mňa to je otázka naozaj toho, že či zas, či
mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ktorá je zriaďovateľom troch škôl a konkrétne aj
tej,  ktorá sa  prihlásila  do  tohto  projektu,  čo  znamená  naozaj  veľkú  nadprácu  pre
management tej školy,  či dostane podporu od svojho zriaďovateľa, ktorá je v rovine
financií naozaj len zlomkom toho rozpočtu a teda veľmi efektívnym opatrením. Preto
ja budem hlasovať za. Ďakujem za pozornosť.

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  si  vážim  pána  riaditeľa  Horeckého  mimoriadne  za  jeho
aktivity,  aj prístup k problémom, len tentokrát nám žiadna viera a ani presvedčenie
nepomôže, lebo v zmysle  zákona sme povinní,  ak schválite aj to uznesenie,  tú  časť
uznesenia, ktorá hovorí o súhlase vopred s neoprávnenými výdavkami, celú rezervu v
účtovníctve sa musia tvoriť rezervy na riziká,  to je  zákonná povinnosť,  ale my to v
rozpočte nemáme. Alebo máme v rozpočte celých vyše 51.000? A môžeme si dovoliť
ich  blokovať? Pán riaditeľ,  ja  vás  chápem.  Áno,  vecne  si  to zaslúži  podporu. Ale
skúsme teda vypustiť ten bod, tú poistku na neoprávnené výdavky. Skúsme tie bianko
šeky raz prevždy zlikvidovať. Dúfam teda, že ste proti bianko šekom, naslepo dopredu
niekomu darovať právo nedodržať podmienky projektu. Je to maličkosť. Podajte návrh
na zmenu uznesenia, lebo môj návrh znova neprejde. O tom to je.

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

p. Zajac: Ja mám také tri veci, ktoré sa pokúsim do tej minúty.  Prvé je, že pán Horecký, je
dobré, že vy to viete,  lebo predkladáte taký projekt, ale  teraz akože my to nevieme
úplne.  My tu máme  odhlasovať  peniaze,  už akékoľvek sú veľké..2400 je..bývalých
70.000 Eur skoro a to ja si nemyslím, že je úplne maličkosť. Teda 70.000 korún. Čiže
ja by som bol rád a kritizujem to, že neviem úplne, o čom hovoríme. To proste malo
ísť na komisie. Tu tá dôvodová správa neobsahuje všetko to, čo by mala obsahovať. Ja
pevne verím,  že ani vy nie ste úplne spokojní s hlasovaním z dobrej viery v týchto
veciach, čo sa týka spravovania nejakého obecného finančného majetku. A 2. vec je,
že ja som teda za to, aby sme dali, ja nemám nič voči tomu, ale ja som potom za to,
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aby sme dali aj tej vašej škole, lebo vy viete, čo s tými 2.400 Eurami, ktoré vám teda
prispeje váš zriaďovateľ alebo rodičia. A buďme v tomto teda naozaj pre viacero škôl.
Vy idete do toho istého programu, tak poďte. A som za to, aby sme iným školám dali
na to, čo potrebujú 2.400 Eur. O tomto tu ja celý čas hovorím. O tomto by som hovoril
radšej na komisii, ako tu na pléne, lebo tu už je to potom také huhuu... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, dneska tu aj bolo spomínané, že niektoré školy si už tieto
učebne svojpomocne urobili. Mňa by zaujímalo, či aj tie učebne ich stáli 25.000 jedna,
ako tu dnes vlastne schvaľujeme. Čiže tu proste sa ako keby rozprávame o nejakých
cudzích peniazoch a z cudzieho krv netečie. Ale to proste nie je pravda. To sú také isté
peniaze tiež nejakých daňových poplatníkov, v tomto prípade možno z Nemecka, z
Francúzska,  ale  to  je  jedno.  Čo  som chcel  povedať,  pán Horecký,  je  to,  že  keby
predchádzajúce hlasovanie o rozpočte rátalo s nejakými rezervami a proste bolo také
konzervatívnejšie, ako bývavalo v predchádzajúcich rokoch, asi by som bol náchylný
aj  v  tomto  prípade  súhlasiť,  pretože  proste  by  sme  na  to  mali.  V  prípade,  že  je
schválený  rozpočet  na nulu,  tak proste my  nemáme  na to riziko, na to krytie  toho
rizika, ktoré aj táto investícia proste prináša. Ďakujem. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:   Ďakujem pani  starostka veľmi  pekne  za slovo  a dávam návrh na  ukončenie
diskusie k tomuto bodu rokovania. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: O tomto návrh musím dať hlasovať..Vy ste chceli reagovať na
faktické k vášmu príspevku? Ste neskoro, ja som nevidela, že by ste sa hlásili... Veľmi
sa ospravedlňujem. Čiže záverečné slovo k svojmu príspevku má pán Horecký, potom
budeme hlasovať o ukončení diskusie a potom bol ešte prihlásený pán Dulla. Nech sa
páči.

p.  Horecký:  Tak  veľmi  stručne.  2.500 Eur  nás  má  stáť  to,  čo  vieme  vybudovať  za
50.000 Eur; a  keby som bol  podnikateľ  a  mal  by  som zodpovednosť  za celý  svoj
majetok, tak by som s tým nízkym rizikom, ktoré ten proces schvaľovania takéhoto
projektu po fázach toľko-mnoho-násobne znásobí ten môj vklad, tak to beriem. Proste
neexistuje žiadna banka, žiaden zodpovedný inštitút, ktorý by nešiel do pomeru 2.500,
teda za 2.500 – 50.000 s takým nízkym prijateľným rizikom, ktoré tu evidentne je, ale
pri  tomto  mnohonásobnom  zisku  toho,  čo  môžeme  dopriať  tej  škole,  tak  je  to
mimoriadne dobrá cena. Ako ja nerozumiem, kde je zdravý rozum v tejto veci? Na to
netreba vieru, ale na to treba kupecké počty. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  A teraz  budeme  hlasovať  o  návrhu  pána
poslanca Rosinu o ukončení diskusie k tomuto bodu. Takže nech sa páči. Hlasujeme.

Hlasovanie: Za 13 poslancov, proti 5, zdržali sa dvaja. Tzn., že tento návrh bol schválený. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Do diskusie bol ešte prihlásený pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, ja  si dovolím povedať, že sa nedostal odpovede na to, čo
som v prvom vystúpení urobil.  Ma to veľmi mrzí,  takže pýtam sa znova: Kde je tá
konkrétna položka rozpočtu, o ktorej sa tvrdí, že v nej je rozpočtovaná spoluúčasť na
tento konkrétny projekt? Ďalej sa pýtam: -Ako to bude teda financované? Či je  to -
ktorá technológia financovania, lebo sa tu spomínala refundácia a to by evokovalo, že
najprv musíme všetko zaplatiť a teda treba mať na to tú rezervu, o ktorej som hovoril.
A aj keby nebolo, tak v zmysle zákona treba tvoriť rezervy na riziká, ktoré máme. A
riziko, že sa niečo nenaplní  z podmienok, existuje.  Možno má  5,  možno  7,  možno
11 % a to je práve v tom ocenení,  v tom, ako to je a vykvantifikujeme tú rezervu. V
každom prípade, ja na rozdiel od pána riaditeľa Horeckého by som povedal, že kto si
dáva  schvaľovať  tú  poistku  na  neoprávnené  náklady,  tak  predpokladá,  že  ľudia
zlyhávajú a aby náhodou nebol s tým problém, tak nech to zlyhanie zaplatíme z našich
verejných  peňazí,  bez  ohľadu  na  zodpovednosť,  bez  ohľadu  na  rozsah  zlyhania  a
dôsledky. V každom prípade, toto uznesenie, pokiaľ bude schválené, bude v rozpore s
uznesením o schválenom rozpočte. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ako prvý sa prihlásil pán vicestarosta,
potom bude nasledovať pán prednosta. Na tieto otázky sme chceli odpovedať, ale ste
hlasovali o ukončení diskusie.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Tá  spoluúčasť  je  v  kapitole
Kapitálové  výdavky,  program  1.4  -  Strategické  plánovanie,  podprogram  1.4.1  -
strategické  plánovanie  spoluúčasť  mestskej  časti.  Je  tam vyčlenených  20.000 Eur;
takže to by malo z tejto položky byť dostatočné. Druhú poznámku, ktorú chcem dať,
naozaj  ani  mne  sa  nepáči  ten  bod  4.  Nepáči  sa  mi  to  z  hľadiska  rozpočtového
plánovania, nakoľko, ako - svojím spôsobom v uznesení, aj keď sa stotožňujem s tým,
čo povedal pán riaditeľ Horecký,  že aká je  pravdepodobnosť,  že to nastane,  tak, ak
vidíme,  že to by nemalo  nemalo  nastať a z hľadiska rozpočtu by to nemali  nastať
takéto  situácie,  tak  naozaj  tá  štvorka  je  bianko  šek.  A  možno  by  som  dal
predkladateľovi na zváženie,  že či by predsa len nestiahol ten bod 4, aby neohrozil
priechodnosťou toho hlasovanie. Lebo ak poslanci by radi podporili tento zámer školy,
ale zároveň majú problém s týmto bodom, že či... ako je to úplne rozumné tam takýto
bod dávať. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta má slovo. Nech sa páči. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Čo sa týka tých bodov, tak oni sú práve preto, že sme
prešli do nejakého ďalšieho kola, tak oni sú presne v tom znení,  ako požaduje aj ten
projekt.  Pani  Nemcová,  ktorá pripravovala  tento projekt  ešte  v  minulosti,  o  ktorý
potom nebol podaný, ...až teraz by bol podaný do 29.12., ona vlastne ani nevedela, že
tam má  byť  takéto  uznesenie  v  takomto  znení  a  to  bol  1  z  dôvodov,  prečo  sme
pôvodne stiahli ten zámer. Lebo jednoducho by nebolo toto uznesenie. Čo sa týka tých
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rizík,  tak samozrejme, riziká sú vždycky. Mestská časť sa samozrejme snaží,  aby tie
riziká minimalizovala. Tzn. my ideme do toho s tým, že zaplatíme tých 2.463,95 Eur.
Samozrejme,  keď berieme nejaké hypotetické možnosti budúcnosti, tak samozrejme,
môže sa čokoľvek stať. Ale to potom by žiadne  eurofondy neboli  čerpané ani v x-
miliónových výškach. Napr. na Starý bratislavský most, teraz najnovší,  to by boli,  v
podstatne eurofondy by boli nečerpateľné, lebo  väčšina... čerpateľov dáva - ako obce,
5% a žiadna obec,  neviem pán Dulla,  či máte nejakú  vedomosť, ale  my,  čo máme
informácie, tak žiadna obec nemá kryté v rozpočte 100% tých, z tých 100% nákladov.
Lebo to sú niekedy miliónové... električková trať napr., - to sú miliónové investície,
kde oni nemajú kryté. Jednoducho, vtedy keď sa to stane, napr. Bratislava, informácie
boli dané, keby Starý most bol zle vyúčtovaný, tak Bratislava ide do nútenej správy.
Tak to bolo vlastne, takáto hrozba. Tzn. že to nikdy nie je kryté, lebo to sa, áno, týchto
50.000 je suma, čo môže byť krytá, ale v rámci bežných eurofondových projektov za x
miliónov nie sú kryté prípadné preplácania; pretože tie preplácania sú iba v prípade
chybných  nejakých  vyúčtovaní,  ktoré  môže  byť  prípadne  aj  zosobnená  alebo
vymáhaná.  Takže  to  sú  veci,  čo  nie  je  možné  dopredu  samozrejme  vylúčiť,  ale
minimalizovať. 

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

p. Dulla: Pardon, ja som chcel, ja som sa prihlásil na záverečné slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Aha. Tak pán poslanec Lenč, nech sa páči. 

p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Práve teraz tu pán prednosta povedal o tom, že
nikdy to nie  je 100% kryté tie riziká a ani nie je pravdepodobnosť, že by bolo treba
stopercentne ,proste, dofinancovať nejaké neoprávnené výdavky. Ale ja si myslím, že
z toho, čo pán vicestarosta Záhradník povedal, že je tam rezervovaných 20.000, tak to
sa  mi  zdá  dostatočná  suma  aj  na  to,  kedy  naozaj  niečo  bolo  treba  dofinancovať.
Ďakujem.

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

p. Zajac: Zaujímavá diskusia. Škoda, ja strašne ľutujem, že nebola na školskej komisii;  a už
sme o tom hovorili pri tom projekte Delivery, a tak - ako škoda, že o tom hovoríme a
stále sme v tej istej situácii. Pán prednosta odišiel, ale chcel by som mu povedať, že sú
rôzne formy financovania eurofondov. To tak nie, že veľké sumy idú celé dopredu. Sú
urobené splátky a tie splátky idú v splátkových kalendároch mesačných, štvrťročných
alebo dopredu dohodnutých tranžiach a ten subjekt nikdy nemusí mať celú tú sumu na
účte, ale  musí mať na účte určite to, čo je  predmetom tej-ktorej splátky. Chcem len
povedať,  že určite  si  ten,  kto  poskytuje  dotácie  zisťuje  finančnú,  proste to, v  akej
kondícii je ten, kto prijíma projekty. Niekto, kto má nulové, veď sme to teraz videli,
prosím vás,   práve na Ministerstve školstva, zrušený celý program práve preto, že s
nulovými  skúsenosťami,  s nulovým obratom išli  do veľkých projektov. No to bolo
samozrejme zrušené a bude samozrejme zrušené aj inak. Nemám problém, lebo táto

58



Mestská  časť má  to  finančnú  kondíciu,  aby tých  50.000 nahradila.  Je  to tak malý
peniaz  k  tomu nášmu,  že  naozaj  je  to vecou,  že  toto nás  nezloží  na  lopatky.  Ale
myslím si, že máme s tým počítať a máme to mať vpredu. Ja som, pán Horecký, videl
toľko nešťastníkov plačúcich, lebo museli zatvárať organizácie, museli vracať pôžičky
a  nevedeli  vracať  pôžičky práve  preto, že dohodnuté zazmluvnené  projekty neboli
zrealizované. Prečítajte si tie zmluvy, ako sú zostavené a viete, že Európska únia má
jednu vlastnosť. Tie zmluvy sú zostavené v neprospech toho, kto je prijímateľom. Ten
nesie  všetky riziká.  Ten štát nenesie,  ani európsky štát, ani náš  štát nenesie  žiadne
riziká, a preto by sme sa o tom mali rozprávať. Ja viem, že sa vám zdá, že sa o málo
peniazoch rozprávame dlho, ale ja to nehovorím preto, že to mám obsesiu,ale hovorím
to preto,  že je  to tretíkrát  o  veľmi  podobnej veci  sa rozprávame  veľmi  podobným
spôsobom  a  my  sme  vás  prosili,  ja  som  vás  prosil,  nerobte  to  pri  ďalších
europrojektoch tak isto. Prosil som o to pani starostku Hanulíkovú, keď tu bola. Prosili
sme ju spolu, aj s tebou pani starostka. A robíme presne to isté. Potom sa nám nepáči,
že hovoríme o tom, že sa nám podobá to správanie z toho obdobia. No nepáči sa nám
to. Nepáči sa nám to, ale je  nám to veľmi ľúto, lebo sa dopúšťame opakovane toho
istého. 

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne za slovo. Toto slovutné zhromaždenie  pred chvíľočkou
odhlasovalo ukončenie diskusie a ja mám taký dojem, že nerešpektujeme toto, to, čo
sme si pred chvíľočkou schválili. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem. Ja by som sa pokúsil reagovať. Takže, nedozvedel som sa odpoveď na
otázku o tom, ako to bude financované, či je to priebežné, či najprv zaplatíme a potom
dostaneme refundované, čiže musíme použiť celých 51,7 tisíca a potom nám uznané
vrátia a čo nám nevrátia, zaplatíme. Teda už sme zaplatili a zostane tak. Informácie o
tom,  že  tá  položka  1.4.1  sa  týka,  no  všeobecne  áno,  ale  nie  je  tam napísané  na
konkrétny projekt a takto to vyzerá, že matematicky sa tam hocičo zmestí, ale nie  je
tam napísané vrátane neoprávnených nákladov, čiže ak to teda takto mienime,  ak to
takto interpretuje  autor návrhu  rozpočtu,  tak nech to  tam otvorene  napíše  do toho
textu, aby sa vedelo, že tých 20.000 slúži aj na krytie neoprávnených nákladov. Nech
to verejnosť vie. Ale ak nie,  tak nech je tam napísaná konkrétna suma na konkrétny
účel. Predovšetkým na spoluúčasť na projekte toho a toho. Nech to teda vieme. 

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem.  Keďže bola  diskusia  ukončená,  dovoľte mne  ešte
záverečné slovo, ako starostke. To si ja môžem dovoliť,  aj keď je ukončená diskusia
alebo nemôžem? Pán inžinier, nemôžem? Ale chcela by som im povedať niečo. Takže
ak dovolíte,  keďže ja  som,  áno, ja  som, nie,  ty si predkladateľ,  ale  dovoľte mi  to,
vážení kolegovia,  že ja  by som vám odporúčala naozaj,  aby ste si poctivejšie  alebo
poriadnejšie  alebo  aj  trikrát  prečítali  to  -  nie  je  to  naša  svojvôľa,  že  vám  to
predkladáme a že to nebolo v komisii.  Opakujem, že tá výzva, boli sme upozornení,
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bola otvorená krátko pred naším zastupiteľstvom. A preto sme ju obnovili,  lebo my
sme tento projekt považovali už za stratený. A aby som pripomenula, že šťastie praje
pripraveným, tzn., že my nemôžeme vedieť, aké výzvy, niekedy predpokladáme, že čo
sa  asi  môže  udiať,  ale  nikdy  to  nie  je  isté,  že  tá  situácia  nastane.  Preto  aj  rôzne
projekty my pripravujeme priebežne, preto máme tuná kolegyne, ktoré sú znalé veci -
Marcel,  už asi nebudeš môcť reagovať - a ktoré sú znalé  veci a ktoré rozbiehajú....
-odhlasovali ste si ukončenie diskusie - Ak chceš, tak ja sa vzdám svojho príspevku...
Dobre,  takže ja  sa vzdávam svojho  príspevku,  aby som nevyvolávala  kontroverzie.
Povieme  si  to  v  bufete.  Takže  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia…

Návrhová  komisia:  Návrh  na  schválenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie
projektu- Modernizácia odborných učební jazykovej a prírodovednej na ZŠ Alexandra
Dubčeka  62.  Návrh  uznesenia  -  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves schvaľuje podľa predložených podkladov. 

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

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 2, zdržalo sa 5 poslancov, takže uznesenie
bolo schválené. 

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, mám návrh. Máme ešte pomerne jednoduchý
bod pred sebou, ktorými je návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky. Aby sme
ho  absolvovali  a potom by sme  si dali  prestávku občerstvovaciu.  Súhlasíte  s  tým?
Dobre, takže poďme k tomuto bodu, aby pani doktorka Gullarová mohla ísť, ešte nie,
ešte budete musieť zostať.

Bod 10
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči. Takže prosím pána prednostu o materiál č.10 -
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv. 

p. Drotován,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Predkladáme  návrh na uzavretie  nájomných
zmlúv na 3 garáže,  teda tri pozemky pod garážami.  V dvoch prípadoch sa jedná o
kúpu  garáží  a  v  jednom prípade  o  darovanie.  Je  to  klasická  nájomná  zmluva  na
pozemok.  Garáže  sú  vo  vlastníctve  obdarovaného,  respektíve  tých  2  kupujúcich.
Ďakujem.

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

p. Dulla : Ďakujem. Ja znova pripomínam odporúčanie pripraviť tie nájomné zmluvy na dobu
neurčitú, aby sme s prechodom vlastníctva nemuseli zakaždým sa tomu venovať, lebo
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pokojne  sa  to  vlastníctvo  môže  prevádzať  alebo  môže  prechádzať  niekoľkokrát  v
priebehu dvoch rokov. Nie je to teraz zase dôležité teraz okamžite urobiť, ale pripraviť
to tak, aby ten, kto prevedie svoje vlastníctvo, ten nástupca do toho právneho vzťahu,
využíval  to  právo,  ktoré  získal  predchodca.  Aby  nevznikalo,  že  nejakým
administratívnym činom sa dostaneme do situácie, že sa užíva pozemok mestskej časti
alebo teda mesta v správe mestskej časti bez právneho titulu, lebo sa môže stať, že o
tom prevode vlastníctva  sa dozvieme  s odstupom času a potom je  tam v podstate
užívanie  bez  právneho  titulu,  ktoré  by  malo  byť  sankcionované  za  objektívnych
okolnosti.  Ale,  proste ľudia nie  sú dokonalí a myslím  si,  že by sme  mohli  vyjsť  v
ústrety,  lebo  ak  raz  nechceme  dosiahnuť  to,  že  tá  stavba,  ako  dočasná,  prestane
požívať  právo  ďalšej  existencie,  tak by  musela  byť  odstránená  v  zmysle  zákona.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán prednosta...  ešte  pán  vicestarosta  predtým má  slovo  a
potom pán prednosta odpovie. Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Samozrejme  bol by som za to, aby sme nejakým
spôsobom zjednodušili  túto administratívnu  procedúru. Beriem to ako podnet,  lebo
musíme si pozrieť nielen teda ustanovenia zákona, ktoré hovorí o tom, že v prípade
zmeny vlastníctva vstupuje nový do všetkých právnych vzťahov, čo je  jeden zákon.
Ale potom je ešte zákon o nakladaní s majetkom obce, ktorý zase hovorí, v prípade to
je procedúry osobitného zreteľa určuje presné podmienky. Z môjho pohľadu by tento
zákon ako lex specialis mal mať výkladovú prednosť, ale môžeme sa tým zaoberať, že
či by bolo totožné, ak by sme vlastne takto rozhodli,   a že či by ten nový vlastník
vstúpil do všetkých práv a povinností v zmysle  tých nájomných  zmluvu,  aj keď sa
vlastne v osobitnom zretele nehlasovalo o tom konkrétnom, kvázi, mene. Toto by som
navrhol,  aby sme si mi  ujasnili.  Zatiaľ by som odporúčal to schváliť  tak, ako je  to
predložené,  aby  sme  týchto  žiadateľov  nejakým  spôsobom  nevystavovali  nejakej
právnej neistote. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže pán Záhradník  zodpovedal otázku. Nikto ďalší  nie  je
prihlásený  do  diskusie,  takže  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia. Nech sa páči. 

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves schvaľuje  uzavretie  nájomných  zmluvou na  pozemky pod garážami v
súlade s ustanoveniami § 9a, ods. 9, písm.  c) zákona Slovenskej národnej rady číslo
138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníka, jeden z titulu
darovania a dva z titulu kúpy.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči.
Upozorňujem, že sa jedná o hlasovanie z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie: Za 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za schválenie tohoto uznesenia. Vážení kolegovia, do
6 nám zostáva 20 minút.  Myslím si,  že to veľmi krátky čas  na to, aby ste si stihli
oddýchnuť.  Polhodinová  prestávka  stačí?  Polhodinka?  Do  18.10.  Nech  sa  páči.
Neviem,  pán inžinier,  či  je  otvorená zasadačka miestnej  rady...  už  do...  miestnosti
rokovacej?   

 
Bod 11
Správa  predsedu  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  o  zasadnutí  komisie  dňa

21.11.2017

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže vážení kolegovia,   pokračujeme v rokovaní.  Prestávku
sme si dali pred bodom číslo 11, ktorý požiadal zaradiť pán poslanec Dulla.  A je  to
Správa  predsedu  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu,  o  zasadnutí  komisie  dňa
21. 11. 2017. Pán Dulla má slovo. Nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo.  Ale  keďže  nie  som predsedom tej komisie,  tak nemám akú
správu mám predniesť. A očakával by som, že ju prednesie ten predseda. No a ak tu
nie je, no tak sa nedá nič robiť. Ďakujeme mu za spoluprácu – mimoriadne - a hlavne
za úctu tým všetkým ostatným, ktorí súhlasili  s týmto doplnením programu a prajeme
mu pevné zdravie. Nech sa mu darí. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže nikto iný nie je do diskusie prihlásený...  Pán Buzáš tu
teraz nie  je...  Vraj je  na ceste. Ale nebudeme čakať.  Môžeme otvoriť túto otázku v
bode Rôznom.  Takže, keďže nebol prednesený ani  návrh uznesenia,  tak budeme v
bude Rôzne. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.

 
p. Zajac: Tak ak je pán predseda komisie na ceste, tak počkajme a preložme teda ten bod –

Sme tu viackrát... viac krát sme to tu tak spravili, že preložme....

p. Čahojová, starosta MČ: Však hovorím, môžeme to do bodu Rôzne; za chvíľu sme v bode
Rôzne.

p. Zajac: ... ale keď príde, aby sme sa tomu venovali, lebo nie všetci.....

p. Čahojová, starostka  MČ:  Dobre ...  dobre.  Takže uzavrieme  tento bod a pokračujeme
ďalším.... alebo prerušíme tento bod.

Bod 12
Návrh na úpravu podmienok nájmu nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1/B.

p. Čahojová, starostka MČ:  Bod číslo  12 - Návrh na úpravu podmienok nájmu  k nájmu
nebytového priestoru na Segnerovej ulici 1B. Pán prednosta išiel hľadať pána Buzáša,
takže sa ujmem slova. /Teda išiel ho zavolať/ To je materiál číslo 12, pôvodne. Jedná
sa teda - skúsim ja sa ujať úvodného slova. Jedná sa - asi ste sa dobre oboznámili na
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komisiách -jedná sa o nebytový priestor, ktorý sa nachádza na Segnerovej ulici,  ktorý
mala  ...  má  v dlhodobom nájme  spoločnosť  - nájomca  Creativ  Line;  a  my sme  sa
zoznámili s tými prenajatými priestormi, je to dlhodobý prenájom, ktorý - myslím si,
že je do roku 26. Je tu pán prednosta, takže mu odovzdávam slovo. A - teda sme sa
snažili;  preskúmali sme zmluvu, nájomný vzťah, boli sme si pozrieť objekt a navrhli
sme úpravu - ako keby - zmluvných podmienok. Pán prednosta , Creativ Line, nech sa
páči máš slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Navrhli sme úpravu sadzby za meter štvorcový
preto, pretože sme zistili,  že ten tá sadzba, ktorá je  daná bola relatívne veľmi nízka;
boli nejaké informácie, že v minulosti bola dohoda, ešte v deväťdesiatych rokoch, že
táto  tlačiareň  bude  tlačiť  obecné  noviny  k  čomu  nikdy  nedošlo.  Takže  tam
pravdepodobne  bol  dôvod tej  nízkej  sadzby.  Túto  sadzbu  sme  navrhli  na  základe
spriemerovania obvyklého nájomného. Boli dva posudky, ktoré sú trošku odlišné, ale
na  základe  tohto  priemeru  sme  sa  rozhodli  stanoviť  túto  sumu.  S  nájomcom ešte
nebolo rokované v tejto veci.  Chceme mu predostrieť túto informáciu tak, že máme
záujem, aj uznesenie je schválené o tom zvýšení,  postaviť ho pred hotovú vec s tým,
že keď nebude súhlasiť tak podnikneme ďalšie  kroky, pretože viac-menej pre nás sa
oplatí mať ten nájom v tejto výške. V tej pôvodnej sa nám neoplatí ho mať. Radšej
využijeme túto budovu ináč. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ešte doplním,  že keďže sme  zaznamenali  avízo,  že v  okolí
budovy je neporiadok a že o budovu nie je dobre postarané, že tam čosi zateká, že sa
znehodnocuje,  tak sme aj na ... na mieste teda pozreli.  Navrhujeme aj úpravu práv a
povinností v článku číslo 5 -Práva a povinnosti zmluvných strán, z dôvodu, aby sa o
budovu lepšie  nájomca staral.  Otváram k tomuto bodu diskusiu.  Nech sa páči.  Ako
prvý sa prihlásil pán doktor Hrádek. Nech sa páči.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ja by som ten bod čl. 5 - Práva a povinnosti,  konkrétne ten
bod 4 ešte doplnil,  pretože - budem čítať to návrh toho uznesenia alebo teda tých práv
a povinností: „ po skončení nájmu a nájomca právo na úhradu nákladov spojených so
zhodnotením  predmetu nájmu,  po ...   odpočítaní  amortizácie  iba  v  prípade,  ak  sa
prenajímateľ k ich úhrade písomne zaviazal pri schvaľovaní nájomcom predloženého
projektu.“  Je to v podstate čiastočná citácia § 667 Občianskeho zákonníka, ktorý - ale
potom  ešte  pokračujem,  „ak  sa  nezaviazal  na  úhradu  nákladov,  môže  nájomca
požadovať po skončení nájmu protihodnotu, o čo sa zvýšila  hodnota veci“.  Budeme
ešte konzultovať, možno túto, s pani poslankyňou, advokátkou či by sme tam radšej
nedali  ešte  takú  formuláciu,  že  nájomca  je  povinný  uviesť  predmet  nájmu  do
pôvodného stavu.  Takže toto by som navrhol doplniť.  Pôvodný stav je  to, v akom
stave to on prevzal.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Ing. Mahďáková má slovo, keďže - za úrad nech sa páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Rozhodne súhlasím  s tou ideou, ktorá tu bola prednesená  lebo
samozrejme  viem...  vieme  o  čo  ide,  a  aby  sme  sa  ochránili  pred  prípadným
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vzájomným  -  alebo  snahou  o  vzájomné  započítavanie.  Len  trošku  narážame  na
problém, že v tej budove - už keď sa preberalo, tam máme súdny spor vedený s ??
Duspamou práve v podobnej veci takže im my dnes, ako prenajímateľ,  nedokážeme
deklarovať jedno-jednoznačne, aký bol pôvodný stav. Takže veľmi opatrne - my si tu
musíme formulovať tieto ...tieto detaily.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Presne v tomto duchu som sa chcel spýtať, či máme exaktný
záznam o   prevzatí  priestorov  o  jeho  stave  pri  odovzdaní..a   presne  so  všetkým
súvisom ... súpisom technických  skutočnosti.  Lebo ak ja  raz dám súhlas na zmenu
technickej reality, je.. nie... bezdôvodné, aby som zároveň od toho istého považoval za
primerané navrátiť späť tú technickú realitu, ktorú som súhlasil ako zmenu. Lebo to
môže  byť  spojené  s  úkonmi  stavebného  úradu,  napr.,  a podobným  -  s  užívacími
právami  -zmena práva užívania a podobné záležitosti. Takže máme záznamy o stave,
kedy to bolo odovzdané, v akom to bolo odovzdané do užívania alebo nemáme? Od
toho závisí,  či môžeme sa domôcť k exaktnému určeniu, aký stav to má po skončení
nájmu nájomca uviesť. Druhá záležitosť je tá, že či je to teda rozumné, keď raz dám
súhlas na zmenu, prečo to chcem vrátiť späť?

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Poznámku ešte pán poslanec Martinický.  Nech sa
páči.

p. Martinický: Ďakujem. V podstate naviažem na kolegu Dullu. Teoreticky je možné, že tým
pôvodným stavom boli  napr.  staré okná,  ktoré niekto vymenil  za nové,  respektíve
niečo poškodené, ktoré sa opravilo, alebo zhodnotilo. Takže neviem či to tam netreba
nejako bližšie špecifikovať. Ďakujem.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Technicky chcem nadviazať  na kolegu Dullu.
Neviem, ako sa to rieši na Slovensku; viem, že v niektorých zahraničných krajinách, v
zahraničí sa to rieši tak, že je to závislé  od doby nájmu. Jednoducho, ak je,  ak je tá
doba kratšia, tak je  povinnosť dať do pôvodného stavu. Ak je  to nejaká dlhodobá...
dlhá  doba  tak to  prechádza  do  majetku  toho, kto  predmet  nájmu  prenajal,  tak,  so
všetkým, čo tam je urobené. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne vzhľadom na to, že ako ste sa dočítali
tak  nájomná  zmluva  uzavretá  od  1. 10.  roku  2006  tak  sa  obávam,  že  takúto
dokumentáciu nemáme. Ale prosím verifikovať pani Ing. Mahďákovú.

p. Mahďáková,  MÚ MČ:  Je ...  súčasťou spisu  je  preberací  a  odovzdávací protokol.  Ten
máme,  myslím,  aj  tu k nahliadnutiu.  Pani doktorka ho  má.  Ale  je  to... je  to veľmi
jednoduchý opis tej stavby  - z 29. septembra 2006. Je tu dôvod odovzdania,  ako sa
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tam  vchádza,  je  to  taký  technický  popis.  Nemáme  to  ale  zdokumentované
fotografický. Nemyslím ... ... .....

p. Čahojová, starostka MČ: Tento materiál je súčasťou materiálu.  Nech sa páči. Otvorte si
stranu číslo 7.

p. Mahďáková, MÚ MČ: No môj osobný názor je, že je to veľmi ... veľmi nedostačujúce pre
prípad budúceho súdneho sporu . Akože - nie som si istá, či o toto by sme sa mohli
veľmi silno opierať. Lebo nie je to zdokumentované. Takže preto nedokážeme my so
stopercentnou dokonalosťou zadokumentovať ten pôvodný stav. A priklonila  by som
sa tiež tomu, keďže je to na 20 rokov, tak - že či ako nejak toto by sme vôbec akože
zmieňovali.

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

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  sa  len  chcem spýtať,  že  či  -  keď  sa  ide
podpisovať dodatok, by sa nedal zdokumentovať stav k dátumu podpísania dodatku, a
k tomuto, že by sa vzťahoval ten termín pôvodný stav?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Ako  ste  počul,  pán  poslanec,  to
samozrejme  môžeme  a  radi  to  urobíme,  aby  to  zostalo  zase  pre  tých  našich
nasledovníkov  zdokumentované.  Ospravedlňujeme  sa  ..  ten  zápis  fyzického
odovzdania na strane 15. Do diskusie sa prihlásil pán Sedlák. Práve vyplňuje písomnú
prihlášku.  Takže  pán  Sedlák,  máte  slovo,  prosím,  vezmite  si  mikrofón.  Poprosím
mikrofón pre pána inžiniera.

p. Sedlák: Prepáčte, že vás zdržujem, ale nedá mi to  /príspevok mimo mikrofón/.  Prepáčte,
že vás zdržujem ....ale - nedá mi to ...   okolo toho objektu chodím stále... Objekt si
pamätám od roku sedemdesiat...Tá hlavná  výhrada je  tu - ideme  pokračovať v tom
prenájme...  tento vlastník v podstate nespolupracuje... vysmieva... ... ?? ...  A dosť tu
upozorňovala pani kolegyňa  ... Skrátka, je  tam protokol o prevzatí ... V podstate to
najdôležitejšie  je  tam zahrnuté  ...  Každá  miestnosť  ...eviduje  praskliny...   Nie  je
popísaná ...  ...  Na strope, súvisí to ...  topoľ ...zrezať... ..  Podstata je, i keď to nie je
presne  popísané,   ...  ten stav ...  kde sú okná ...ktoré sú zamrežované  ...  ...  Ale  to
skrátka  nemení  na  veci  nič,  že  my  sme  mu  to  dali  do  užívania;  On  to  pri  tom
prevzatí ... neprehlásil,  že-neužívateľné. ,No , rátalo sa s tým  - aj preto je tam nízky
nájom, ...   ... ... sľuboval tie tlačiarenské práce... ..Skrátka, on za tých 10 rokov .... ...
natrel strechu ... Áno,  je  tam aj prístavba...  Nežiadal súhlas...  .. Ale  to, čo chceme
,ako  ,  zveriť  ...  Skrátka,  firmu  prihlásil  s  tým,  že  nemá   sídlo  tam,  ale  je  to  iba
prevádzka. On si v priebehu toho, bez nášho súhlasu,  urobil tam sídlo ... A prihlásil
ďalšie 2 firmy . ... Má zamestnancov tam ... A skrátka, dozvedel som sa...  On ..vlastne
...   ...  ...  Jednoznačne... on by si mal ...tiež podľa zmluvy...  ostatné  zmeny ohlásiť ...
Sídlo  firmy  je  podstatná zmena...  Je  mi  trápne,  že keď sme  tam dávali  dodatok k
zmluve... a ...sme si nevšimli .
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pán  Sedlák  už  musím  ukončiť  váš  diskusný
príspevok. Nasleduje pán Dulla, potom požiadal o slovo pán kontrolór.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No ja som tiež dosť rozčarovaný nad tým, ako sa tá druhá strana
správa.  Zvlášť  teda  ak  sa  požadujú  od  neho  doklady  a  on  ich  nepredloží.
Pravdepodobne  to  nie  je  jediná  negatívna  skúsenosť.  Ďalšiu  teda  máme  tým,  že
svojvoľne upraví tú technickú realitu, že si pomocou toho praktického prístupu vytvorí
nový majetok, ktorý funguje vďaka nášmu majetku a pod. Takže ja otvorene hovorím,
že ten návrh nepodporím. Treba ten...  ja odporúčam ukončiť ten nájomný vzťah; aby
bol raz pre vždy druhá strana vedela,  že si  to  nemôže  vo vzťahu  k mestskej časti
dovoliť.  A zároveň tým dáme odkaz aj tým ostatným,  ktorí by chceli  chytračiť,  po
prenajatí, so všetkými dôsledkami. Ďakujem vám za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán kontrolór požiadal o slovo a potom pán
poslanec Buzáš.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ďakujem pekne ja  som nechcel otvoriť takúto diskusiu vo
vzťahu k nájomcovi. Ja som len chcel poukázať práve na tem § 667 a navrhujem toto
aplikovať aj do iných zmlúv, ktoré uzatvára mestská časť. Ja s tým mám skúsenosť.
Keď sme na Ivanskej ceste za mesto povolili výstavbu parkoviska na zelenej lúke, tiež
sme sa nezaviazali  na úhradu nákladov. Nájomný vzťah skončil a on potom od nás
požadoval cez 300.000 Eur.  Čiže len z praktickej vlastnej skúsenosti viem,  že je  tu
takéto riziko. A radšej keď do tej zmluvy dáme ustanovenie, že je povinný to vrátiť do
pôvodného  stavu, aj preňho  je  jednoduchšie  tú investíciu  alebo  to zhodnotenie tam
nechať,  ako  ešte  platiť  niekomu  za  uvedenie  do  pôvodného  stavu.  Čiže  je  to  pre
mestskú časť taká lepšia  vyjednávacia politika.  Preto som to navrhoval do všetkých
nájomných zmlúv do budúcnosti takéto niečo zapracovávať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán kontrolór. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som sa tiež iba chcel spýtať, že či stojíme o to,
aby  sme  takéhoto  -  v úvodzovkách  -  podnikateľa  mali  vo  svojich  priestoroch?
Vzhľadom na  to,  že  tie  doklady  nám  nedoložil;  a  tiež  by  som sa  prihováral  po
argumentoch, ktoré teraz uviedol pán Sedlák a hovoril  so mnou o nich  už aj už aj
predtým. To nájomné by bolo v tej výške tých 6 Eur za meter štvorcový, tak, ako to
stanovila  tá Remax realitka. Ak by sme to vedeli tiež sa prihováram za ten dodatok,
ktorý myslím, že veľmi dobre aj zdôvodnil pán pán kontrolór; aj keď ten pôvodný stav
nie je tak úplne jednoznačný pojem. Ak by sme toto vedeli v autoremedúre spraviť,
bol by som rád. Ak nie, tak dám pozmeňujúci návrh.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta sa prihlásil o slovo. Nech sa
páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Kolegovia mali by sme si ale v tejto
súvislosti uvedomiť, že my nie celkom sa rozhodujeme teraz ako keby na zelenej lúke,
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že  máme  voľný  objekt,  chceme  ho  dať  do  nejakého  stavu,  chceme  dlhodobého
nájomcu.  My  tu  v  podstate  vstupujeme  do  zmluvného  vzťahu,  ktorý  je  pomerne
kogentne ustanovený,  je  ustanovený zmluvou na dobu určitú, na pomerne dlhý čas.
Hej?  Do  roku 26. Takže  my  teraz úplne  slobodne  nemôžeme akosi  definovať,  čo
všetko  by  sme  boli  bývali  chceli,  keby  sme  tu  sedeli  -  nejakým  spôsobom alebo
podpisovali  zmluvu  v  roku 2006.  To  už  sa  nevieme  do  tej  situácie  vrátiť.  My  v
podstate máme 2 možnosti. Ale ešte to poviem, že  - za tie predchádzajúce roky sa to
bývalé vedenie vlastne ani nezaujímalo o tento zmluvný vzťah; lebo v zmluve je napr.
možnosť o infláciu  navyšovať  nájomné.  Ani  túto možnosť,  hoc bola inflácia,  sa to
nevyužilo. Tzn. že mestská časť, ako vlastník a správca tejto nájomnej zmluvy vlastne
nijako nejavila  záujem o tohto nájomcu, o stav objektu, o to či by nemal platiť viac,
prípadne  či nájomca  nechcel nejaké investície  a podobne.  Takže mestská časť bola
pasívna  a nečinná.  Teraz sme začali  byť  aktívni my;   ale  akýkoľvek vlastne návrh,
ktorý my  tu  schválime,  predpokladám -  lebo  to  je  dvojstranný  akt  -  súhlas  toho
nájomcu.   To  znamená,  my  si  tu  môžeme  teraz  aj  15 Euro  odsúhlasiť  za  meter
štvorcový,  ale  bude musieť  s tým súhlasiť.  Potom už je  len  2.  možnosť,  že my sa
budeme snažiť vypovedať tú nájomnú zmluvu. Budeme musieť ustáť všetky dôkazné
prostriedky a verte - ja si myslím, že on dobrovoľne ten priestor neuvoľní. Tzn. my mu
dáme výpoveď a skončí to na súde. Dovtedy bude platiť len to, čo platí doteraz. A to
môže aj nejaký čas trvať. Ja som trošku skeptický, že či je dostatočným výpovedným
dôvodom, ak on si tam administratívne sídlo nejakej inej spoločnosti prihlásil. Lebo to
neurobila  tá firma,  ktorá tam je,  ale  zrejme  nejaký štatutárny orgán, konajúci  za tú
novú firmu a pod. To znamená, tam sa budú aj zložito preukazovať niektoré vzťahy -
či a akým spôsobom kto tam konal a či to bol ten nájomca. No ... ale to je fyzická... to,
pán Sedlák  - to tak nefunguje. Nájomca je Creative Line, nie pán Bílik.  Hej? A ja sa
pýtam či firma Creative Line s. r. o. podstatným spôsobom porušila nájomnú zmluvu
tým, že konateľ - zhodou okolností tá istá osoba - tam administratívne si zriadil ďalšie
sídlo. A či, aký vážne vzťahy z toho nastali.  Takže to len nechcem ani teraz celkom
dávať argumentáciu tej protistrane,  ak to teda skončí -  povedzme súdnym sporom.
Len  by  som chcel,  aby  sme  si  tieto  súvislosti  uvedomili.  Zdá  sa  mi,  podľa  mňa
rozumné, ak by sme sa pokúsili  s ním to dohodnúť; možno nie 4,50, možno naozaj
tých 6 Euro – hej - akože ísť na tú vyššiu sadzbu. To si myslím, že je rozumné pokúsiť
sa to vyjednať. Ale najlepšie  by bolo, keby teda on podpísal ten dodatok k nájomnej
zmluve a tých najbližších 9 rokov ten nájom bežal pre nás vo výhodnejšom režime.
Posledná veta: Keď - musíme sa pozerať aj na príjmy mestskej časti. Ten objekt je v
akom stave.  My nevieme  - Matejkovu 20 - objekt v ďaleko lepšom stave prenajať,
komerčne. Tak pozor - aj trochu na tie príjmy, že ak máme nájomcu a bol by platil by
20.000 alebo možno aj viac ročne, tak tiež je to zaujímavé, aby sme proste ten objekt
nemali pol,  trištvrte roka prázdny a nemali žiadne príjmy. Takže aj s touto optikou by
som vás chcel poprosiť, keby sme sa na túto problematiku pozerali. Ďakujem.

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

p. Zajac:  Ja by som reagoval na vstup pána vicestarostu. Že potom mne tá... ale... možno
vychádza z toho to, že ja...  teda v tej dôvodovej správe nie je napísané toto všetko, čo
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si hovoril.  Ja sám som bol teda prekvapený, že my ako keby ťaháme za taký koniec
povrazu ktorý neexistuje. Lebo ten vzťah mne prišiel dosť známy a jasný. A potom ja
by som teda tam uvítal - ako keby - že koľko je to, keby sme spätne pýtali ten ... to, čo
sme teda mali urobiť, že tú infláciu a o toto zvýšiť, ako nejaký minimalistický variant.
Niečo  ,  ako  keby  stredný variant,  že  -  daj  a  my  nebudeme.  A potom teda návrh
nejakého právnej analýzy na to, že teda - ako by sme to mohli  vypovedať z akých
dôvodov. Ja asi vážnejšie vnímam to, že ak on tam má nejaké ďalšie 2 subjekty, tak tie
sú pre nás nové, čiže buď on im to prenajíma,  alebo ste... My keď sme to prenajali
jednému a fungujú tam teraz 3, toto vnímam ako problém. To či on sa registroval –
neregistroval, premenil je to ten istý subjekt stále aj keď zmenil adresu. Ale tie nové
subjekty, to je podľa mňa veľký problém, lebo to by ako nemal predpokladám, že tá
naša  nájomná  zmluva  nedovoľuje  prenajímať.  Že  sme  to  neprenajali,  aby  to  bolo
znovu prenajímané. A to ...  také tie naše zmluvy sú. Takto ich trochu poznám, a že
toto. Čiže ja by som ... vás poprosil - neviem kto je teraz predkladateľ, že by to stiahol
a dal to - ako keby - Tieto otázky by mali byť zodpovedané v tom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ale, myslím si že na túto otázku môžeme odpovedať aj priamo.
Počkáme ešte,  pán poslanec  Buzáš.  Čiže  -  inflácia  zohľadnenie  inflácie  a  či môže
nájomná zmluva umožňuje prenajímanie ďalším subjektom. Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Ďakujem. Ja som pozorne počúval pána vicestarostu a nie je mi z toho jasné, či ten
podnikateľský  subjekt  je  teraz  s  touto  sumou  4,50  -  plus  energie  vyrozumený,
vysporiadaný. A - ak hovoril, že teda mohli by sme uvažovať aj o tej sume 6 Euro, len
treba s ním o tom jednať, v tom prípade by sme teraz nemohli nič schváliť. Čiže by sa
bežalo podľa tej doterajšej zmluvy. Čo vnímam ako nie veľmi šťastné.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Budeme  odpovedať  naraz  na  všetky otázky.  Pán  poslanec
Martinický.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. No myslím si, že je lepšie schváliť štyri a pol Eura, kde je
veľká pravdepodobnosť, že sa tá dohoda spraví s tým nájomcom, ako tlačiť na niečo
pre nás síce výhodnejšie, ale s veľmi malou pravdepodobnosťou, že z toho niečo bude.
Ale  chcel  som sa  spýtať,  že  či  si  dobre  pamätám -  mal  som takú  informáciu  -
a neviem,  či ide o ...ako- tento objekt, že existujú  2 zmluvy podpísané v jeden deň.
Toto nie je? .... 

p. Čahojová, starostka MČ:  To je iný objekt.

p. Martinický: Tak potom dobre. Ďakujem. Končím.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Rosina.

p.  Rosina: Ďakujem veľmi  pekne  za  slovo.  Tak inflácia  od roku 2006 do roku 2017  je
20,6 %. Tzn. že o túto čiastku by sme  mohli  bez akýchkoľvek prieťahov zvýšiť  to
nájomné; čo sa nám podarí uhrať viacej, tak to je v náš prospech. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda.

p.  Svoboda:  Z akého  dôvodu  by  mal  súhlasiť  s  ukončením  nájomnej  zmluvy,  ak  ju  má
podpísanú? Keď si tam prihlásil,  ako Marcel pred chvíľou povedal,  ak tam prihlásil
firmu, tak ju tam má prihlásenú, preto, že je to sídlo firmy. A nás ničím nepoškodil. A
neviem si predstaviť, že na súde by to bol závažný dôvod na rozviazanie zmluvy, na
výpoveď. A ak by on ... - ja to budem považovať za husársky kúsok, ak z tých 3 Euro
zdvihneme na 3,50 a on s tým bude súhlasiť.  Veď prečo by to robil?  Veď 9 rokov
bude  platiť  menej.  A  ešte  by  som upozornil,  že  ak  tá  budova  nie  je  v  dobrom
technickom stave, tak o 6 Eurách sa môže len snívať. Lebo za 6 Euro sa prenajímajú
iné  objekty!  Nie  stará budova, ktorá vyžaduje  ...   alebo  nemá  ani  teplo,  technické
parametre, vyhovujúce dnešným pomerom. Takže - vážme si toho, že nám niekto platí.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Áno, ja  súhlasím s optikou, ktorú povedal kolega
Svoboda. Chcel  by som povedať,  že ak to nepôjde dobrovoľne, teda dvojstranným
úkonom,  so  súhlasom  -  jeho,  tzn.  my  si  naozaj  môžeme  nadefinovať  a  vysnívať
akékoľvek požiadavky, on bude chrániť svoje záujmy.  Celkom logicky a oprávnene.
Je fajn,  že vyčíslime infláciu  za 11 rokov, ale je tam premlčanie.  To znamená, len 3
roky  spätne  môžeme  ísť  -  ak  nebude  súhlasiť.  Hej?  On  by  mohol  aj  plnenie
premlčaného nároku - nie bezdôvodným obohatením, ale musí s tým súhlasiť. Takže
my môžeme ísť len 3 roky dozadu. Ja som to preto povedal, že sa táto zmluva dobre
nespravovala v minulosti, lebo sa mali tie inflačné doložky aplikovať a rok, čo rok sa
malo  proste  valorizovať  to  nájomné.  Ale  my  sme  v  situácii,  kedy  môžeme  ísť
maximálne  3 roky dozadu. A ak to nebude dobrovoľne plniť,  zase  len  na  súde to
budeme môcť vymáhať.  No a jediného,  čoho my sa môžeme chytiť,  je  výpoveď z
dôvodu porušenia časti zmluvy - to je v Práva povinnosti zmluvných strán, kde je  -
„nájomca nie je  oprávnený dať podnet dať predmet  nájmu  alebo časť do podnájmu
inému,  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  prenajímateľa.“  Ja  tvrdím,  že
zriadenie administratívneho sídla  spoločnosti a danie predmetu nájmu  do podnájmu,
nie sú 2 identické úkony. Tzn. ako - my budeme musieť vážne preukázať... preukázať,
že došlo k naplneniu tohto výpovedného dôvodu. A to -  ťarcha... dôkazu bude na nás.

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

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Súhlasím  s tebou,  Braňo.  Bohužiaľ,  hoci  my  s  tým
nesúhlasíme,  musíme  znášať  podpísané  zmluvy,  ktoré...  ktoré  sme  zdedili.  O  to
dôležitejšie  je,  aby  aj  my,  zmluvy,  ktoré  podpisujeme,  boli  proste  kvalitné  -  do
budúcna. Hej? To len na margo niektorých ...niektorých iných zmlúv.  Ale...  ale,  čo
chcem ...čo chcem povedať:  je naozaj pravda, že ja som si teraz prečítal aj ten zákon
116  z  roku  90,  ktorý  presne  stanovuje,  keď  je  zmluva  na  dobu  určitú  tie...  tie
podmienky a obávam sa, že plujeme proste v plytkých vodách. Myslím si, že naozaj,
to čo navrhoval pán vicestarosta je momentálne najracionálnejšie. Ďakujem.

69



p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Takže pán poslanec Dulla ešte.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja sa domnievam, že teda súvisí to s výkonom ďalších právnych
ustanovení.  Napr. listovú schránku na dome môže mať iba ten, kto preukáže právny
vzťah k tomu priestoru. Čiže pokiaľ tam má obchodná spoločnosť sídlo a nedoručuje
sa jej tam žiadna pošta, no tak nech ho má, administratívne. Áno. Vtedy tam  nie je...
vtedy  tam  nie  je  podnájom.  Ale  akonáhle  má  nás  akékoľvek  časti  stavebnej
konštrukcie prichytenú listovú schránku, do ktorej sa jej doručuje pošta, ktorú uvádza
na poštový styk, tak už je tam ten vzťah, ktorý vyžaduje - minimálne nájom, ak nie
vlastníctvo. Lebo ináč  -z akého titulu by tam tá schránka mala byť? Hej? To je prvá
vec.  Druhá  vec,  ak  z  tohto  korešpondovania  vznikajú  nejaké  obchodné  vzťahy
a účinky – tržby - tak je to bezdôvodné; lebo nemá k tomu náklady vo vzťahu k tomu,
kto je  vlastníkom.  Čiže sú tam aj voči tým firmám,  ktoré sú tam evidované možné
nejaké úkony. Napr. tým, že sa vyzve, aby si odstránili poštovú schránku z toho nášho
majetku  a  pod.  Takže  je  niekoľko  možností,  ktoré by  bolo  možné.  -  A voči  tým
obchodným spoločnostiam, ktoré sú tam registrované a nemajú s nami uzavretý žiaden
vzťah,  možno uplatniť ...“ možno – možno“ uplatniť výzvu na to, aby nám ... teda
zaplatili za to, že vďaka tomu zarobili.  Čiže aby legalizovali ten vzťah. Ja nemám nič
proti tomu,  aby tam bolo  ďalšie  sídlo.  Lebo  tie  spoločnosti nám možno  zaplatia  -
možno  nie,  neviem  -  ale  ak  nie,  tak  tam nemajú  mať  prečo  tú  schránku.  Druhá
záležitosť  je  tá,  že  my  by  sme  mohli,  možno,  keby  sme  chceli  obrátiť  sa  na  ten
registrový orgán, že na základe akej dokumentácie došlo k registrácii?  Tam by sme
možno mohli získať doklady o tom, že náš nájomca sa dopustil podvodu. A tam už
všetky srandy končia. Na to, že by som nemohol s nim ukončiť nájomný vzťah. Lebo
kto  vlastníka  podviedol  -  aj  jeho  vlastníctvo  zneužil  atď.,  tak  to  určite  nenapĺňa
podmienky  Občianskeho  zákonníka,  že  teda treba tie  právne  úkony robiť  v  duchu
morálky  serióznosti  a vzájomnej  ...   toho...  úcty  práv  a povinnosti.  Čiže  -  je  tam
niekoľko  -  ja  nehovorím,  kto  má  čo ukončiť...  urobiť  a dokedy,  ale  určite  je  tam
priestor hľadať, ako sa vysporiadať s tými dvomi spoločnosťami, ktoré tam majú sídlo
a nedostali súhlas; ako sa vysporiadať s tým, kto tam od nás má nájomnú zmluvu a
možno výrazne prekročil svoje práva a poškodil naše záujmy.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Možno  by  som  odporúčal  nie  úplne  všetku
argumentáciu teraz zdôvodňovať,  lebo vlastne tým protistrane dávame argumenty a
sťažujeme našim odborným pracovníkom vyjednávanie. Na administratívne zriadenie
sídla  spoločnosti registrový súd - Obchodný register vyžaduje  tzv.  súhlas  vlastníka
objektu, alebo toho, kto je vlastník na LV. Nie je možné, aby Creativ Line s. r. o, ako
právnická osoba ako nájomca, udelil takýto súhlas. Tzn.  v registrovej zložke tej... tých
ďalších  spoločnosti  pravdepodobne  je  buď  administratívne  pochybenie,  čo  Vlado
naznačil, alebo tam ten súhlas vlastníka je doložený. Ale stále hovorím - to je otázne -
či my z toho vyvodíme, že to bolo konanie Creative Line s. r. o. ako právnickej osoby.
Hej? A budeme musieť preukázať, že tam je ten podnájomný vzťah; že tam povedzme
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je prevádzková činnosť, že sú tam zamestnanci a pod. Vtedy je to výpovedný dôvod.
Potom,  samozrejme,  môžeme  si  uplatniť  aj  iný  vážny  výpovedný  dôvod  a  to  je
deklarovanie  verejného  záujmu.  Ak  by  sme  tento  objekt  potrebovali  pre  plnenie
nejakých  verejnoprospešných  funkcií.  Aj  to  je  možné.  Ale  opäť  je  to  otázka,  že
dobrovoľne ho nevydá - ten objekt, budeme musieť ísť do súdneho sporu s návrhom
na vypratanie a uniesť celú dôkaznú situáciu,  ktorá môže trvať mesiace. Preto sa mi
zdá rozumnejšie v tejto situácii naozaj sa pokúsiť dôjsť k dohode, aby on dobrovoľne
platil  vyššie  nájomné. To sa mi zdá najrozumnejšia,  momentálne,  cesta v situácii,  v
ktorej sa nachádzame. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. ...  Dovolíme... Prosím hlasovaním sa vyjadrite,
či udelíme  slovo  pánovi Sedlákovi.  Ďakujem.  Zjavná  väčšina.  Pán Sedlák,  nech sa
páči.

p. Sedlák, obyvateľ MČ: Vďaka. Ja ešte - viete pôvodne som myslel,  jako rezerva pre našu
VIP-ku ...  VPS-ku pardon. Charakteristika tohoto objektu, to sa budete diviť, máte to
v tom materiáli - tie obchodné a skladové priestory, autoservis a čerpacia stanica. My
sme mali obavy, kam presunúť VPS-ku. Napriek tomu, že táto budova je takto daná a
schválená.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem.  Keďže nikto  iný  sa do diskusie  nehlási,  diskusiu
uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení; ak prišli  teda
-  v  písomnej  podobe.  A  prosím,  aby  ste  vedeli,  že  sa  hlasuje  o  prípade  hodnom
osobitného  zreteľa.  Ďakujem.  Čiže  potrebná  - na  schválenie-   trojpätinová  väčšina
všetkých.

Návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala 1 návrh.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, prosím....

Návrhová  komisia:  ...  na  doplnenie  uznesenia  a  to  sumu  4,50 Eur  za  meter  štvorcový
mesačne nahradiť sumou 6 Eur za meter štvorcový za mesiac a následne upraviť sumu
za celkovú výmeru za mesiac, štvrťrok a rok.

p. Čahojová, starostka MČ: Návrh podal? Prepáč... pán poslanec, návrh podal kto?

Návrhová komisia: Ja som ho podal.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca
Buzáša. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti 3, zdržali sa 9. Tento návrh nebol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Návrhová komisia má slovo.
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Návrhová   komisia:  Hlasujeme  o  pôvodnom  návrhu  uznesenia  tak,  ako  ho  máte  v
predloženom materiáli.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pripomínam trojpätinová väčšina je potrebná.

Hlasovanie: Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 5 poslancov takže tento
návrh bol schválený. Ďakujem.

Bod 11
Správa  predsedu  komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  o  zasadnutí  komisie  dňa

21.11.2017

p. Čahojová, starostka MČ: A vraciame sa k bodu číslo 11, ktorý sme prerušili.  Je to bod,
ktorý  sme  zaradili  na  návrh  pána  poslanca  Dullu.  Čiže,  pán  poslanec  Dulla,
pokračujeme v tvojom bode. Nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem za slovo.  Opakujem,  že teda ten bod predpokladá,  že predseda danej
komisie  nám podá,  zastupiteľstvu,  teda podá správu  o  zasadnutí dňa 21. 11.  tohto
roku.  Takže  ja  by  som  pekne  poprosil,  keby  pán  predseda  nám  teda  podal  tú
informáciu, tú správu a budeme pozorne počúvať. Ďakujem.

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

p. Buzáš: Ďakujem za udelené slovo, pani starostka. Nechcel som riešiť správu zo zasadnutia
komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  zvláštnym  bodom  v  programe.  Mal  som
pripravené vystúpenie v bode Rôznom. Fakticky sa na tom vôbec nič nezmení.  Tak
isto mám potom pripravený návrh uznesenia.  Takže: Komisia  sa zišla  21. 11. 2017,
bola  uznášaniaschopná,  nakoľko  boli  prítomní  štyria  členovia.  Odhlasovali  sme
program bod 1 - Prerokovať vzdania  sa členstva v komisii  poslancov: pána doktora
Záhradníka,  Ing.  Igora Bendíka  zo dňa 7. 11.  2017. Bod 2 -  Zrušenie  rokovacieho
poriadku komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na
ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  ktorý bol
schválený uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 204/2005 zo dňa 29. marca 2005.
Bod 3 -  Kontrola  splnenia  povinnosti verejných  funkcionárov v zmysle  ústavného
zákona  č. 357/2004  Zb.  zákonov  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných  funkcionárov.  Nakoniec  bod číslo  4  -  Uloženie  odovzdaných  obálok  do
archívnej krabice, prelepenie a podpísanie členmi komisie. Predseda komisie v bode 1
informoval  o  vzdaní  sa  členstva  v  komisii  poslancov:  doktora  Záhradníka  a  Ing.
Bendíka zo dňa 7. 11. ktoré bolo doručené mestskej časti dňa 8. 11. 2017. Komisia po
oboznámení  sa  s  písomnými  podaniami  zobrala  uvedené  na  vedomie.  Bolo  to
uznesenie  číslo  1 tejto komisie  z roku 2017. Bod 2: -Komisia  po oboznámení  sa s
materiálom - Návrh uznesenia,  ktorým sa ruší rokovací poriadok komisie  Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na ochranu verejného záujmu pri
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výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu  zrušiť
rokovací poriadok schválený dňa 29. marca 2005 a žiada, aby predseda komisie spolu
s príslušným právnym referátom, vypracovala aktuálne znenie rokovacieho poriadku
komisie.  K  tomuto  bolo  prijaté  v  tomto  zmysle  aj  uznesenie.  Bod  3:  -  Predseda
komisie  a  člen  komisie  pani  Petra  Džerengová-Nagyová  za  prítomnosti  ostatných
členov preverili  podľa zoznamu či poslanci  a starostka podali oznámenie  v zmysle
ustanovení  ústavného  zákona  č. 357/2004 Zb.  zákonov a  vyplnili  tabuľku,  ktorá je
prílohou tejto zápisnice.  Komisia konštatuje, že všetci poslanci  - naviac pani Mária
Khuriová a starostka mestskej časti, Dana Čahojová, odovzdali obálky. Obálky... ktorú
obálka, ktorú odovzdal pán doktor Jaromír Šíbl nebola označená dátumom a obálka,
ktorú odovzdal pán Denis Sloboda bola označená dátumom 19. 4. 2017. Komisia sa
tiež  uzniesla,  že  považuje  za  neprípustné,  pred  kontrolou  obálok  unikli  citlivé
informácie.  Komisia  navrhuje,  aby  sa  predmetnými  skutočnosťami  zaoberalo
zastupiteľstvo. Komisia  ešte poverila  tajomníčku, aby zapečatila  archívnu  krabicu a
uložila  archívnu  krabicu  do uzamykateľnej  skrine.  Na  základe  tejto  informácie,  si
dovoľujem  predložiť  návrh  uznesenia,  že  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves berie  na vedomie  informáciu  predsedu komisie  pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva
o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Zb. zákonov a
zákona č. 545/2005 Zb. zákonov.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Keďže do diskusie ... Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som mal na pána predsedu ešte otázku, čo urobil preto,
aby sa vyriešili  4 podania na pani bývalú starostku pani Hanulíkovú,  ktorú v roku
2016 podal ešte vtedajší prednosta pán Hrčka? Je k tomuto uznesenie zastupiteľstva,
ktoré proste konštatuje, že komisia  si vyžiada materiály  z úradu. To predpokladám -
asi  bolo  splnené.  A potom,  že sa má  teda vyjadriť  pani  Hanulíková,  ako dotknutá
osoba. Takže od roku 2016 proste čakáme. A ja teda sa pýtam, čo v tejto veci urobil
pán predseda komisie? Ďakujem.

p. Buzáš: Neviem či je to v poriadku, keď takto poslanci exámenujú poslancov, ale...

p. Čahojová, starostka MČ: ..... ale udeľujem ti slovo....

p. Buzáš: ...ale..  slušného korektného vychádzania odpoviem: Pani Hanulíková sa doteraz k
tomu nevyjadrila.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Aj za túto správu, aj keď neskoro ale predsa. Chcel by
som sa spýtať - je zrejmé, že jeden poslanec teda si nenaplnil literu zákona, ústavného
zákona a je  zrejmé  a teda domnievam sa,  že pán Šíbl  taktiež si nesplnil  zákon.  A
celkom by ma zaujímalo... lebo toto je... to sú tie náležitosti, ktoré tá komisia by mala
riešiť  a prijať  k tomu nejaké uznesenie  tzn.  že začína konanie  alebo nezačína  lebo
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prebehlo nejaké skúmanie. Tzn. toto myslím si, že malo by byť ešte predmetom tejto
správy  ako  sa  vysporiadať  týmto  ..  s  týmito  dvoma  členmi  tohto  zastupiteľského
zboru? Takže k tomu ešte by som poprosil nejaké informácie.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš: ...Nie...  neprihlásil. Tam mi plynie stále čas dajakých 5 minút.

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Ja by som sa možno opýtal pána Záhradníka,  ktorý bol tiež
donedávna času ...členom komisie a teda má to právnické vzdelanie, či je možné pri
pani Hanulíkovej použiť tzv. fikciu doručenia,  v prípade teda, že sa dala ... dala jej
možnosť vyjadriť sa a ona túto možnosť nevyužila. Pretože – aj proste nevidím dôvod
na to aby... aby táto komisia 2 roky nekonala. Ďakujem.

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

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ja si myslím,  Robo, že tam nie  je  ani problém s
preukázaním doručenia pani Hanulíkovej,  ako z jej nekonaním v tej výzve.  Tzn. že
ona, pokiaľ ja mám informácie, si prevzala tú výzvu; dokonca neviem, či ... nebola aj
tá výzva doručovaná osobne na rokovaní zastupiteľstva, to teraz som si není istý,  že
tam nie je problém, že by bolo treba nahradiť doručenie fikciou doručenia, ako skôr,
že  z  jej  strany  nedošlo  k vyjadreniu;  a  jedným  slovom  podstatných  náležitostí
prerokovania akéhokoľvek návrhu v tom konaní je,  že sa má možnosť vyjadriť.  To
neznamená,  že  aj  tú  možnosť  využije.  Tzn.  že  naozaj  je  na  zváženie,  či  by  sa...
nemôžeme ju prinútiť a zase bol by nefunkčný zákon ak by proste - len sa nevyjadrí
verejný  funkcionár  a  tým  pádom konanie  nebude  pokračovať.  Tak  zákon  nie  je
konštruovaný. Čo znamená, že zrejme by sa malo malo postupovať ďalej aj bez toho,
že  ona,  keď  vieme  preukázať,  že  sa  jej  to  doručovalo  a  myslím  si,  že  to  sa  dá
opakovane  doložiť.  V jednom prípade  dokonca  nám namietala,  že to  bola  myslím
prázdna obálka,  že tam bol problém, že prevzala,  ale  údajne tam neboli dokumenty.
Tak  myslím  si,  že  by  sa  tým mohla...  následne  by  sa  tým zastupiteľstvo  mohlo
zaoberať. Chcem vám len povedať, že to konanie o návrhu alebo disciplinárne konanie
nevedie tá komisia.  To vedie už zastupiteľstvo. Ona je len v tej roli toho poradného
orgánu. To nie je ten inkvizičný „v úvodzovkách“ orgán, ktorý - ako vedie ...vedie to
konanie. To konanie vedie zastupiteľstvo v zbore tak, ako je ...tak ako je kreované.

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

p. Krampl: Možno sa mýlim - ak áno, tak ma oprav, ale ja mám teda takú vedomosť, že tá
komisia  na ochranu verejného záujmu by sa mala  uzniesť teda na tom, že či niekto
splnil, nesplnil, porušil nejakú vec. Ale, samozrejme, uznesenia zastupiteľstva je až to,
ktoré... ktoré určí teda povedzme prípadnú sankciu, ale komisia v tomto má konať ako
si teraz povedal. Proste neexistuje aktuálne absolútne žiadna prekážka prečo by to teda
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tak nemohlo  byť  a prečo by sme  my tieto podania,  ktoré boli  podané v roku 2016
nemohli teda nejakým spôsobom uzatvoriť. Pretože si myslím,  že v tomto volebnom
období je to proste naša povinnosť. Ďakujem.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. To isté, čo povedal pán vicestarosta Záhradník vo
vzťahu k tomu konaniu  voči pani poslankyni  Hanulíkovej,  sa  týka aj konania  voči
tým,  ktorí nedodržali  ustanovenia  toho zákona  a teda tým orgánom,  ktorý by mal
konať je zastupiteľstvo. Komisia môže k tomu dať nejaké odporučenie, ale nebráni to
zastupiteľstvu, aby konalo. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, ak tomu dobre rozumiem,  tak komisia  nenavrhuje  začať
žiadne konanie,  ani vo vzťahu k tým podnetom, ani vo vzťahu k zisteniam ohľade
oznámení.  A podľa mňa  práve to... to je  to, čo zákon predpokladá, že ten poradný
orgán, ktorý je  určený ako špeciálny na tieto prvotné úkony zastupiteľstvu predloží
nejaký návrh, na to, či - a zastupiteľstvo sa rozumie  - či s tým návrhom súhlasí;  a
podľa  konania  začne  a  začnú  plynúť  lehoty  na  možné  účinky,  ktoré  zákon
predpokladá. Bez podania  takého návrhu  ja  osobne som presvedčený,  že práve tou
komisiou zastupiteľstvo len ťažko môže začať to konanie,  ktoré predpokladá zákon,
alebo požaduje zákon na to, aby mohli nastať nejaké sankcie. Čiže, ak teda je komisia
presvedčená o tom, že to, čo zistila nie je na podanie podnetu, zastupiteľstvo sa bude
môcť asi s tým zmieriť.  Neviem, či zastupiteľstvo môže uložiť - komisia aby podala
návrh  na  začatie  alebo  rozhodnutie  o  začatí  takého  konania,  ktoré zákon,  ústavný
zákon, predpokladá. Ďakujem.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo. Myslím, že pán vicestarosta Záhradník sa k tomu vyjadrí. Ale ja
si myslím, že komisia si splnila svoju funkciu. A keď ste dobre počúvali pána Buzáša,
predsedu komisie,  tak konštatoval isté skutočnosti,  ktoré nasvedčujú tomu, že nebol
dodržaný zákon. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Bendík faktickou k diskusné príspevku
pána Dullu. Nech sa páči.

p. Bendík: Mňa veľmi, veľmi mrzí, že práve táto komisia, ktorá by mala dbať nad verejným
záujmom a kontrolovať volených funkcionárov, je podľa mňa - si tu nesplnila to, na čo
je primárne určená. Táto komisia  nemá kontrolovať,  že či boli dané nejaké obálky,
ktorých ... obsahu ktorých ani netušia členovia komisie,  že čo tam je - tak ako hovorí
pán prednosta.  A keď vieme  určite,  že dvaja poslanci  si nesplnili  svoju povinnosť,
aspoň  by  bolo  slušné  sa  ich  spýtať,  že  prečo?  Lebo  možnože  na  to  boli  nejaké
objektívne  dôvody;  niekto  bol  v nemocnici,  nemohol,  atď.  To  neznamená  -  ja
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nehovorím,  že to treba hneď upaľovať.  Ale  treba sa aspoň spýtať.  A tá komisia  si
nesplnila  ani  túto základnú,  podľa mňa  -  povedal  by  som - nie  že povinnosť,  ale
slušnosť - spýtať sa týchto dvoch, že prečo došlo k takému niečomu?  Aspoň to kedy
urobila.  Ale ani to. Ani tú ... ani... ani to, čo by mohla urobiť,  jednoducho, keď už
nechce trestať - poviem to takto - že svojich.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja si dovolím predbehnúť ťa, lebo toto sa mi zdá, Igor, že ty ako
poslanec - tu viacročný,  by si mal vedieť,  že komisia  nemôže trestať.  A komisia  -
zbytočne  sa  bude  pýtať;  ale  konanie  hneď sa  dozvieš,  ako sa  podáva  konanie,  ak
nevieme, aby to viacerí vedeli. Zbytočne sa komisia bude pýtať pána Šíbla alebo pána
Slobodu,  pretože nič  sa  na  tej  skutočnosti  nezmení.  Proste  je  to  tak a  dôvody sú
irelevantné. Takže, prepáč Braňo, že som ťa predbehla. Nech sa páči, pán vicestarosta,
máš slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ja by som chcel doplniť naozaj aby
sme si ozrejmili - teda tak, ako ten ústavný zákon tie kompetencie dáva. Tá komisia je
orgánom,  ktorému  sa  podávajú  oznámenia  verejného  funkcionára.  Vždy  tie...  tá
štruktúra je taká - poslanec Národnej rady, výboru pre nezlučiteľnosť Národnej rady
atď. V našom prípade je  to je  to tá komisia,  ktorej zloženie - je  ako ... jej zložená
kreovaná,  že  sú  tam  zástupcovia  každej  politickej  strany,  zástupca  nezávislých
poslancov; vlastne komisia, ktorej sa odovzdávajú oznámenia. A ona má kompetenciu
vo vzťahu k tým oznámeniam.  Ale teraz –o - keď hovoríme, o konaní a konanie vo
veci  ochrany  verejného  záujmu  alebo  zamedzenia  verejného  rozporu  záujmov,
vykonáva  v  našom prípade  obecné  zastupiteľstvo,  alebo  miestne  zastupiteľstvo;  a
konanie sa ... sa začína z vlastného podnetu, ale podnetu teda zastupiteľstva; alebo...
alebo - druhá možnosť - na základe riadne odôvodneného podnetu, ktorý môže podať
ktokoľvek. Musí byť splnené, že musí byť zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného
funkcionára sa týka a čo sa namieta. Hej? A potom nám zákon hovorí ďalšie... ďalší
procesný  postup, okrem iného  aj  -  že orgán,  ktorý vykonáva  toto konanie  umožní
verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu,
ak je  to potrebné vykonať ďalšie  dokazovanie.  Tzn. zase sme  ... stále  sme na pôde
zastupiteľstva, nie tejto komisie.  Tam je potom lehota, že orgán rozhodne vo veci do
60 dní od začatia konania,  a to sa doručí verejnému funkcionárovi  -atď. - v prípade,
že  sa  preukáže,  že  porušil  povinnosti,  tak  sa  mu  ukladá  sankcia  -  podľa  druhu
porušenia - toho ktorého ustanovenia zákona.  Ale zase o tom rozhoduje ten orgán,
teda  v  tomto  prípade  zastupiteľstvo.  Samozrejme,  je  tam aj  opravný  prostriedok.
Funkcionár, verejný, sa môže proti takémuto rozhodnutiu odvolať. Takže ja v tomto
konaní už o uložení nejakej sankcie nevidím proste tú komisiu.  Proste - tá komisia
prijíma tie oznámenia. A jej práca, podľa mojej mienky, končí podaním tejto správy, s
tými skutkovými dôvodmi,  ktoré boli  uvedené a následne  teda môže začať konanie
samotné zastupiteľstvo, alebo ktokoľvek, kto predloží tento tzv. kvalifikovaný podnet.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec  Buzáš.  Áno...  normálny,  riadny.  Pán poslanec
Dulla teda s faktickou k pánovi vicestarostovi.
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p. Dulla: Ďakujem. No z jednej strany je to tak; ale tá vlastná iniciatíva, alebo vlastný podnet
je podmienené zistením, že  - uvedie napr. - uvedenia neúplných alebo nepravdivých
údajov;  a  to  bez  súčinnosti  s  tou  komisiou  zastupiteľstvo  nemá  šancu  mať  tú
informáciu.  Čiže  ak zostali  obálky  neporušené  a  nevie  sa,  čo  je  obsahom,  len  sa
konštatuje,  že ho podali  všetci -  a okrem dvoch - všetci načas,  u jedného sa nevie
kedy, nevie sa zistiť, u jedného sa vie zistiť - tak v podstate sme len tam, že nevieme,
čo je vo vnútri v tých obálkach a teda nemáme tú... to zistenie, aby sme mohli začať
konanie v zmysle teda čl. 9 ods. 2 písm. a), úplne, v celom tom rozsahu. A riešili  by
sme len v podstate asi jedného hriešnika. To je dosť nepríjemný stav.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán ...To je  na tvoj vlastný príspevok. Záverečné
slovo, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno chcel som, lebo v podstate súhlasím s tým čo
Vlado povedal.  Ale  zase by som to len odcitoval,  že „orgánu, ktorému sa podávajú
oznámenia,  teda komisií“-  podľa toho príslušného  odseku „je  oprávnený v prípade
pochybností ich úplnosti alebo pravdivosti „ -to je  tento prípad, požiadať verejného
funkcionára  o  vysvetlenie.  Ak  tento  orgán,  teda  táto  komisia  nepovažuje  podané
vysvetlenie  za  dostatočné,  je  oprávnený  podať  na  ...podnet  na  konanie  podľa
osobitného predpisu.  A orgán, ktorý uskutoční konanie,  podľa osobitného  predpisu,
teda v tomto prípade zastupiteľstvo, je  povinný  orgánu  - teda komisii,  ktorému sa
podávajú  oznámenia,  oznámiť  výsledok  konania  bezprostredne  po  jeho  skončení.
Takže - takto sú legislatívne  tie  väzby medzi týmito dvomi orgánmi.  Hej? Tzn.  ak
komisia inými slovami nemá dôvodné podozrenie alebo nemá dôvodné pochybnosti o
úplnosti a pravdivosti a nepožiada verejného funkcionára o vysvetlenie, tak mám za to,
že teda nedáva ten podnet.

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

p. Buzáš: Ďakujem. Nechcel som tu zvyšovať nejaké napätie a mieru konfrontácie, preto som
na pána Bendíka, na tú jeho prvú nepresnosť, že komisia sa zišla neskoro - nereagoval.
Nebolo to neskoro. Ani skoro. Nebolo to po žiadnej lehote, ktorá by vyplynula z toho
zákona. A ďalšia nepresnosť – „komisia nič nenavrhla, žiadne odporúčanie.“  Budem
citovať  znovu.  Komisia  považuje  za  neprípustné,  že  pred  kontrolou  obálok  unikli
citlivé informácie a tieto informácie boli tu prezentované ešte pred tým, než sa komisia
zišla.  A posledná veta: Komisia navrhuje,  aby sa predmetnými skutočnosťami,  tzn. s
tým, že obálka pána doktora Šíbla nebola označená dátumom a obálka, ktorú odovzdal
pán Denis Sloboda bola označená dátumom 19. 4. čiže po termíne, aby sa zaoberalo
zastupiteľstvo. Takže je tu - nie odporúčanie, ale rovno návrh. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja by som len rád tu pripomenul,  že posledných - možnože 8 -
určite teda posledných 7 rokov vždy táto komisia kontrolovala obálky - nazvem to tak.
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Nikdy nie obsah; vždy v 1. polroku. To znamená môžeme si zaviesť pravidlo, že tieto
obálky budeme kontrolovať vždy 19. decembra príslušného roku. V podstate to je na
vedení tejto mestskej časti, aj teda na poslancoch. Ale to, čo povedal Braňo, to je  to
podstatné.  Tzn.  to  čo som hovoril  nebola  nepresnosť.  Je  to tak.  Keď má  komisia
pochybnosti  o  tom,  že  či  by  mala  vôbec  navrhnúť,  aby  sa...  aby  teda  to  konanie
zastupiteľstvo začalo, tak môže si overiť - podľa mňa - tzn. Braňo to povedal- môže a
samozrejme, že zastupiteľstvo potom, keď začne po... začne konanie, tak samozrejme,
že ten voči komu sa to podanie začína, tak zasa má právo sa vyjadriť k tomu podaniu.
Tzn.  presne  o tom som hovoril,  aby sme  zasa  zbytočne  neubližovali  niekomu,  kto
toto... dajme tomu urobil nie vedome, ale....

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja by som chcem iba takú humornú vstup, aby to nebolo také vážne. Že tak ako to
predniesol pán poslanec Buzáš predseda komisie, keď to prečítal prvýkrát tak ja som
myslel, že to- tým- sa vzťahuje na prvú časť vety čiže tým únikom, že sa má zaoberať
miestne  zastupiteľstvo.  Nevidel  som,  že  je  tam bodka  za  tým.  Ja  to  –  tým-  keď
vysvetlíme, že teda tými skutočnosťami, na ktoré prišla komisia, teda na niečo prišla,
že tie dve sú zjavne ako keby ... po tom dátume, kedy mali byť; inak si myslím, že nie
je možné, že nevie sa určiť, preto, lebo - tak predsa je tu nejaké nejaká podateľňa, je tu
nejaký odbor a keď do času prišla na podateľňu, je to tu. A keď neprišla na podateľnu,
tzn.  že  muselo  byť  poslané  poštou doporučene v deň pred týmto  uplynutím,  to  je
celkom zjavné a jasné. A neexistuje také, že nevie sa prísť, že kedy bola podaná. Ako -
je mi to... je to ...je to tak. Čiže to sa dá prísť na to minimálne na to, že či to bolo pred
alebo po. Keď tam ten dátum není napísané a nemáme napísané na podateľni, že to
prišlo  do  toho  31-ého,  či  koľkáteho,  tak sa  berie,  že to  prišlo  1,  2,  3,  4  dni,  ale
podstatné je, aby sa naozaj udialo to, o čom hovoril aj pán vicestarosta aj pán Bendík,
aby sa teda konalo. Ja ešte ...dobre vlastne to bola.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Šíbl.

p. Šíbl: Navrhujem ukončenie diskusie k tomuto bodu programu.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Zajac...  Pardon musím dať hlasovať o návrhu
pána poslanca Šíbla. Nech sa páči hlasujeme o návrhu pána poslanca Šíbla.

Hlasovanie:  Za 7 poslanci,  proti 7 poslanci,  zdržalo sa 7 poslancov. Toto uznesenie... teda
tento návrh nebol prijatý. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ale  vzácna  rovnováha  teda.  Takže  pokračujeme  v diskusii.
Slovo má pán poslanec Zajac.

p. Zajac: ...Ja som omylom ...

p. Čahojová, starostka MČ: Máš slovo aj tak ... Takže pán poslanec Krampl.
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p. Krampl: Ďakujem za slovo. No mne teda tá otázka, čo sa týka tých majetkových priznaní
asi  jasná.  Predpokladám,  že  možno  asi  nejaké  uznesenie  k  tomu  na  ďalšom
zastupiteľstve bude prijaté k tejto skutočnosti. Ale doteraz mi nebola tu zodpovedaná
dostatočne teda tá otázka, ktorá sa týkala tých 4 podnetov pána Hrčku. Lebo - keď on
dal  podnety,  hej,  on ako prednosta dal  podnety,  v  ktorých  niečo  tvrdí  a  vyvracia
podozrenie,  že  pravdepodobne  došlo  k  nejakému  porušeniu.  Komisia  si  vyžiadala
informácie od úradu, komisia si vyžiadala vyjadrenia Hanulíkovej, ktorá ... ktoré teda
neprišlo. Na základe tohto by komisia mala dať nejaké nejaké záverečné stanovisko k
týmto konkrétnym podaniam. A to buď také, že ich zamieta ako neodôvodnené, alebo
ich postupuje zastupiteľstvu na nejaké prerokovanie s tým,  že dospela k záveru,  že
tieto sa zakladajú teda na nejakých objektívnych skutočnostiach a zastupiteľstvo by
potom malo k tomu prijať nejaké uznesenie. Toto proste ale nebolo urobené 2 roky. 2
roky komisia sa k týmto 4 návrhom nevyjadrilo. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja už nechcem  -ako - aby sme sa zamotali naozaj v
paragrafoch, ale ja mám za to, že tieto podnety, ak boli podané, malo zastupiteľstvo
uznesením rozhodnúť, že začína konanie. Že zastupiteľstvo rozhodlo, že začína proti
Hanulíkovej konanie - 1, 2, 3, 4. Ak toto je, je potom otázka, že malo zastupiteľstvo
ďalej konať. Ak sa vychádzalo z toho, že tým investigatívnym orgánom je tá komisia,
tak si myslím,  že tam sme sa už pustili do nie celkom prebádaného územia, nakoľko
pri striktnom výklade tá komisia posudzuje tie podané oznámenia. Tieto návrhy, ktoré
boli podané bývalým pánom prednostom sa však týkali nie priamo tých oznámení, ale
rozpor  konaní,  ktoré  bolo  možné  klasifikovať  ako  konanie  v rozpore.  Hej?  Takže
možno malo konať ďalej zastupiteľstvo a nie komisia, ktorá ... ktorá zjavne... viem, že
sa chcela zhostiť tejto problematiky, ale nebolo to také jednoduché ako sa to na prvý
pohľad zdalo vtedy.

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

p. Krampl:  Ja len som našiel uznesenie zo 16.2.2016. Zastupiteľstvo poveruje - ale je to tu
napísané,  že   -  poslanca  a  predsedu  komisie  miestneho  zastupiteľstva  na  ochranu
verejného záujmu vo výkone funkcií verejných funkcionárov Petra Lenča; čiže teraz je
otázka,  či  ho  či  sme  ho  poverili  ako  menom,  alebo  ako  funkciou  ,hej,  pretože...
poveruje,  aby konal v mene miestneho zastupiteľstva pri zaobstarávaní relevantných
dôkazov atď. atď. Čiže proste toto je začatie konania v mojom ponímaní. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta požiadal o slovo. Takže udeľujem slovo pánovi
prednostovi, potom nasleduje pán poslanec Rosina.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  To konanie voči pani Hanulíkovej preveríme.
Ale  pokiaľ  ja  mám informácie,  že  sa  jednalo  o  porušenie  v  predošlom volebnom
období, a tam je ustanovenie zákona, že komisia aj súčasné zastupiteľstvo môže riešiť
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iba  porušenie  v  tomto volebnom období.  Tzn.  keď niekto  dôjde  o  mandát,  že  ho
nezvolia, tak má povinnosť ešte podať majetkové priznanie za predošlý rok. Tzn., aj
keď už nie je  poslanec,  takže tam, keď tu povinnosť nesplní,  tak je možné vyvodiť
voči nemu sankcie, alebo keď mu to nesedí tak ďalej.  Ale keď sa jedná o vec, ktorá
bola v minulom volebnom období a netýka sa majetkového – posledného- priznania,
čo pri pani Hanulíkovej je  bezpredmetné,   lebo je verejný funkcionár tak či tak, tak
vtedy vlastne  nemôže  zastupiteľstvo  rozhodnúť.  Takže  my  to  preveríme,  či  sa  to
netýka  tohto. A čo sa týka situácie,  súčasnej,  tak podľa zákona orgán tzn.  miestne
zastupiteľstvo  začne  konanie  dňom,  kedy  sa  dozvedelo  o podnete,  čo  je  vlastne
dnešným dňom, keďže vlastne sa dozvedelo o podnete vyslovením komisie. A má 60
dní na rozhodnutie s tým, že musí dať priestor tým, čo podľa teda tohto zákona mohli
porušiť ten zákon. Tzn. v tomto prípade odovzdaním neskoro - vyjadriť  sa a prijať
teda uznesenie. To uznesenie sa potom doručuje tomu poslancovi a on sa voči nemu
môžu odvolať na Ústavnom súde. V zákone je jasne stanovené, že v prípade porušenia
tohto odseku tzn.  neskoré doručené je  pokuta jednomesačný  plat.  Tzn. je  to veľmi
zvláštny zákon stanovený, lebo rozhoduje zastupiteľstvo, ale taxatívne je uvedené, čo
má  vlastne  rozhodnúť.  Takže nie  je  stanovené,  že keď zastupiteľstvo rozhodne, že
neprichádza o mesačný plat, lebo na to potrebujete jednu ... nadpolovičnú väčšinu, na
stratu mandátu tri pätiny - tak čo sa ďalej stane. Tak isto v tom zákone je zle uvedené,
lebo  tam je  uvedené,  že  porušenie  čl. 7  ods. 7  –  termín  -  ibaže  čl. 7  je  ods. 1  ten
termín. Takže v tom zákone je zle uvedené číslo. Takže celý ten zákon je taký zvláštne
robený.  A preto ho aj v Národnej rade rôzne využívajú.  Ale  v podstate vy môžete
začať  konať  aj  dnešným  dňom.  Dnešným   -  dneska  môžete  dať  teoreticky,  ako
zastupiteľstvo, keď odhlasujete, vyjadrenie k tým konkrétnym osobám, čo porušili.  A
tak isto aj dneska môžte prijať,   oddnes až do 60 dní,  prijať  rozhodnutie  o udelení
sankcií.  Keď sa  rozhodnete konať  ďalej,  tak ďalšie  zastupiteľstvo  je  27. 2.,  podľa
harmonogramu, teda to čo sa navrhuje,  čo je  viac  jak 60 dní.  Tzn. muselo  by byť
zvolané mimoriadne zastupiteľstvo v tejto veci, kde by rozhodlo o sankcií, ktorá je zas
taxatívne daná ako mesačný plat. Takže je to taký uzavretý kruh. Takže, ale je to tam
dané. Takže ideálne by bolo, keby sa vlastne tí, ktorí komisia konštatovala porušenie k
tomu vyjadrili  a  na  základe toho by ste  buď teraz,  alebo  teda zvolali  mimoriadne
zastupiteľstvo  do  60  dní,  ktoré my  samozrejme  máme  povinnosť  zvolať,   lebo  to
konanie je tam tak dané. Je to zvláštny... taký spôsob; ale takto je to tam riešené.

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

p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Čo sa týka toho poverenia,  ktoré zastupiteľstvo
dalo mne, ako predsedovi tej komisie, tak to nebolo poverenie na začatie konania, ale
to bolo poverenie na začatie  toho vyšetrovania.  Čomu sa teda komisia  aj venovala,
vyzvala bývalú pani starostku, aby sa vyjadrila k tým ... k tým záležitostiam. A týmto
v podstate to sa... to sa v podstate pretiahlo  až do obdobia,  kedy ja  už som nebol
predsedom tej komisie a ostalo to celé takto visieť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický s faktickou poznámkou nech sa páči.
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p. Martinický: Ďakujem. Ja by som - veľmi dlho sa už o tom diskutuje, na základe toho, čo
povedal  zvlášť  pán  vicestarosta,  by  som  si  dovolil,  ako  som  to  ja  pochopil-
zjednodušiť... jednoducho a stručne to pomenovať. Zastupiteľstvo má právomoc dať
nejakú  úlohu uvedenej  komisii.  Tá ju  splnila.  A na základe  nej môže potom začať
konanie  voči  ...  niekomu  konkrétnemu.  Komisia  to  spravila.  Tzn.  aj  dnešné
zastupiteľstvo môže začať konanie  voči niekomu. Tzn. hociktorý z poslancov môže
dať návrh na nejaké uznesenie, ktoré sa schváli a týmto sa začne to konanie. Tak by
som prosil,  ak niekto chce dať takýto návrh, nech ho dá a myslím si, že je zbytočné
dokola znovu to 5× všetko opakovať.  Ak som sa v niečom vecnom zmýlil,  tak ma
opravte. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. Pán poslanec Šíbl.

p. Šíbl: Reagujem na konštruktívnu výzvu pána prednostu, že ideálne by bolo, keby sa k tomu
vyjadril  kto... koho sa to týka,  čiže  to, čo som hovoril  aj na komisii  kolegom.  To
priznanie majetkových pomerov som, samozrejme, doručil v termíne na úrad, do rúk
tajomníka  komisie,  vtedajšieho.  Myslím,  že  to  bol  pán  doktor  Tarbaj  a  tým si  aj
vysvetľujem, že - keďže to nešlo cez podateľňu tak tam asi nikto nenapísal ten dátum
kedy to bolo doručené. Ale bolo to doručené v termíne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Pán prednosta, myslím,  že zákon hovorí, že... že zastupiteľstvo
by malo začať konanie,  keď sa o porušení zákona dozvie.  Že? Lebo - a teraz si ešte
dajme otázku, že kto je potom ten, kto má pripraviť vôbec nejaký návrh? Ja si myslím
- ja  znova vychádzam zo skúsenosti,  keď zákon porušil  bývalý  primátor Ftáčnik  a
všetko  všetku  túto  administratívu  zabezpečoval  predseda  komisie,  samozrejme,  v
súčinnosti tajomníka komisie na ochranu verejného záujmu. Samozrejme, to predseda
nemôže robiť sám. Hej? Na to tam má toho tajomníka, ktorý má aj nejaký právnické
vzdelanie - alebo teda mohol by mať... Hovorím dobre, že?..

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

p.  Rosina:  Ďakujem veľmi  pekne  za slovo  pani  starostka.  Ja  dávam návrh  na  ukončenie
diskusie  k tomuto bodu programu. Myslím  si,  že je  vyčerpaný.  A ak z tohto bodu
vznikli ďalšie návrhy, tak nech sa prednesú v bode Rôzne nie v tomto. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dávam hlasovať o návrhu pána Rosinu na ukončenie diskusie.
Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 4. Tento návrh bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Do diskusie bol ešte prihlásený pán doktor Záhradník a ešte...
Pán doktor Záhradník, máš slovo. 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno kolegovia, ja už by som sa k tej pani poslankyni
Hanulíkovej nechcel veľmi vyjadrovať, aby som nevyznieval ako jej advokát. Ale to je
dôležité,  čo  povedal  pán  prednosta.  Naozaj  komisia  v  súčinnosti  s  úradom vtedy
požiadala o spracovanie  externej právnej analýzy,  lebo naozaj sa to týkalo porušení
povinností v predchádzajúcom volebnom období,  vo funkcii  starostky. Tam tá... tie
závery tej právne analýzy boli také, že vlastne nie je možné ukladať sankciu, ktorou
budeme postihovať inú funkciu v inom volebnom období, za porušenia povinnosti vo
funkcií starostu. Tzn. z tejto analýzy vyplynulo, že vlastne by pravdepodobne takéto
konanie, aj keby sme ho ukončili nejakým rozhodnutím o sankcií, bolo pravdepodobne
asi  úspešne  napadnuté  na  Ústavnom súde.  Ak  by  sa  samozrejme  ona  voči  tomu
ohradila.  Ale  teraz nechcem už o nej  hovoriť.  Teraz k  situácii,  v ktorej sme  dnes.
Orgán,  teda  zastupiteľstvo,  z  vlastnej  iniciatívy  začne  konanie,  ak  jeho  zistenia
nasvedčujú  tomu,  že  verejný  funkcionár  porušil  povinnosť.  Tzn.  správa  osobitnej
komisie  -  a  teraz,  ale  kolektívne  rozhodnutie,  pokiaľ  to  nejdeme  vykladať,  že  oni
podávajú  ten podnet.  Hej?  Oni  nám dali  správu,  na základe  toho, ak  sa  rozhodne
zastupiteľstvo malo by prijať uznesením rozhodnutie – „zastupiteľstvo v zmysle čl. 9
ods. 2 písm. b) začína konanie proti tomu a tomu verejnému funkcionárovi za to a za
to“. Teraz pobeží lehota, mala by trvať 60 dní, nemalo by to byť ani 2 roky, v rámci
ktorej  je  potrebné,  aby  sa  jednak  verejný  funkcionár  vyjadril,  ale...  a  aby  sa  ten
skutkový stav objasnil  spravodlivo  a objektívne.  Lebo  to dnes,  že my  povieme,  že
nejaký náš kolega to podal 19. 4. ešte nemusí znamenať, že to podal 19. 4. Hej? To
môže byť ...rôzne... rôzne, samozrejme, výklady. A on má právo sa k tomu vyjadriť
hej, takže a potom na základe toho rozhodne zastupiteľstvo hej uloží sankciu a skončí
konanie  alebo  bude  končiť  konanie  bez  uloženia  sankcie  alebo  proste  takýmto
spôsobom.  Ale  tá fáza   -  to  sme  pred ňou,  hej?  -  ako keby  tá  predchádzajúca  tá
vyšetrovacia fáza je tá, kedy komisia skúma úplnosť neúplnosť dôvodné pochybnosti a
pod. Dnes sme v situácii,  keď môžeme a nemusíme prijať uznesenie a začať konanie
vo veci tak, ako nám pán predseda komisie dal správu. Ďakujem.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No Braňo, aby bolo jasné, ja tu nechcem nikoho kameňovať,
ani pani Hanulíkovú, mne je v podstate jej osoba celkom ukradnutá. Ja ...ja namietam
to, že  tá  komisia  nekoná  a ak  existuje  takéto stanovisko  právnické,  ktoré si  pred
chvíľkou hovoril, tak my o ňom nevieme. Čiže a predpokladal by som, že tá komisia
na  základe  tohto stanoviska  tie  podania,  ktoré Hrčka  dal,  zamietne.  A  proste  tým
pádom je  vec  ukončená  a  ideme  ďalej.  Ale  toto sa  zase  nestalo.  Rozumieme  si?
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Super Braňo, že si sa prihlásil.  Mám na teba ešte jednu
otázku. Chcem sa spýtať, na kom je,  dôkazné bremeno, keď by sa začalo konanie a
niekto by dajme tomu by prišlo.. by prišiel podnet, že som neskoro podal majetkové
priznanie? Kto musí preukázať to, že... že ten zákon bol naplnený? Pretože podľa mňa
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by  som to  bol  ja,  ktorý by  som musel  ukázať,  že  tu  je  potvrdenie  z podateľne,
predpokladám. Ako inak.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Otázku sme  pochopili.  Ešte  pred záverečným slovom pána
vicestarostu ešte pán prednosta požiadal o slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja by som upresnil ešte k tej pani Hanulíkovej.
Zákon stanovuje,  že zastupiteľstvo v tomto prípade orgán, ktorý koná začne konať,
keď sa dozvie o tejto skutočnosti a rozhodnutie musí prijať do 60 dní. Keď neprijme,
tak sa... nadpolovičnou väčšinou, tak sa naňho hľadí, že jednoducho tú je to uvedené -
ja to presne citujem „inak to znamená, že sa konanie zastavuje“.  Tak to je napísané
v zákone. Tzn. v tomto prípade tak isto, keď neprijmete do 60 dní, ako zastupiteľstvo,
neprijmete  uznesenie,  ktoré  rozhodne  teda  o  porušení  a  o  uložení  pokuty,  tak  sa
zastavuje konanie.  A nie je možné obnoviť.  Tzn. tak isto aj v prípade týchto dvoch
prípadov alebo  v prípade pani  Hanulíkovej  jednoducho  už to konanie  je  skončené.
Takže komisia  - preto tam je uvedené možnosti pokuty, ktoré sú dané, ale komisia s
tým nič nemá. Zastupiteľstvo je orgán, ktorý sa dozvie a koná. Takže komisia nemôže
konať v tomto prípade, ani v prípade pani Hanulíkovej.  Koná vždycky do 60 dní od
kedy sa  buď  dozvie,  alebo  začne  z  vlastného  podnetu konanie.  Ináč  sa  zastavuje.
Takže  pani  Hanulíková,  jednoducho,  podľa  tohto  výkladu  ani  teoreticky  nemôže
dostať žiadnu pokutu. Lebo to konanie,  aj keď začalo, čo je teda otázne ..tak ..do 60
áno uplynutím lehoty. Takže....

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec záverečné slovo. Ale ešte záverečné slovo chce
mať pán Zajac. Tak teraz neviem, či mu nedám prednosť. Marcel máš slovo a potom
záverečné slovo pán poslanec Zajac. Diskusia bola ukončená.

p. Zajac: Ja viem... len chcel by som k tomu čo Braňo. Že... že mne ale z toho teda vyplýva,
že keďže sme sa dozvedeli o tej skutočnosti, lebo ak platí prečítaná veta, tak ako ju
pán Buzáš prečítal druhýkrát, to znamená, že- a- po teda predkladá zastupiteľstvu na
riešenie tieto veci a netýka sa to tých toho poznania, že teda niekde unikli informácie.
Lebo v tej vete ja som rozumel tak. A som povedal. Tak potom je treba aby niekto dal
uznesenie. A ak teda nikto uznesenie nedá, tak ja ho sformulujem. Lebo potom sme v
tom všetci. Všetci vieme, že sa niečo udialo a keď teda do 60... lebo nám to vyplýva
zo správy komisie. Ja len chcem si byť istý, aby sme neurobili nejakú minelu...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  diskusia  bola  ukončená.  Záverečné  slovo  má  pán
Záhradník k svojmu príspevku.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem pekne.  Ak  - môžeme  dvomi postupmi
postupovať. Jedno je konanie orgánu z vlastnej iniciatívy.  Ale konanie kolektívneho
orgánu. Hej? Tzn. individuálne nejaké poznatky, každý z nás si myslíme ...nemyslíme;
my musíme rozhodnutím zastupiteľstva rozhodnúť, že začíname konanie- proti komu
a za čo. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je : hocikto – hocikto, nielen poslanec,
ak sa kvalifikovane dozvie,  alebo má pocit, že nastalo, môže podať ten odôvodnený
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podnet, ktorý musí mať nejaké náležitosti. Tzn. že toto sú 2 možnosti, ktorými sa dá
postupovať. A otázka toho dôkazného bremena, tu ja sa domnievam, že správny orgán
je ten, ...ktorý vedie konanie vo veci. Tzn. že musí objasniť skutkový stav. A mám za
to, že teda nesie on... on ťarchu –teda- dôkazného bremena.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Takže  diskusia  bola  ukončená.  Prosím  návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh uznesení.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava ....

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pokoj, počúvame. Ešte raz prosím, pán poslanec.

Návrhová komisia:  Návrh uznesenia  k tomuto bodu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves berie  na vedomie  Informáciu predsedu komisie  pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva
o splnenie  povinností poslancov v zmysle  ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb.
zákona a zákona č. 545 z roku 2005 Zb. zákona.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Prosím prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie: Za 13 prítomných poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 3 poslanci. Tento návrh
bol schválený. Nehlasoval 1 poslanec.

Bod 13
Zámer zhodnotenia nevyužívaných nebytových priestorov na Matejkovej 20.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pristupujeme  k  ďalšiemu  programu  a  tým  je  Zámer
zhodnotenie nevyužívaný nebytových priestorov na Matejkovej ulici číslo 20. Prosím
pána prednostu o úvodné slovo k tomuto materiálu. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ  : Ďakujem.  Predkladáme vám 3 rôzne varianty v rámci
ďalšieho  postupu využitia  nebytových  priestorov na Majerníkovej  20, s tým,  že sú
rozpísané  v  dôvodovej  správe.  Komisie  navrhovali  ...  alebo  komisia  finančná
navrhovala  dlhodobo  variant  číslo  3  a  do  realizácie  varianty...  -  variant  číslo  1.
Komisia  regionálnej  politiky  atď.  iba  prijala  uznesenie,  že  podporia  predložený
materiál, bez  žiadneho ďalšieho uvedenia. Takže...

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Myslím si,  že ide o všeobecne známy objekt, aj o
problémy, ktoré ho sprevádzajú. Zdôrazním, že sme vypísali v minulosti - myslím že -
2 razy... 2 razy  verejnú obchodnú súťaž na prenajatie týchto priestorov. Nepodarilo sa
ich prenajať.  A potom sme teda dali spracovať štúdiu na možné  zhodnotenie tohto
priestoru, na iné  využitie.  Žiaľ,  nie  sú splnené  všetky podmienky k naplneniu  tohto
zámeru.  A   je  to  pomerne  drahé  riešenie.  A  zatiaľ  stále  tento  priestor  nemáme
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dostatočne využitý.  Čiže je  tu istý návrh ako túto situáciu riešiť.  Otváram k tomuto
diskusiu. Ako prvý  sa prihlásil pán poslanec Rosina. Nech sa páči. 

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo,  pani  starostka.  No,  našou  úlohou  ako
zastupiteľstva, je aby sa majetok mestskej časti využíval, ako ... si správne spomenula.
Dlhodobo sa nám nedarí využívať tento... tento majetok nejako zmysluplne. Preto ja si
myslím, že by sme mali schváliť všetky 3 varianty. Uvidíme, čo z toho výjde. A aby to
nebolo také jednoduché, dávam návrh na doplnenie  uznesenia  - o variantu  číslo  4,
ktorú teda si dovolím prečítať - variant 4 : Schvaľuje zámer mestskej časti dlhodobo
prenajať  nebytové priestory na Matejkovej 20 v Bratislave   Bratislavskej  skautskej
oblasti na účel zriadenia Skautského domu, s podmienkou spolupráce nájomcu pri ...
uvedení priestorov do užívania schopného stavu a riadneho ... udržiavania priestorov
počas doby nájmu.  Ostatný text, samozrejme,  nezmenený .  Taký komentár k tomu,
že ...okrem toho, že ...  že máme využívať  náš majetok ... zmysluplne,  máme aj tú
funkciu  verejnoprospešnú.  A  skauting,  si  myslím,  že  je  veľmi  ...veľmi  užitočná  a
prospešná  vec.  Jednalo  by  sa nie  o  našich  ,  lokálnych,  skautov ale  o  bratislavskú
oblasť.   To znamená,  to  je  organizácia  ktorá vlastne  celý  Bratislavský  kraj  -   od
Malaciek, až po- prakticky Pezinok a Senec ... zahŕňať tieto ... tieto skautské zbory
a  ...oni  sa  vyjadrili  tak,  že  presne  potrebujú  nejaký  priestor  takýto  na  školenie...
školenie svojich vodcov a svojich ...svojich týchto ... zložiek. Neviem - ako ... troška ..
tie priestory, ktoré sú kancelárie  nízkeho štandardu,  oni sú zas... pre skautov super
luxus;  ale neviem... ani oni ...ešte  ... je len taký prvotný kontakt, že či by to vedeli
využiť  celé  - alebo hneď a zaraz,  a preto ja   si myslím,  že bolo by dobré schváliť
všetky 4 alternatívy. A keď z toho výjde niečo, alebo nejaká kombinácia, tak ... bude
dobre. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Vynikajúci ...to je vynikajúci návrh. Mne by sa takéto využitie
tých priestorov páčilo. Otázka znie,  že teda, či oni by prejavovali  aktívny záujem o
takéto priestory, pán poslanec? Keďže si s nimi asi  konzultoval.

p. Rosina:  Áno,  konzultoval som. Boli sme sa tam s oblastným vodcom osobne pozrieť,
na ...aj teda... VPS-ka veľmi mi vyšla v ústrety, aj oddelenie zapožičalo kľúče, VPS-ka
...tam poslala človeka, ktorý tam bol ochotný prísť večer a nám to ukázať. A teda oni
by záujem... záujem mali , a je to ...  ale zase pre nich úplne niečo nové, ... k čomu sa
nevedia vyjadriť. Ja si myslím, že by bolo záhodno ...schváliť ...tento variant zámeru a
pokračovať v rozhovoroch...

 p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec a vylučuje sa tento návrh z variantom číslo 1? 

p. Rosina:  Ja si myslím,  že sa to nevylučuje... Aj teda opätovne...tvrdím,  že treba schváliť
všetky 4 varianty. A buď teda jeden z nich výjde, alebo nejaká kombinácia. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje s poznámkou pán poslanec
Bendík.
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p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel pána poslanca spýtať,  či  vieme napr. na akú
dlhú dobu? Hej? Lebo  -   bolo... bolo by dobré už teraz si povedať,  že keď máme
nejaký zámer na prenájom, tak - ja neviem - 10 rokov? -  A potom z toho vyplývajú aj
nejaké -neviem-  povinnosti; investovať a čo s neodpísanou časťou toho technického
zhodnotenia? Tzn. že trošku keby sme si vedeli už ...trošku viac zašpecifikovať tento
zámer. 

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja by som tiež reagoval na návrh pána poslanca Rosinu - o -
doplnenie štvrtý variant  nemusí byť zlé, len upozorňujem, že je rozdiel,  či nebytové
priestory sa  používajú  na  ubytovávanie,   teda tú   nocľaháreň,  tzv.  dom,  alebo  na
kancelárske  priestory.  Čiže  otázka zmeny účelu užívania  - to, že aj jedno aj druhé
naďalej zostáva,  by bolo,  spĺňalo  kategorizáciu  nebytová stavba, alebo budova, ešte
neznamená, že tam možno prespávať. Čiže otázka je, čo by bolo treba všetko urobiť na
to, aby to splnili podmienky toho skupinového ... ubytovávania , tak ako zvyknú skauti
realizovať?  Nič viac, nič menej. Ďakujem.

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

p.  Zajac:  Ja  sa  musím  priznať,  že  som prekvapený  týmto  návrhom,  ktorý predložil  pán
poslanec Rosina , z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je je taký prozaicky. A to je, že aj
ja poznám niekoľko dobrých organizácií fungujúcich v Bratislave,  ktorí keby dostali
korektnú ponuku, že tu majú  za energie  a vložené  peniaze  do priestorov dlhodobý
nájom,  tak veľmi radi prídu a sám by som bol rád, keby sme  tu mali  takýto "dom
mimovládnych  organizácií".  A nemyslím  si,  že ...je  to super nápad, je tu je  tu veľa
organizácii takto pôsobiacich, kde majú jednu spoločnú zasadačku, tie ubytovacie -  to
ja tie skautské domy poznám  ... ?? ....??? .... to majú z vlastných domov, ktoré oni
vlastnia  ako  skautská  organizácia;  majú  pomerne  ...  pomerne  slušný  prístup  k
financovaniu,  aj Ministerstva školstva atď.  Ja len chcem povedať,  že to je  to prvé.
Čiže  ja  som za  to,  aby  sme  to  prenajali   mimovládkam,  čiže  -  prešli  sme  3-krát
komerčne,  nešlo  to; povedzme,  že to  teda oživme  nejaký  neziskovým  sektorom a
dajme  verejnú výzvu,  nech tí,  čo by mali  potenciálny  záujem mať  v mestskej časti
kancelárske priestory za dobrých podmienok, mali by mať verejnoprospešný záujem;
tých  verejnoprospešných  je  asi   9  v  zákone  napísaných  a  kľudne  si  tu  urobme  a
budeme populárna mestská časť.  A 2. vec - to je  taká, že ja to volám,  že  trošku si
strelíme do nohy, ako poľovník, ktorý nemá dobré ... odistenú  flintu, preto, lebo veď
my vieme, že sme tu mali žiadosť jednej verejnoprospešnej organizácie, ktorú sme -
ako keby ... ako keby odložili,  lebo to chceme prenajať ... a chceme to opraviť, čiže
veľmi sme hovorili o variante 1 a variante 3. Hovoríme tu o veľkom záujmy mať tam
parkovací dom.  Čiže pomenujme tie...  Ja si myslím, že ... ja si myslím, že musíme ma
veľmi jasne  stanovené priority.  A ja  sa priznám,  že po všetkých debatách,  ktoré tu
máme, najcennejšie pre nás sú dneska parkovacie miesta. A je mi to veľmi ľúto, ale ja
by som striktne odporúčal variantu 3,  za veľmi tvrdého naliehania  na pracovníkov,
preto, lebo keď chcem stavať a mám  spoluvlastníkov - to sa nedá stretávať raz do
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týždňa; To sa treba stretávať jeden deň 3,4 krát. Treba vyvinúť  , proste, ten tlak na
vlastníka.  A ...   nejak  tie veci  riešiť  tak,  aby sme  proste mohli  naplniť....  Keď to
nebudeme vedieť naplniť - lebo to je, podľa mňa, záujem číslo  1, tak poďme k tým
ďalším a naozaj,  buďme tam otvorení.  A ak aby sme prijali  sfleku to, že tam dajme
skautov,  ako  takých   a  neurobili  ten  variant  otvorený  pre  veľa  organizácií,
neziskových, možno aj tých, čo sme ich tu mali na tej divokej jazde, tak potom by o
nás veľmi nepekne zase písali. A toto, som povedal, že je to strelenie si tou flintou do
vlastnej nohy; že by  sme proste potvrdili tie ich temné podozrenia. A  toto sa mne  ...
moc ...toto .. -ako- priznám, nechce. 

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

 p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čo sa týka otázok predrečníkov- kolegu Bendíka
a kolegu Dullu,   sú to veľmi dobré otázky. Rád by som na ne vedel odpovedať, ale
neviem. To  teda závisí od rokovania s týmito... s týmito záujemcami. A myslím si, že
sa  to veľmi rýchlo  ujasní.  Čo sa  týka Marcelových  pripomienok,   akože- milerád,
myslím  si ,  že ten priestor je  taký veľký,  že sa tam okrem skautov zmestia  aj iné
organizácie,  ktoré sú z 3. sektora. Ale teda tá organizácia, ktorá sa uchádzala o tieto
priestory vo mne nevzbudzuje ani náznak ... dôvery; v to, aby som im takýto priestor
ja poskytol a za to hlasoval. Ďakujem.  

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

p. Zajac: Ani vo mne. Ale nemôžeme ich z fleku obísť. Proste mali o to záujem. A predložili
tu na stôl tú  žiadosť. Ako - nemôžeme teraz urobiť to, čo oni vlastne prejudikovali, že
-  vy to máte pre niekoho schované. To si j a len...   to je  také ... že ... racionálne
správanie. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Dobre.  Ďakujem.  A dovolíte,  ja  sa  prihlásim  do diskusie.
Môžem?  A ja  by som vás len chcela  informovať  o situácii,  že troška sa zmenila
situácia  v  parkovaní.  Po  1.)   teraz  budeme  rokovať,  za  chvíľočku  o  parkovacích
miestach, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti , v tesnom susedstve tohoto objektu,
ale  nielen  to.  Viete,  že sme  sa uchádzali,  alebo   sa  uchádzame  o rôzne lokality  v
Karlovej Vsi, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, kde by sme radi -ako- rozšírili
kapacity  parkovania.  A  v  poslednom  období  sa  schválilo  niekoľko  osobitných
prístupov k podnikateľským subjektom v Bratislave, tak, že boli umožnené vybudovať
parkoviská,  alebo   parkovacie  domy.  Napr.  na  základe  vecného  bremena.  My sme
požiadali  pána primátora, aby sa nerobili  výnimky z pravidiel,  pretože aj na nás sa
obracajú súkromní podnikatelia, ktorí majú omnoho lacnejšie projekty, aj ekonomicky
- ako keby-   návratné, alebo tak vypočítané,  ktoré zabezpečia aj verejné parkovacie
miesta aj súkromné parkovacie miesta a omnoho menej nákladné, ako sme schopní -
ako keby- pripraviť my. A tuná na tejto Matejkovej jeden jediný vážny problém, že ten
projekt  -  máme  síce  len  štúdiu,  ale  odhad  nákladov  máme  že  najdrahšia  časť  na
zabezpečenie  toho parkovania,  je  práve  tá nájazdová  rampy.  A ...  tá je  najdrahšia
súčasť toho projektu. A tieto súkromné projekty, ktoré si vedia tí .... podnikatelia  si

87



vedia vyhľadať vhodné lokality, najčastejšie v svahu, kde  jedno podlažie je priamo z
terénu a 2. podlažie  je  tiež z terénu, že obídu - ako keby-  túto technickú prekážku,
alebo tú technicky náročnú časť stavby. Pán primátor nám prisľúbil,  že na februárové
zastupiteľstvo predloží na schválenie materiál, ktorý zjednotí podmienky pre všetkých
záujemcov,  ktorí  by  takéto  projekty  v  Bratislave  vedeli  pripraviť,  alebo  sa  o  ne
uchádzali.  Budú verejne známe. A ja verím,  že nám potom aj v Karlovej Vsi podarí
podstatne  jednoduchšie  nové  parkovacie  miesta  realizovať,   ako  by  sme  to  my,
veľmi ...  komplikovaným spôsobom na Matejkovej  realizovali.  A pravdepodobne by
nás  to asi  ...  možno  ani  nič  nestálo.  Len mesto,  že by dala  za nejakých  presne  ...
klasifikovaných podmienok podmienky, že ako k týmto záujemcom o takýto spôsob -
nechcem povedať že developovania -  ale o takéto projekty im vychádzať v ústrety. Ja
si  myslím,   že  je  to  veľmi  dôležité.  Aj  preto,  že  mesto  chce  prijať  celomestskú
parkovacie  politiku.  Čiže  takýto...  takýto  zásah  -alebo-  takáto  ....  ústretovosť  je
dôležitá, pretože to je jedna z prekážok, že sa nebudujú nové parkovacie miesta pre jej
zavedenie.  Čiže  to je  jedna nová informácia.   Myslím  si,  že sa nás môže týkať.  A
zároveň verejne, ak by sa nám podarilo nejako zmysluplne prenajať  tieto priestory, do
ktorých  je  už  aj  potrebné  investovať  nejakú  prácu  aby  nám  ....  nejaké  finančné
prostriedky, aby nám to nechátralo, alebo .... je to proste... sa opotrebúva,  a tak...ak by
sme sa rozhodli v budúcnosti zmeniť účel využitia týchto priestorov, tak sme to mali
mať aj zmluvne ošetrené pre každého prípadného záujemcu. Že ak by  vznikla takáto
potreba  a  vedeli  by  sme  si  zabezpečiť  súhlas  všetkých  tých  vlastníkov  garáží,  a
rozhodli by sme sa pre takéto riešenie,  tak aby sme si úplne nezavreli pred ním dvere.
Ja  si  myslím,  že  by  sa  to  zmluvne  ošetriť  dalo.  Len toľko k  tomu.  Pán poslanec
Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si troška pred reakciou na tvoj príspevok
na trochu inú tému. Ja si myslím že každý poslanec má právo na slovo aj - obzvlášť
Marcel Zajac, aj keď si myslím,  že reční troška príliš,  ale upozorňujem, že faktickou
poznámkou  reagoval  na  moje  už  záverečnú  faktickú  poznámku,  prednesenú  k
pripomienkam  ;  k  môjmu  prednesu.  Takže  si  dovolím  povedať,  že  aby  sa  teda
reagovalo a rečnilo  v súlade s rokovacím poriadkom.  Ďakujem. A čo sa týka tohto,
keďže...  keďže tento zámer  vybudovať tam garážový dom,  aj keby išiel  akokoľvek
rýchlo,  je  záležitosť  ...  nech by došlo  k realizácii  rádovo  rokov,  ale  myslím  si,  že
reálne nejakých 5 - 6 -  7. Takže, to sa ... stále sa to nebije   plne miestnym s tými
ostatnými zámermi. Nemôžeme 7 rokov, alebo 5 rokom, alebo 4 roky čakať, s tým, že
tam bude garážový dom. Ďakujem.

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

p.  Zajac:  No  to  s  tým rokovacím poriadkom je  zložité,  lebo  ja  už  som nevedel,  na  čo
reagovať. Chcel som reagovať, v podstate krátko , na pani starostku. To je to... ja sa
teším že je  aj iniciatíva  primátora,  ale   ja  teda vnímam to trošku tak,  že vlastne ...
vlastne akékoľvek pravidlo,  ktoré umožní podnikateľom stavať parkovanie,  aj ktorí
budú to  deklarovať  na verejnosť,  vždycky budú chcieť  späť investíciu.  A my sme
hovorili o verejných parkoviskách. Ja som túto vnímal ako verejné, ktoré by pokrylo -
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v prípady, že bude táto mestská časť mať nejakú parkovaciu politiku, možnože aj pre
tých - je aj pre tú jednotku, aj pre túto dvojku. Čiže - prvé autá v tej rodine, aj pre tie
druhé autá v  rodine , v  rámci parkovacej politiky rezidenčného  parkovania;  nie  v
rámci parkovania  za úhradu.  A teraz ja  poviem...  ten môj príspevok je  .... by som
chcel, že... ja - totiž - ten...to... to ako to prebieha, veď  tých príkladov v Bratislave je
niekoľko a veľmi úspešných;  Keď teda, ako keby, nejakú budovu, ktorú mesto, alebo
mestská časť  nevedela nejako - ani prenajať, ani opraviť a už to tak pomaly chátralo,
tak  si  tam  dali  dokopy  teda  tie  organizácie  -  urobili  nejaký....  nejaké  proste
spoločenstva  tej organizácie, pravdepodobne je to združenie právnických osôb, čo je
norma, legislatívna forma a nejakým spôsobom vstúpili do komunikácie s mestom. Tá
Stará tržnica  je jeden z príkladov, a aj ...v nejakom cirkevnom prostredí poznám, kde
je teda napr. bývalá  nemocnica na Partizánskej,  ktorá... ktorá tiež -ako keby- cirkev
nemala  hneď  peniaze  na  celú  rekonštrukciu,  tak  ju  obývala  takými  sqatermi,
mimovládnymi  organizáciami,   ktorí  to  trochu  oživili  a  dneska  sa  to  komerčne
prenajíma, tie  priestory niektoré. Majú tam oni svoje, majú tam ... je to také...  taký
zdieľaný proces.  Všade ale  je  veľmi dôležité  to vedomie tých ľudí,  že oni do toho
dávajú svoje investície, svoje náklady.  Keď to majú nejako opraviť, majú to nejako -
či sú skauti, alebo cirkev, alebo je to ... alebo je to diskusná skupina týždňa,  alebo je
to...  je  to  proste  -  Viete,  tá  Stará  tržnica  má  dokonca  také  -ako  keby-  sociálne
podnikanie. To je ten ...  to je to.  To tam nedávajú hocakým mimovládkam. Dávajú to
tým mimovládkam,  ktoré sú schopné si vlastnou činnosťou ... tvoriť tie  náklady,  z
ktorých  potom opravujú  a  idú  do  tých  rekonštrukcií.   No  ...je  to  ten  tábor    ??
Dindič...??   ...v podstate tak to predal keď sme mali záujem tam ísť a prenajať si tam
kancelárske  priestory. Tak minimálne teda tá spoločnosť to prezentuje takto. Takže ...
takže ja  by  som bol rád,  keby sme  ...viete,  že - ak teda ja  ...  verím  tomu,  že to
parkovanie  je  na dlhé  lakte,  a tiež ak sa teda sa moc neponáhľame  v tom,  ja  som
doteraz bol v tom, a preto som ani  nehľadal žiadne iné  riešenie,  že toto je  to, čo
najviac potrebujeme. - Tak keď to uzavrieme, na to ale má slúžiť parkovacia politika,
aby tá uzavrela,   že už to nie  je tak horúce. Zatiaľ  proste, ba som ja,  pod dojmom
toho, ako vyzerá parkovacia politika,  skôr odporúčal tam verejné parkovacie miesta.
A to je ... kľudne to môžeme povedať, že netreba. 

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

p.  Rosina:  Prepáčte  kolegyne,  kolegovia,  že  zdržujem  toto  zastupiteľstvo  ale  nedá  mi
nereagovať  na  Marcelov podnet.  Aj  teda na  to  vyjadrenie  pani  starostky.  Naozaj,
urobila sa štúdia , a tá štúdia vychádza, že realizácia nie je s tých najlacnejších. Takže
ja osobne som toho názoru, a sú tam teda administratívne problémy,  že ak budeme
realizovať,  tak realizujme  nejaké lacnejšie  varianty.  A  toto, tá  potreba parkovania
bude aj o  5, 10, aj 15 rokov, tak, aby to... aby  toto zostalo v rezerve, keďže tá situácia
s parkovaním bude ... nikdy nie lepšia  a lepšia, ale skôr horšia a horšia, tak potom s
odstupom niekoľkých rokov aj tá drahšia alternatíva už bude rentabilná. Ďakujem.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Pani poslankyňa Poláchová, nech sa páči.
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p. Poláchová: Ďakujem za slovo.  Ja by som chcela veľmi podporiť návrh pána Rosinu. Roky
tu  riešime  tento  objekt  a  trápime  sa,  aký  je  opustený,  chátrajúci.  A  vítam  túto
iniciatívu pána Rosinu, že proste mal  nejaký nápad a išiel do toho, začal to ...  začal
preskúmavať túto pôdu; a chcela by som to podporiť, teda  tento návrh. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Dámy a páni, odpustite, že to teda
poviem,  asi budem s týmto svojím názorom v menšine,  ale  chcem, aby to tu teda -
aj ... aj takýto pohľad na vec odznel. My sme tieto nebytové priestory dlhé roky, ako
mestská časť, nejakým spôsobom prevádzkovali.  Ročné výnosy z týchto nebytových
priestorov  boli  okolo  30-  40.000 Eur.  Samozrejme,  nejdem  zase  sa  vracať  do
minulosti, že ako sa vykonávala údržba toho objektu, do akého stavu sa dostal, lebo
stále už sa nechcem pozerať do minulosti; ale je treba to povedať. Ja sa snažím chrániť
nielen  výdavkovú  stranu rozpočtu,  ale  aj príjmovú  stranu rozpočtu.  Lebo  vždy my
musíme vidieť aj to, ako do tej krásy, spoločnej, obecnej, nám aj nejaké príjmy prídu.
Preto ja  osobne  by som v tejto  veci  naozaj  bol  za to,  aby  sme,  s  čo  najmenšími
nákladmi  sa  pokúsili  získať,  čo  najvyšší  výnos.  Lebo  sú to priestory,  ktoré slúžili
naozaj na komerčné využitie a boli príjmom rozpočtu mestskej časti, ktoré mohla tieto
zdroje použiť na iné verejnoprospešné aktivity.  Ak hovoríme o -nespochybňujem tu
potrebu garáží,  alebo   parkovacích  miest,  ale  investičné  náklady  na  takto...  takúto
realizáciu, akokoľvek pozitívneho zámeru, odhadujem, že by boli okolo minimálne 1 a
pol  milióna  Eur.  Tzn.  investičné  náklady  zhruba  15.000 Euro  na  jedno  miesto.
Parkovacie. Hej? Takže, ak potom zároveň by sme hovoril,  že - a zadarmo, a voľné
parkovanie, tak treba povedať, že ja si myslím, že investičné rezervy mestskej časti sú
vyčerpané. Ako realita. Alebo teda tých výrazne redukované. My  sme v situácii, kedy
po zrealizovaní opravy bazénu, lodenice,  Tilgnerovej a ešte ďalších x vecí, ktoré nám
stoja, tak naozaj mestská časť bude v situácii, kedy by som povedal, že rezervný fond
bude na  hranici,   kedy by som považoval za obozretné už ho  ponechať  naozaj na
mimoriadne havarijné a iné udalosti. Nepúšťať sa do investičných aktivít v miliónoch
eurách. To proste považujem za nereálne. To znamená, a preto by som bol za to, že ak
naozaj ho nevieme komerčne využiť,  tak ho teda dajme do - niekomu do nájmu; ale
aspoň aby nám zmiernilo stratu,  alebo náklady aby sme nemali s týmto objektom. Ale
naozaj, myslím si, že sa musíme vrátiť na pevnú zem. Akokoľvek by sme chceli, tak to
proste tie kapacity finančný rámec mestskej časti - a toto sú úrodné roky, dobré roky -
v dobrých rokoch sa má plniť  špajza,  tak to naozaj si myslím,  že by si vyžadovalo
veľmi podrobnú analýzu rozpočtovej realizovateľnosti takejto investície - keby sme sa
do nej mali  pustiť sami - a  v modeli,  že teda budeme tie parkovacie  miesto  dávať
grátis , to považujem, naozaj, za nereálne. Ďakujem.

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

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja sa iba chcem spýtať, aby som bol v obraze, lebo mám pocit,
že mi  niečo ušlo. Pokiaľ sa bavíme  o variante 3 - vybudovanie  zariadenia  statickej
dopravy - v tej dôvodovej správe je  napísané,  že sa tam vyžaduje, podľa uvedeného
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zákona,  súhlas  všetkých  vlastníkov  bytov  a  nebytových  priestorov  v  dome,  na
najvyššom  poschodí.  Na  základe  vykonaného  zisťovania,  táto  podmienka  nebola
splnená. Tzn. že variant 3 je v tomto prípade, ak ....ak dobre teda tomu rozumiem -
bezpredmetný. Irelevantný. V tomto momente. A ešte .... som sa chcel spýtať, jedna ,
druhá , tretia alebo štvrtá varianta vylučujú všetky ostatné? Alebo vieme  ... vieme aj
nejakú kombináciu? Lebo z tohto mi to nie je úplne jasné, či môže byť zároveň variant
1 aj variant 2? Alebo naopak, variant 1 vylučuje všetky ostatné? ... Ja mám ten pocit,
len to chcem počuť.  Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na to, čo hovoril pán poslanec Buzáš, že
dané ustanovenie zákona sa týka bytových domov. Hej? Výlučne. Celý zákon sa týka
bytových domov - o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v bytových domoch -
číslo 182 z roku 1993 Zb. A  len primerane možno aplikovať, ak to vlastníci majú už v
nebytových  domoch,  na  účely  správy  v  zmluvných  dokumentoch.  Čiže  dané
ustanovenie  zákona  o povinnom súhlasy  všetkých  na  najvyššom poschodí sa  týka
nadstavieb bytových domov. Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem.   Pán  poslanec  ...   Buzáš,  ty si  sa  pýtal,  že  či
kombinácie - No ja si myslím ...  ja som to aj povedala, že my by sme asi odporúčali tú
variantu  1,  ktorá  sa  nevylučuje  aj  s  návrhom  pána  poslanca  Rosinu  alebo  pána
poslanca Zajaca, s tým, že by sme sa snažili do tých podmienok -ako keby - zahrnúť
možnosť, ak by nastala varianta číslo 3, aby sme mohli podľa aktuálnej potreby na ňu
prejsť. A variantu 2, za momentálnych podmienok,  a - ako - by sme neodporúčali. To
je   nevyhovujúci  priestor,  podľa nášho  názoru; najmenej  vyhovujúci  priestor -  pre
VPS-ku.  Už aj preto,  že tam nie  možnosť parkovania.  Preto sa mi  tí skauti veľmi
páčia,  pretože  u  nich  naozaj  je  málo  pravdepodobné,  že  by  tá  mládež  chodila
parkovať, zaťažovať ďalej statickú dopravu.  Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina:  Ďakujem, pani starostka, veľmi pekne za slovo. Na otázku kolegu Buzáša  toľko
by som rád povedal, že ak tam, do tých priestoroch príde teraz ktorýkoľvek záujemca
o kancelárske priestory, a uvidí v akom to je  stave, tak hneď sa otočí na podpätku a
uteká odtiaľ preč, lebo to je katastrofa.  Ak by tam boli skauti, alebo ktokoľvek iný, že
aspoň  časť  toho  priestoru žije,  a  už  je  ten priestor  obývaný  a  poľudštený,  tak  tá
situácia aj s možnosťou prenájmu časti - teda-  komerčného prenájmu aspoň časti toho
objektu ďaleko, ďaleko viacej stúpne. Ďakujem.

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

p. Zajac: Áno, veľmi podobne som chcel povedať, že to je presne ten princíp tej nemocnici
na Partizánskej, že naozaj to treba oživiť a ono sa  potom možno neskôr aj nejakému
komerčnému subjektu zadarí  a preto ja ... ja inak sa aj zhodujem - ja som o tom iba
hovoril, že - veď my sme to na komisii nakoniec brali a odporučili sme jasne variant 1.
Ja som len hypoteticky hovoril, že keby sme to mali na novo otvárať,  tak to všetko.
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Ale ten návrh ja tu nedávam, aby sme to dali  ...  ... Aby bolo jasné . Mne sa zdá, že
sme si toto prešli na tej finančnej a že odporúčanie  bol variant 1 -pre mňa. Akurát tí
skauti -  že ja  som ten dom vnímal,  že  celé  to pôjde  skautom..  ten návrh;  ..  ja  si
myslím ... že ...     to ... je presne to, že ... skúsme ...  to prenajať za to ... Osobne si
myslím,  že  tam nejaké  partnerstvo -  lebo  tie  náklady  budú  naozaj   ...  ..  ??  ...  Že
samotné tie organizácie to nedajú . Že to, ako to  bola ..  aj  keď... tam .. boli ... tiež
...ťažké  ...  tie  priestory ...  na  ...tej  ...Partizánskej  ..  .   Ale  skôr   verím  nejakému
partnerstvu ...tých mimovládok ... že ... jak sa dohodnú ... a  potom ...  spolu .. .??
...užijú .. . 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Vážení kolegovia,  ja  si myslím,  že schvaľuje  zámer.   A ..
konkrétna  ... spolupráca príde sem znova. Takže... Ďakujem za túto diskusiu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

Návrhová komisia: Komisia dostala písomne od predkladateľa pána poslanca Rosinu návrh
na doplnenie  tohto uznesenia  o variant  4.  Mali  by sme o ňom hlasovať.  Ale  ako o
prvom. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Ja som...  dal ... návrh na doplnenie  o variant 4  ...a
zároveň  som  vyjadril  presvedčenie,  že  by  bolo  vhodné  ...  hlasovať  o  všetkých
variantách - o každom zvlášť.   S tým ,  že...   od  ...  teda  ...odsúhlasme  všetky 4
varianty...  A  ...prečo by to nešlo  ... .  Bude mať  ... bude mať starostka otvorené...
otvorené ruky, aby ...aby rokovala o tom , čo výjde.  ... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Môj sedliacky rozum mi hovorí,  že asi všetky 4 možnosti sa
nedajú schváliť. Ale ja by som teda odporúčala - schváľme zámer  1 - ; alebo zoberte
na vedomie všetky - ale ja si myslí,  že v tom ... v tej jednotke .. .sa  ... vyskytuje aj
tvoje.  Ale  už  sme  naozaj  ukončili  diskusiu,  takže  ja  odovzdávam slovo  návrhovej
komisii. Takže diskusia skončila. Nech sa páči.

Návrhová komisia: Ale pán kontrolór mal ešte zdvihnutú ruku .  

p. Hrádek, miestny kontrolór: Z čisto takého pragmatického kontrolórskeho hľadiska: Ja by
som odporúčal  variant  číslo  1,  prioritne,  ako komerčný  prenájom,  ak by sa niekto
našiel.  A v prípade, že by sa nikto, ako komerčný prenájom nenašiel, tak tí skauti sú
dobrý plán. Alebo... nemenovať...  

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujeme  pekne.  Takže  prosím  návrhovú  komisie  aby
prečítala návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Takže  najprv  dávam  ten  variant  predkladateľa  pána  Rosinu.  To  je
doplnenie  uznesenia  o  ten  variant  4:   Schvaľuje  zámer  mestskej  časti  dlhodobo
prenajať  nebytové  priestory na  Matejkovej  20  v Bratislave  Bratislavskej  skautskej
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oblasti  na  účel  zriadenia  skautského  domu,  s  podmienkou spolupráce  nájomcu  pri
uvedení  priestorov do  užívania  schopného  stavu  a riadneho  udržiavania  priestorov
počas nájmu. 

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Hlasujeme  o návrhu pána Rosinu.  Doplňujúcom
návrhu, o  variantu číslo 4.

Hlasovanie: / Trošku technický problém, lebo nám neukázalo hlasovanie... výsledok.../  Áno?
...dobre.   ./ale myslím zelené farbičky...a tak/   .. Čiže  za 12 poslancov , proti nebol
nik, zdržalo sa 8 poslancov.  

p. Čahojová,  starostka MČ: Takže návrh pána poslanca Rosinu bol schválený.   Čiže sme
schválili  variant číslo  4. Dobre tomu rozumiem?  Doplnený variant číslo  4. A  teraz
budeme hlasovať ... pán inžinier Kosnáč, nech sa páči. 

p. Kosnáč, MÚ MČ:  Ja citujem z vášho rokovaciu poriadku: - Ak je v materiáli uvedený
návrh  uznesenia  v  dvoch  alebo  viacerých  variantoch,  to  sa  vzťahuje  na  poslanca
Rosinu  v  tomto  prípade,  hlasuje  miestne  zastupiteľstvo  najskôr  o  variante
odporučenom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné varianty
považujú za neprijaté.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže  ...   odhlasovali  sme  -  hovorilo  sa  to  skôr-  len  ste
nepočúvali veľmi dobré. Takže schválili sme variantu pána poslanca Rosinu.

Pokračujeme ďalším bodom nášho programu. A tým je ...

Bod č. 14

Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova
- Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o..

p. Čahojová, starostka MČ:  Zámer využívania nebytových priestorov - spoločných garáží
pod pešou zónou Pribišova - Ľ. Fullu po ukončení zmluvy s Miran Duo s. r. o.. Ja si aj
tak myslím,  že nie  sú všetky cesty zahatané,  pretože budeme hľadať  využitie  tých
priestorov presne v takom zmysle,  ako ste povedali.  A  schválili  sme zámer, vážení.
Všetko sem príde ešte späť.  Takže otváram ďalší bod. Nech sa páči,  pán prednosta,
úvodné slovo. Miran Duo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Iba k tomu predošlému, že by ešte musel byť
mimoriadny zreteľ. Takže to je iba schválenie nejakého ideového zámeru. Takže ... to
nie je ...ukončené ...  Čo sa týka.. zámeru využívania nebytových priestorov garáží v
Miran Duo,  tak tam končí nájomná zmluva. Už  sme informovali nájomcu o tom, že
teda ...ukončujeme túto zmluvu. Nájomca nás informoval, že s tým nesúhlasí a bude sa
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teda súdiť. Takže je predpoklad očakávania súdneho sporu v tejto veci o vypratanie.
Aj s tým, že tento návrh sme preto pre formulovali iba na -berie na vedomie - zámer
prenajať  parkovacie  miesta  ...  pre  jednotlivých  žiadateľov  s  trvalým  pobytom  v
Karlovej Vsi. Ale - je to zatiaľ vec ... nejakej budúcnosti.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.  Ja len pre tých,  ktorí to nemali  hádam v komisii
...trošku občerstvím: Jedná sa o objekt garáží,  ktoré sa nachádzajú pod námestím na
Pribišovej Je tam 50 cca parkovacích miest, plus nejaké tie komunikácie, vrátane teda
tých komunikačných priestorov medzi jednotlivými parkovacími státiami. Vo februári
roku 98 bola uzavretá zmluva nájomná, kedy sa to ... prenajalo súkromnej spoločnosti;
v tomto roku, v roku 2018 na začiatkom roku, by mala - sme predpokladali,  že bude
ukončená táto zmluva  na dobu určitú a že nám vlastne pribudne,  alebo získame 50
parkovacích miest  k dispozícii,  ktoré sme  mali  zámer  ďalej  prenajímať  na  základe
požiadaviek  občanov.  O  čom sme  aj  dlho  rozprávali  v  komisiách  aj...  na  rôznych
diskusiách, že akým spôsobom. Ale ako iste viete, máte v materiáli, medzi tým bola v
roku 2011 uzatvorená - medzi nájomcom a mestskou časťou - dohoda o spolupráci,
ktorá navrhuje -ako keby-  ktorá... podľa ktorej by sa mal po ukončení doby určitej,
dohodnutej pôvodnom nájomnou zmluvou, by sa tento nájomný  vzťah mal naďalej
predlžovať. Čo nám podstatne komplikuje situáciu. My sme písomne, ako povedal pán
prednosta,  oboznámili  a  nájomcu  s  tým,  že  teda  budeme  žiadať  -  alebo  teda,  že
oznamujeme ukončenie tejto našej... alebo - že dohoda končí; medzi mestskou časťou
a nájomcom. A zo strany nájomcu sme boli upozornení,  že existuje takáto dohoda o
spolupráci,  o  ktorej  sme  dovtedy nevedeli.  Toľko  na  úvod.  Otváram k  tejto  veci
diskusiu. Pán poslanec Krampl sa prihlásil ako prvý. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo.  Mňa trošku prekvapilo  to uznesenie,  že - berie na vedomie,
lebo si myslím, že pokiaľ teda nemáme vyriešenú situáciu s Miran Duo, tak akýkoľvek
zámer s týmito priestormi ešte teraz jednoznačne predčasný. Osobne by som si vedel
predstaviť  také uznesenie,  že schvaľuje  zámer  vypovedať nájomnú  zmluvu;  pretože
pokiaľ sú tam teda naozaj tie právne problémy, tak ja si myslím,   že toto by bolo to
správne rozhodnutie, to uznesenie, aby mestská časť mohla v tejto veci konať, aj  teda
že - s vedomím toho rizika súdneho sporu. Myslím si, že to za to stojí. Ale v tejto veci
sa chcem opýtať ešte na jednu. Ako je to s tými garážami, ktoré sú pod Billou? Oni sú
vlastne hneď pod tým Miran Duo;  tam už pol roka... vlastne my sme vtedy donútili
pána Košu k tým stavebným úpravám  a pol roka tie garáže nevyužívame. Či sa aj v
tejto veci niečo pripravuje? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:   Odpoviem najprv  na  tú prvú časť otázky.  Na druhú  časť
otázky odpovie pani  Ing. Ďuricová, alebo pani  Ing. Mahďáková. A prvá časť otázky
bola taká, že my sme vedeli o tom, že končí nájomná zmluva  na dobu určitú. Čiže
získame - predpokladali sme že  že získame 50 voľných parkovacích miest. A  mali
sme tuná  dohodnúť o režime , ako ich budeme ďalej využívať. Čo nemôžeme urobiť,
alebo  čo je  teda dobre,   mať  pripravený  plán  ako ďalej.  Čiže  ...  tieto  skutočnosti
vyplynuli až vtedy, keď my sme teda oznámili tento svoj úmysel,  ako keby  - alebo -
tento svoj zámer  súčasnému  nájomcovi,  sme  sa dozvedeli,  že existuje  ešte nejaká
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dohoda  o  spolupráci,  ktorá  vykazuje  isté  znaky  sporné,   o  ktorých  sa  môžeme
rozprávať. Čiže sme my prekonvertovaní - ako keby- ten náš návrh na informáciu pre
vás, aby ste vedeli,  že takáto vec  sa odohrala; a že zrejme na ten február nebudeme
pokračovať... nebudeme potrebovať to definitívne  rozhodnutie  ako ďalej nakladať s
tými  voľnými  parkovacími  miestami,   ale  aby  ste  boli  plne  informovaní.  K
parkovacím miestam pod Billou, nech sa páči pani Ing. Ďuricová.

p. Ďuricová, MÚ MČ: Ďakujem. Tak, pripravujeme taký plán, ako sprístupniť to parkovanie
priamo  na  nočné  ...  hlavne  teda  na  nočné,  ale  aj  denne  parkovanie  obyvateľom
Karlovej Vsi.  A je  to... je  to taký zámer - potrebujeme  ho komunikovať aj  teda s
Billou, keďže nie celé to parkovisko pod Billov je v našom vlastníctve, ale len jedna
časť, kde by sme vlastne zabezpečený minimálne  40 ďalších parkovacích miest  pre
obyvateľov Karlovej Vsi. Najmä teda na tie nočné... na to nočné parkovanie, ktoré je
teda najzložitejšie.  Len je  tam práve to, že celé  to parkovisko, ako také, nevieme ...
nevieme  obhospodáriť  sami,  pretože polovice  toho  je  vo  vlastníctve  Billy  a   tým
pádom ešte to nemáme tak pripravené, aby sme vám to mohli predložiť, alebo teda -
aby sme mohli komunikovať všetky ďalšie náležitosti toho. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický. 

p. Martinický:  Ďakujem. Ja som sa ešte chcel spýtať k tomu, čo si ... čo si povedal ty, pani
starostka,  že  ...   či  je  možné  stručne  vysvetliť,  jak  je  to  možné,  že  miestny  úrad
nevedel,  že existuje  nejaká zmluva,  ktorú miestny úrad uzavrel a aké sú tie  právne
sporné záležitosti? 

p. Čahojová, starostka MČ: No, ja  sa domnievam - ja   sa  len môžem domnievať,  že tá
zmluva  o  spolupráci,  ktoré  bola  uzavretá  5. 4.  2011  nebola  uzavretá  v  súlade  so
zákonom. Pretože si myslím,  že keďže sa jedná  o nakladanie  s majetkom mestskej
časti, podliehala schváleniu zastupiteľstvom; čo sa nestalo.  A ...ešte je tam ten rozpor,
že text zmluvy Dohody o spolupráci,  ten, ktorý sa našiel v análoch miestneho úradu,
sa nezhoduje s tým, ktorý bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti. Takže tu
vzniká  viacero  takých  zaujímavých  otázok,  na  ktoré  teraz  momentálne  hľadáme
odpovede.  Ale  určite  súčasný  nájomca  sa  na  ňu  odvoláva  a  bude  chcieť  v
prenajímaných priestoroch zostať.  Pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ak môžem doplňujúcu otázku. Tzn. že, ak som dobre pochopil,  tak v ... na
jednom  mieste  je  text  zmluvy,  ktorá  má  nejakú  formuláciu,  ktorú  podpísala
predchádzajúca pani starostka a na inom mieste je zas - s rovnakým dátumom-  text
zmluvy, ktorá má inú formuláciu, ktorý s rovnakým... ktorú s rovnakým dátumom tiež
podpísala predchádzajúca starostka? Dobre som pochopil? .... Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno, tak nejako to je.  Ale musím akceptovať - upozorňujem
pána Dullu,  že si dostal faktickú poznámku v rozpore s rokovacím poriadkom. Pán
Dulla je v poradí. Nech sa páči.
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo.   Pre mňa je to len úsmevné, že občas ten rokovací poriadok
trháme,  len  tak,  a  občas  na ňom bazírujeme;   takže ja  hovorím -  vykašlime  sa už
naňho! Už sme ho toľkokrát dotrhali.  Takže ja by som si dovolím zareagovať v dvoch
polohách. To, čo sa týka využívania tým priestor, toho zámeru, je jasné - teda, že sme
ho nemali v rámci zasadnutia komisie dopravy , čo je veľmi divné, keďže priestor sa
dotýka dopravy. Podstatou toho zámeru je minimálne ročný, maximálne 5 ročný vzťah
k parkovaciemu miesto za poplatok. Je to zrejmá obdoba  vyhradených parkovacích
miest na povrchu. Zámer znamená, že väčšinu dňa budú miesta čakať na využitie tými,
ktorí si predplatia  takéto právo. Uvažuje sa s odplatou, ktorá ročne znamená príjem
730 Eur za miesto, respektíve 36.500 Eur za všetky. Nie sú uvedené odhadované ročné
náklady mestskej časti na prevádzku, vrátane plnení  spojených  s nájmom užívaním
nebytových priestorov. Preto nevedno, či by náklady neboli -alebo  nebudú - vyššie
ako  tržby.  Ako  je  to  uvedené,  má  to  charakter  prípravy  delenia  občanov  podľa
majetkového cenzu. Kto si  bude môcť dovoliť také platby, bude mať miesto. Kto to
už...  ako  to  už  býva,  hlavne  si  to  budú  môcť  dovoliť  tí,  čo  používajú  autá  na
podnikanie  a  čo  môžu  aj  také  platby  zahrnúť  do  daňovo  uznateľných  nákladov.
Uvažovaný postup priamym prenájmom nie je  vhodný,  lebo  záujemcov môže - a s
veľkou pravdepodobnosťou bude oveľa, viac ako miest. Pri rozhodovaní o priamom
nájme možno predložiť na schválenie len návrhy na obmedzený počet záujemcov. To
by znamenalo, že niekto predtým - asi v administratíve-  vyrobil prvotný výber, ktorý
môže byť postihnutý rôznymi subjektivizmami.  Komisia dopravy rokovala o ponuke
pilotného  odskúšania  parkovacích  senzorov  a  odporučila  exekutíve  pokračovať  v
rokovaniach o využití práv v garážových priestoroch aj v tých, čo užíva Miran Duo, aj
tých, čo sú pod pešou zónou, resp. Billou. Po pilotnom odskúšaní - pol roka - rok,
ktovie,  by sa vedelo, či sa nedá zaviesť kombinovaná prevádzka, v dvoch časových
pásmach:  od ôsmej  do šestnástej,  krátkodobé parkovanie  s hodinovým poplatkom i
prípadným časovým obmedzením napr. do dvoch hodín.  A od 16-tej do 8. dlhodobé
parkovanie,  pričom v tomto režime  by bola možnosť rozdeliť  miesta  na miesta pre
abonentov a miesta  pre jednorazovo platiacich  záujemcov.  Taký model by vytvoril
podmienky  pre  parkovanie  počas  dňa,  aj  pre  nočné  parkovanie  ľuďom s  nižšími
príjmami.  Zároveň  by  sa  mohli  dostať  celkovo  vyššie   príjmy  ako  pri  modeli  s
priamym  prenájmom.  Preto  podávam  návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvá
Bratislava-Karlova  Ves  žiada  starostku mestskej  časti  na  účely  zámeru  využívania
nebytových priestorov spoločných garáží pod pešou zónou Pribišova - Ľudovíta Fullu,
po  ukončení  nájmu  Miran  Duo,  po  a)  -  viesť  rokovania  o  pilotnom  odskúšaní
parkovacích  senzorov.  Po  b)  -  vypracovať  model  kombinovanej  prevádzky  v
spoločných  garážach s delením na 2 úseky: od 8.  do 16. a  oh 16. do 8. s cieľom
zabezpečiť najvyššiu efektívnosť využívania parkovacích miest a príjmy minimálne na
ročných  nákladoch spoločných  garáží.  Po c)  -  návrh  modelu  podľa písm.  a)  ...  b)
predložiť na rokovanie komisie  dopravy  v septembri 2018. A ešte by som si dovolil
vyjadriť sa  k tomu ...priestoru, ktorý je tzv. pod Billou. Pod Billou  nevlastníme nič.
Pod Billou vlastní  všetko Billa.  My  máme priestory len pod pešou zónou. A je  to
menej  ako  polovica  miest,  v  celkovom tom ...  podzemnom priestore.  S  tým,  že  -
samozrejme-  môžeme  mať  spoločnú  prevádzku,  povedzme  jednosmernú,  ale
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nemusíme.  Môžeme mať aj samostatnú. Počet miest je tam od 30. Reálne možno do
26 teoreticky, reálne o niečo možno menej. Dá sa to využiť práve na odskúšanie tých
parkovacích senzorov. A vieme  si to tam predstaviť  práve v tomto dvojpásmovom
režime skúšania - cez deň - voľne ,poobede alebo večer - tí abonenti, alebo čiastočne
abonenti,  a jednorázoví záujemcovia.   Máme ideálnu príležitosť práve tam odskúšať
to, čo nám ponúkali  tí prezentujúci na komisii  dopravy.  Lepší príklad  alebo  lepšiu
príležitosť na pilotné odpúšťanie tak skoro neuvidíme.  A veľká časť priestranstiev ,
parkovacích,  sa právne uberá k takto organizovanej prevádzke. Ďakujem.

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

p. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani  starostka.  Ja  rozumiem tej situácii,  ktorá teraz nastala  s
tým ... s tými právnymi  pochybnosťami ohľadne ... zmluvy o spolupráci a iné veci.
Toto, čo teraz hovoril kolega Dulla,  páčilo by sa mi to,  priznám sa, aj keď rozumiem
tomu, že pre mestskú časť by bolo asi administratívne menej náročné na priamo  to
prenajať nejakým záujemcom. A v tej súvislosti, čo pán Dulla hovoril o tej výške toto
nájomného,  tých 750 Eur a množstve záujemcov a tieto záležitosti. V prípade, že by
tých záujemcov naozaj bolo veľa,  ja by som ...ja by som sa prikláňal k dražbe tých
miest.  Aby  sa  tá  cena   vygenerovala  čo  najvyššia.   Samozrejme,  že  tie  miesta  si
prenájmu  len tí,  ktorí na to majú.  Tu nejaký .. .nejaké sociálne  záležitosti asi budú
musieť ísť bokom. Ďakujem. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovoľujem podporiť návrhy kolegu Dullu, aj
keď troška tieto časové rozdelenie - mám troška iný názor. Ale považujem to za detail.
A než ... než sa príde k realizácii,  tak možno sa to ešte utrasie; alebo počas pilotného
projektu.  A  myšlienka  dražby  parkovacích  miest  si  myslím,  že  je  veľmi,  veľmi
reálna .Akože ... ale zase ... nie  100 percent  parkovacích miest  - by asi mali  ísť do
dražby. Takže... nejaké ...takéto riešenie ... Časť do dražby a časť na ... pre ... aj menej
solventnú verejnosť. Ďakujem.

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

p. Martinický: No ...ďakujem. Rozviniem to, čo som začal, keď som .... reagoval faktickou
na  faktickú.  Diskutujeme  tu o využití nejakého  priestorovú, ktorý je  vo vlastníctve
mestskej časti a ktorý je v súčasnosti v prenájme nejakému súkromnému subjektu. A
zistil sa problém s jeho využitím,  či ho vôbec dostaneme k možnosti využiť a v akom
čase. Lebo to môže byť podľa zmluvy o niekoľko rokov. A pôvodný zámer, ktorý sme
mali,  nie je možné uskutočniť, lebo subjekt vytiahol nejakú zmluvu, na základe ktorej
to uskutočniť nemôžeme. A objavil sa problém v tom, že miestny úrad mal uloženú na
tento priestor nejakú  zmluvu,  podpísanú v konkrétny dátum...  dátum  - starostkou,
predchádzajúcou a na základe toho sme začali nejaké ...  hľadanie využitia; a subjekt
vytiahol inú zmluvu,  ... ktorá  má iné náležitosti, rozdielne  a dlhšie doby prenájmu,
pre  ...  ktorá  je  pre  nás...   nevýhodnejšia  a  ktorú  v  rovnaký  deň  tiež  podpísala
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predchádzajúca starostka. Takže - toto tu jako zaniklo. Na to by som  ... rád teda chcel
ako dosť zdôrazniť, že je jako dosť dôležité. A bolo by náležité, škoda, že tu nie je, že
by nám pani starostka zodpovedala, že ako je to možné? Proste, či o tom vedela, či to
takto -   2  rôzne  zmluvy  na  dvoch rôznych  miestach,  k  tej istej  veci,  s  rovnakým
dátumom podpísala vedome alebo nevedome? Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Za dôležité potrebujem podotknúť, že k tomu bol ešte potrebný
súhlas miestneho zastupiteľstva - podľa mojej mienky; domnievam sa. 

p. Martinický: A navyše to podpísala bez súhlasu miestneho zastupiteľstva. Dobre. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  kontrolór  požiadal  o  slovo  a  potom  následne  pan
vicestarosta.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ja vám nechcem radiť, ale myslím si, že by bolo na mieste
možno prijať také uznesenie,  aby miestny úrad vykonal právnu analýzu - možno po
prizvaní aj nejakého odborníka - nechcem teraz dopredu niečo  prejudikovať, možno
na  trestné  právo,  lebo  bola  mi  tu  kladená  otázka  v  súvislosti  s  mojim  plánom
kontrolnej činnosti,  že či mohlo  ...  alebo či by mohlo  byť  za niečo podané trestné
oznámenie - pán poslanec Krampl. Nechcem  naozaj niečo dopredu prejudikovať, ale
myslím si, že dať niečo do užívania na 10 rokov, na základe zmluvy o spolupráci, keď
jasne aj 138-čka hovorí o spôsobe poskytovania majetku prostredníctvom ... priameho
prenájmu  alebo  prostredníctvom  verejnej  dražby,  že  ja  by  som tu  naozaj  nejaké
porušenia  a  pochybenie  zákona  videl.  Čiže  ak  by  som ja  mohol  odporúčať  prijať
uznesenie  -  urobiť  dôkladnú  právnu  analýzu,  na  základe  toho  jednoducho  zvážiť
ďalšie kroky. A súhlasím s pánom poslancom Martinickým, že nemôžeme deliť ovcu,
ktorá behá po lúke.  Môžeme tú ovcu začať porcovať, keď ju budeme mať na stole.
Ďakujem.

 p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán kontrolór. Pán vicestarosta, nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  Ja  by  som nadviazal  na  pána
Martinického a pána kontrolóra. Myslím, že toto je naozaj vážne - to konanie - veľmi,
veľmi   zvláštne  až  nevysvetliteľné.  A  naozaj   možno  by  bolo  dobré  podrobiť  to
nejakému  forenznému skúmaniu.  Lebo  v jeden deň podpísať  - síce  veľmi  podobné
znenie, ale predsa len odlišné - jedno ...jedno je - bolo zverejnené, druhé  bolo - ako- v
registratúre, na čo nás upozornil ten nájomca. Ja už dnes viem, že dobrovoľne nám ten
objekt  nevydajú,  v  tom termíne,  tzn.  tá  debata  o  budúcom využití  je  viac-menej
akademická.  Pravdepodobne  ideme  do  ďalšej  súdneho  sporu.  Hovorím  to  nerád.
Proste toto je všetko zas dedičstvo minulosti. A budeme sa musieť s tým vysporiadať.
Iste chápem, že by nám bolo - aj pre obyvateľov Dlhých dielov dobrou správou keby
mestská časť  mohla  už od februára  poskytovať  tieto  priestory -  už  v  akomkoľvek
režime,  pre  ľudí,  ktorí  potrebujú  parkovať.  Žiaľ,  toto  je  opäť  jedno  z  dedičstiev
minulosti, kedy verejný majetok bol daný takto do užívania súkromnému subjektu a
my sa budeme  musieť s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. No ja si myslím, že keďže predložený materiál hovorí o zámere,
tak  teraz  nie  je  podstatou  toho  nášho  prerokovávania  to,  čo  ho  vyviedla  bývalá
starostka  v jeden deň vo vzťahu k dvom rôznym verziám toho istého dokumentu; i
keď samozrejme, že pochybnosť ... tu je, ale nie je to meritum toho zámeru využívania
po  skončení  nájomného  vzťahu.   Je  otázka,  kedy  skončí,  samozrejme,  ale  to
neovplyvní  to,  či  máme  zámer  my  taký,  alebo  onaký.  A  čo  sa  týka   navrhované
uznesenia: Ja si myslím, že platí všeobecná zásada, že každý kto sa dozvie o konaní,
ktoré má - podľa neho- znaky protiprávnosti a vážneho porušenia, môže sám sa obrátiť
na  orgány  činné  v  trestnom konaní  a  nepotrebuje  na  to  uznesením  zastupiteľstva.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem. Ja... práve na toto som sa chcel spýtať pána vicestarostu, či je potrebné
prijať uznesenie zastupiteľstva k tomu, čo navrhol pán kontrolór? Ak áno, tak zrejme
niektorý z poslancov by si to mal osvojiť ... ja som ochotný si to osvojiť, a - nech to
pán kontrolór napíše...  na nejaký papier   a  -  osvojím to , predložím.  Ak to nie  je
potrebné, tak nech koná úrad.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta, nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  : Ďakujem  pekne.  Pán  kontrolór  hovoril  o
vypracovaní  právnej  analýzy.  Nehovoril  rovno  o  podávaní  trestného  oznámenia.
Myslím  si,  že právnu analýzu by asi bolo dobré, naozaj,  spracovať.  Preto bol tento
materiál daný do zastupiteľstva, lebo v čase, kedy sa pripravoval, aj s ideou, zámerom,
tieto skutočnosti až po spracovaní materiálu, keď sa táto debata otvorila, prichádzajú;
keď úrad vlastne exekutívne  ďalej postupuje a blíži  sa ten termín odovzdania a ten
subjekt sa tomu bráni.  Preto my vám hovoríme tieto skutočnosti tak, ako sú, aby ste
vedeli ten skutkový právny stav v danej chvíli,  kedy rokuje zastupiteľstvo. Preto sme
vám povedali,  že pravdepodobne  - môžeme  síce  hovoriť  ideovo  o zámere,  ale  ten
zámer  sa  nebude  v  reálnom  čase  môcť  uskutočniť,  lebo  nás  bude  čakať  takáto
procedúra.  Preto  by  nám právna  analýza  pomohla.  Trestným  oznámeniam  -  to  je
samozrejme,  občianska  povinnosť.  Každý,  kto  sa  -  ale-   hodnoverne  dozvie  -  to
upozorňujem na ten výraz  -hodnoverne-  lebo to majú  policajti radi,  aby mohli   to
odložiť ... Tak.. by som to ... uzavrel. Ďakujem.

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

p. Buzáš: Ja som sa chcel pána zástupcu spýtať, pokiaľ teda je to dôverná informácia, alebo
nie  je  vhodné,  aby  zaznela  takto verejne,  tak je  nepotrebujem tú odpoveď.  Ty si
hovoril :- Jedna zmluva bola zverejnená, druhá bola v registratúre. Takže bola ... bola
nejaká zmluva  - a  naplnila sa litera zákona; bola zverejnená. Áno? 
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ : (mimo mikrofón) . ...Svojho času nebola zákonná
povinnosť zverejňovať ... Spätne sa zverejnila ... 

 p. Buzáš: Ďakujem za informáciu. 

 p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem.  O  slovo  požiadal  pán  vicestarosta.  Potom sa
prihlásil pán Svoboda. ..Pán ...pardon, pán prednosta,  potom Denis. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka právnej analýzy, tak úrad ju vypracuje,  lebo...
ako - teda je predpoklad, veľmi reálny, že pôjdeme do súdneho sporu. Takže všetky tie
naše podklady v rámci súdneho sporu budú vypracované; tak isto aj v rámci nejakého
prípadného  trestnoprávneho  podnetu,  alebo...  Takže,  tým pádom určite  sa  ...  tento
zámer  práve preto bol predložený, že ...  v rámci ideového zámeru  - sa v budúcnosti,
aby sa riešilo  parkovanie.  Samozrejme, je  to vec budúcnosti.  Nemusí byť prijaté.  A
...kľudne môžeme stiahnuť ten návrhu v rámci toho návrhu uznesenia. Takže... 

 p. Čahojová, starostka MČ:  .. .zobrať na vedomie . Zobrať na vedomie - tiež nevidím ako
problém. Pán poslanec Svoboda, nech sa páči.

p. Svoboda:  Myslím,  že v súčasnosti Miran Duo využíva tie priestory na parkovanie.  Čiže
ten účel, že tam parkujú autá, je naplnený. To by nás nemalo až tak trápiť. Trápi nás
len  to, že my z toho nemáme väčší osoh. Chceli by sme mať z toho viac, ako máme
teraz. Za 2.) -  tá zmluva , ako nám bola... bolo prezentované minule,  ja som v tom
optimista, lebo si myslím, že z našej strany tá podmienka na predĺženie zmluvy nebola
naplnená. Tam je nejaká podmienka, že za akých okolností sa tá zmluva predlžuje a
oni by museli  preukázať,  že  k  tomu  prišlo.  Že  my  sme  tie  priestory využívali.  A
pochybujem, že o tom je nejaký doklad. A za 3.) - ak sa jedná o zámere využívania,
tak sa prikláňam k názoru Vlada Dullu. 

 p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. O slovo požiadal aj pán inžinier Sedlák. Nech sa
páči. Prosím, dajte mu mikrofón. 

p. Sedlák: Ďakujem za slovo. Ja som sa zúčastnil poslednej obhliadky tohto priestoru. A - a
konštatujem jednu vec  - teda myslím si ... 

 p. Čahojová, starostka MČ:  Prosím tichšie ... 

p.  Sedlák:  Nemusíme  do  súdneho  sporu.  Nafotili  sme  tam,  že  sú  tam uložené  palety  s
dlaždicami.  Zaberali 2 parkovacie miesta. Tie body v časti 5 - bod 2 a 3 hovoria, že
nájomca sa zaväzuje predmetnú nehnuteľnosť ... bude užívať iba na účel uvedený v
čl. 2  tejto  zmluvy  -  teda  parkovanie.  Iný  spôsob  užívania  nehnuteľnosti  má  za
následok  zrušenie  tejto  zmluvy.  Preboha,  prečo  sa  tohoto nechytíme?  Urobili  sme
fotky, a je nám v podstate jedno, jestli sú dlaždice jeho, nebo  iného subjektu, nebo
nájomca nesmie prenajať tú nehnuteľnosť v celku ani z časti prenechať na užívanie
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iným právnickým osobám. Tak  chytnime  sa tohto. Vypovedzme.  Neurobme mu to
skôr; môžeme urobiť gesto, že nám stačí ... že ju končíme k dátu  skončenia. A je to.
Prečo toto nepoužijeme? Ďakujem.

 p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta sa prihlásil.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán Sedlák, nehnevajte sa, naozaj, navrhovali ste -
prevzali  právne zastúpenie  mestskej časti tejto  veci,  lebo  veta,  ktorú ste povedali  -
"takéto jednoduché,  len to takto výpovedzte" - to je všetko fajn. Ale keď ten nájomca
bude iné dôvodiť a ten objekt nám dobrovoľne neuvoľní,  tak - súdny spor -  Proste
inak sa nedá. My  tam nemôžeme dôjsť ani  s vami,  s revolverom,  ani s SBS-kou a
násilím niekoho z tých priestorov dostať. To je celé. Tzn. preto bude ten súdny spor.
Lebo  on má  nejakú  svoju  dôvodnú,  dôkaznú  situáciu  a  dobrovoľne  nám priestory
neuvoľní. Tak preto bude súdny spor. ...Ale- traja svedkovia v súdnom spore... Možno.
Ale-   naozaj...   My sme  inštitúcia,  ktorá musí postupovať podľa zákona. Však my
nemôžeme,  naozaj  -  ako - tu  svojvoľne  si  veci  robiť.  Viete.  Tzn.  keď on nám to
dobrovoľne nevydá, tak ten súdny spor bude. Bodka.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem.  Koniec  diskusie.  Prosím návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrhy. 

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  dostala návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca
Vladimíra Dullu a tento návrh znie: Miestne zastupiteľstvá mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves žiada starostku mestskej časti na účely zámeru využívania  nebytových
priestorov  spoločných  garáží  pod  pešou  zónou  Pribišova  -  Ľudovíta  Fullu,  po
ukončení nájmu Miran Duo, po a) - viesť rokovania o pilotnom odskúšaní parkovacích
senzorov. Po b) - vypracovať model kombinovanej prevádzky v spoločných  garážach
s delením na 2 úseky:  od 8.00  do 16.00 a  od 16.00 do 8.00 s cieľom zabezpečiť
najvyššiu  efektívnosť  využívania  parkovacích  miest  a  príjmy  minimálne  na  úrovni
ročných  nákladoch spoločných  garáží.  Po c)  -  návrh modelu  podľa písm.  b)  tohto
uznesenia predložiť na rokovanie komisie dopravy  v septembri 2018.  

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

Hlasovanie:  Za 10 prítomných poslancov, proti nebol nikto,  zdržali  sa  4.  Tento návrh bol
schválený. 

Bod č.15
Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k  bodu  číslo  15.  A  tým  je  Zámer
vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi. Pán Drotován,  prosím
pár  úvodných  slov  a  potom môžeme  sa...  aha  pardon..  Takže  ospravedlňujem  sa,
Predkladateľom  som  ja.  Takže  vážení  kolegovia,  zámer  vybudovania  zariadenia
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sociálnej  starostlivosti  v  Karlovej  Vsi  sa  vinie  už  možno  druhým  alebo  tretím
volebným obdobím. A všetci cítime, že ten dopyt po takýchto službách vo verejnosti
rastie.  Niektorí  z  nás  boli  aj  svedkami,  alebo  boli  si  vypočuť  prednesenie  Štúdie
demografického  potenciálu  hlavného  mesta Bratislavy.  Vývoj je  taký,  že nároky na
sociálne  služby  rastú,  možno  aj  nároky na  výdavky  štátneho  rozpočtu a  rozpočty
samospráv. My nie sme žiadnou výnimkou. Občania, obyvatelia Karlovej Vsi vnímajú
ako negatívny fakt, že v mestskej časti Karlova Ves zariadenie podobného charakteru
nevyskytuje.  Aj  keď  nie  je  priamo  úlohou,  alebo  kompetenciou  mestskej  časti,
budovať sociálne zariadenie pre seniorov. Úlohou mestskej časti je predovšetkým sa
sústreďovať na opatrovateľskú službu a terénne služby a budovať stacionáre... alebo
zariadenie v kompetencii mestskej časti, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti. Čiže
zariadenia s dočasným pobytom, na vyriešenie prechodnej situácie. No ale v každom
prípade,  v  tomto zastupiteľstve,  medzi  poslancami  je  úprimný  a  živý  záujem túto
situáciu riešiť. Preto sa týmto problémom zaoberáme od začiatku volebného obdobia.
A dnes vám predkladáme, na základe všetkých predchádzajúcich krokov v dôvodovej
správy ich máte v krátkosti zhrnuté, aj ten časový -ako keby- harmonogram alebo ako
sa odvíjali naše kroky; odkazy na predchádzajúce materiály, ktoré ste dostali a možno
aj čiastočne citované, ktoré sme pre vás pripravili do tohto zastupiteľstva, zhrnutie s
kým všetkým sme konzultovali a aj to, že príprava takéhoto zámeru mestskej časti by
si  vyžadovala  jednu  samostatnú  pracovnú  silu,  to  znamená  tzv.  projektového
manažéra, čo by zase extrémne zaťažilo  už náš aj tak napätý rozpočet v personálnej
oblasti.  Čiže  od tohto sme  napokon upustili.  Mnohí  z vás sa zúčastnili  osobne,  na
návštevách,  niektorých  vybraných  zariadení  sociálnych  služieb  na  území  hlavného
mesta,  mimo  neho  alebo  dokonca  aj  v  zahraničí,  pretože  väčšina  z  nás  nie  sme
odborníkmi v tejto oblasti, nemáme osobnú skúsenosť s takýmito zariadeniami. Takže
vítala  som váš záujem,  že ste sa zaujímali  a chceli ste sa presvedčiť  na vlastné oči.
A spolupracovali  sme  -  a  máte  tam aj  vymenovaných  odborníkov,  s  ktorými  sme
hlavne konzultovali aj pri príprave niektorých uznesení alebo ďalších postupov. Ako
jednu z nich len spomeniem - je  to pani profesorka pani Dr. Greyová, ktorá bola v
minulom  volebnom  období  aj  poslankyňou  miestneho  zastupiteľstva.  Veľmi  sa
zasadzovala,  aj  ďalej  zasadzuje  za  riešenie  týchto  problémov  v  sociálnej  oblasti.
Prednedávnom vám bola prednesená aj štúdia alebo analytický materiál, ktorý pre nás
pripravili experti z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci - pán Dr. Miroslav Cangár a
pán  doc.  Dr.  Slavomír  Krúpa,  ktorí  sa  venujú  sociálnym  službám  dlhé  roky  a
pripravujú nám obsiahly analytický materiál o zariadení sociálnych služieb v Karlovej
Vsi;  kde  skúmali  východiská,  finančné  zdravie  mestskej  časti,  možné  riešenia  a
odhadli  aj  ...  poskytli  nám  aj  približné  odhady  prvotných  vstupných  nákladov  i
priebežných prevádzkových nákladov, ak by sme sa rozhodli, teda - ak by sme prijali
nejaké rozhodnutie;  ak by sme sa teda skutočne už rozhodli ktorým smerom ďalej ísť.
Dôležité  je  pripomenúť,  že  aj  teraz  ...  vlastne  neustále  tento  zákon  o  sociálnych
službách  je  často  novelizovaný,  pretože  ...  nároky verejnosti  a vôbec  ,  potreby a
nároky na štátny rozpočet, ako som povedala, stúpajú. Sú tam rôzne ... kolízne body,
kde  sa  stretávajú  súkromní  poskytovatelia,  teda  neverejní  poskytovatelia,  týchto
služieb s verejnými poskytovateľmi. A posledná novela zákona o sociálnych službách
znie asi tak - neviem, či už bola schválená, či už bolo posledné hlasovanie o nej - ale
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myslím,  že áno, ak si  dobre pamätám,  v Národnej rade už prebehlo.  Ale  posledná
novela hovorí o tom, že akékoľvek zariadenie  sociálnych  služieb môže obsluhovať,
alebo  poskytuje,  maximálne  40  lôžok.  Čo  je  značne  limitujúce.  A  akékoľvek
zariadenie,  ktoré  bude  vybudované  a  nebude  spĺňať  túto  podmienku,  tak  nebude
zaradené do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň sú – existujú -  to asi
už viete, veľmi prísne štandardy, ktoré musia tieto zariadenia spĺňať, aby boli do tohto
registra  zaradené.  Odhad  počtu  obyvateľov,  ktorí  potrebujú  momentálne....  ktorí
potrebujú v súčasnom období... ktorí by potrebovali zariadenia, alebo ktorí potrebujú
zariadenie  pobytové - zariadenie  sociálnych  služieb  -  je  približne  250 obyvateľov.
Alebo  potrebujeme  250 miest  v  pobytových  službách  pre seniorov potrebujeme.  Z
čoho  70 %  miest  je  ...  potrebná  kapacita  zariadenia  pre  seniorov  a  30 %  miest
zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Všetci vieme, a to sme vlastne už pochopili,
ktorí  sme  sa  zahĺbili  do  tejto  problematiky  -  a  napokon  také  by  malo  byť  aj  tá
myšlienka zákona, že pobytové zariadenie,  alebo - pobyt človeka, ktorý je odkázaný
na  takúto pomoc  v pobytovom zariadení  je  pre štát  alebo  pre spoločnosť  omnoho
drahší, ako keď je mu poskytovaná nejaká služba v domácom prostredí. Tzn., že naša
pozornosť by mala  smerovať predovšetkým k skvalitňovaniu  a zvyšovaniu  kapacity
opatrovateľskej  služby,  a  tých  možných  foriem  sociálnych  služieb,  ktoré  sa  dajú
poskytnúť v pôvodnom prostredí,  kde ten potenciálny klient  žije  čo najdlhšie.  Je to
lacnejšie a pre toho klienta je to aj podstatne komfortnejšie a prijateľnejšie. Zariadenie
pobytovej  starostlivosti  by  malo  byť  už ako  posledné  možné  riešenie.  Ale  žiaľ,  aj
takýto dopyt je. A ...obyvatelia Karlovej Vsi túžia po tom, aby aj v Karlovej Vsi takéto
zariadenie  bolo.  A je  im  úplne  –  myslím  si -  dosť jedno,  či ten zriaďovateľ bude
Bratislavský  samosprávny  kraj,  alebo  mesto,  alebo  mestská  časť.  Lebo  nerozlišujú
kompetencie  jednotlivých  úrovní verejnej  správy.  A to, na čo nám poskytla  nejaké
odpovede, alebo náznak odpovedí, analytický materiál, teda tá správa, ktorú sme mali
k dispozícii a ktorú aj časť z nej máte v dôvodovej správe, je, aké nákladné by bolo
vybudovať  ...  takéto zariadenie  nejakých  kombinovaných  služieb  priamo  mestskou
časťou.  Aké  by  to  vyžadovalo  ročné  prevádzkové  náklady.  A  my  si  musíme
zodpovedať na otázku, či na to máme. V tomto roku nám pán bývalý župan, alebo teda
predseda  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  pán  Frešo,  prisľúbil  uvoľnenie
najvhodnejšieho objektu, ktorý bol vytipovaný ako najvhodnejší - alebo lokality - na
zriadenie  takéhoto  budúceho  zariadenia.  A  to  je  lokalita  ...  bývalé  jasle  na  ulici
Borská, kde máme budovu a parcelu zverenú do správy mestskej časti, ktorá slúžila v
minulosti ako objekt jaslí.  Teraz je v dlhodobom nájme pre Strednú školu scénického
výtvarníctva, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Žiaľ, z rôznych
technických  dôvodov a z náročnosti sťahovania  zariadení,  ktoré tam Stredná škola
scénického  výtvarníctva  má,  je  veľký  problém  presťahovať  tieto  zariadenia  do
priestorov, ktorú už na to župa uvoľnila. Majú tam zlatnícke a keramické a iné pece,
ktoré je  problém presťahovať.  Takže ešte ten priestor nemáme  uvoľnený ani týmto
subjektom. Pán župan nám vyšiel  v ústrety,  pretože  - to som zabudla povedať,  že
Stredná škola scénického výtvarníctva má tento objekt prenajatý do do roku 2023, ak
si dobre pamätám, alebo až   2026.  Toľko na úvod. Verím, že ste si tento materiál
prečítali,  aspoň  túto  dôvodovú  správu.  Ak  ste  si  nenašli  čas  prečítať  analytický
materiál, ktorý pripravili páni doktori. Ale myslím si, že zhruba najpodstatnejšie časti
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sú aj v dôvodovej správe uvedené. Ďakujem za pozornosť a otváram diskusiu k tomuto
bodu. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p. Martinický:  Ďakujem.  Ja len  stručne.  Pokiaľ  viem,  tak ten počet 40 ľudí,  maximálne,
ktorý stanovuje najnovší zákon na to... na takéto zariadenie zároveň zabezpečuje, že
takéto zariadenie, vzhľadom na nevyhnutné náklady a personálne obsadenie zákonite
bude finančne stratové. Proste, v našich podmienkach, tých... veľmi..  je veľmi ťažké
dať tým 40 ľuďom také „nájomné”, že by ... zabezpečili akú-takú ziskovosť, alebo len
nestratovosť takéhoto zariadenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Myslím si, že to je dobrý postreh. Naozaj nevieme, ako sa bude
teda táto situácia ďalej vyvíjať. Pretože si myslím, aj z tých praktických návštev, ktoré
sme  mali  v  tých zariadeniach,  že a aj tí neverejní  poskytovatelia  nám hovorili,  že
minimálna obsadenosť toho zariadenia, je myslím 60 alebo až 80 lôžok, aby tam bola
tá ekonomická udržateľnosť. Ale ak ... Iste tá diskusia sa ešte rozvinie,  môžeme sa k
tomuto  vrátiť.  Je  mrzuté,  že  sa  nedajú  nakombinovať  ani  rôzne  typy  zariadení
sociálnej  starostlivosti alebo  sociálnych  služieb;  že by boli  v stacionár  40 klientov
alebo 20 klientov,  40 klientov zariadenia sociálnych služieb, iné - ale platí to striktne,
že celkový počet lôžok je 40. Nech sa páči, pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. V materiáli  sa  uvádza, že máme  dobré finančné zdravie.  Vo
väzbe  na  vystúpenie  pána  zástupcu  k  bodu  13  to  vyzerá  trošku  ináč,  čo  sa  týka
investovania a zdravia mestskej časti. Tak dúfam teda, že sa poučíme,  ako to bude.
 No, navrhuje sa nám súhlasiť, či už jedna alebo druhá alternatíva - a pre obe chýbajú
dôležité  údaje.  Pri  alternatíve  -vo  vlastnej  réžii-  materiálu  uvádza  predpokladané
investičné náklady na nové zariadenie,  ale  chýba odhad nákladov na majetkoprávne
usporiadanie,  odstránenie  existujúcej  budovy,  ktoré  sa  tam  spomína  ako
najoptimálnejšie  riešenie  toho variantu.  A pre alternatívu k spolupráci chýba  odhad
podielu Karlovej Vsi. Teda koľko by to malo, -čo by to vlastne predstavovalo, -za čo
by  sme  niesli,  -aký  teda  bol  náš  vklad.  A  získať  ich  až  po  výbere  partnerskej
organizácie,  ako naznačuje dôvodová správa, je  podľa mňa neskoro. V minulosti sa
odporúčalo spracovať štúdiu realizovateľnosti. Tú nahradila  tá špecifická analýza.  Je
bohatá - čože o to - čítania  bolo dosť,  ale nie  je  zrejmé  ako - a či vôbec sa do nej
premietla  tá  najnovšia  novela  zákona  o  sociálnych  službách.  Lebo  tá  novela  sa
nedotýka len obmedzenia počtu lôžok, ako ... absolútneho ... absolútnej veličiny, ale aj
toho  režimového  a  aj  príspevkov.  Čiže  ak  som  dobre  dával  pozor  na  výsledok
legislatívnych úkonov, tak ekonómia prevádzky je podstatne ovplyvnená tou novelou
zákona.  A  obávam  sa,  že  ten  výpočet,  ktorý  tam  máme  naznačený,  už  nie  je
realistický.  Že  keďže  to  bolo  robené  v roku 2016,  ak tomu  dobre  rozumiem  ...  -
hovorím  -  ak  tomu  dobre  rozumiem,  tak  určite  tam  táto  novela  nemohla  byť
zapracovaná. Ak to bolo robené mladšie,  tak neviem či mali  informácie  o príprave,
kam sa uberá vládna legislatíva a čo sa chystá v Národnej rade. V každom prípade by
pravdepodobne bolo treba aktualizovať tie údaje výpočtu aj doplniť chýbajúce údaje.
V závere uznesenia sa uvádzajú termíny v roku 2017. Predpokladám teda, že to je len
bežný pisársky omyl. A dosť zvláštne pôsobí, že komplexný materiál pre vlastnú réžiu
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má byť hotový do 30. 3., a pri spolupráci až do 30. 9. - teda ten materiál,  ktorý nám
povie ďalšie dôležité odkazy. Ale podmienky pre výberové konanie partnera do 31. 3.,
teda dokonca o deň viac, ako keby sa robil komplexný návrh pre vlastnú réžiu. To sa
mi  zdá  dosť  časovo  nezosúladené.  No  a  súčasťou  materiálu,  len  taká  vsuvka,  je
vyhodnotenie pripomienok. A celkom ma pobavilo, že z 8 prítomných členov komisie
BSZ pri návrhu uznesenia k bodu 2 nikto nehlasoval za, nikto nehlasoval proti, ani sa
nikto nezdržal. To bude nejaký omyl v písaní, predpokladám. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Dula. Ak môžem, hneď odpoviem, čo
viem.  Ten termín to je zjavná chyba v písaní.  Čiže to treba opraviť - hlavne ten rok
2017. Čo sa týka tých nákladov na vybudovanie  v lokalite Borská, alebo kdekoľvek
inde, my sme ešte – neviem, či kolegovia videli celý objekt, z majetkového oddelenia
alebo  zo  správy  nehnuteľností;  neviem  či  ste  mali  k dispozícii.  Ale  boli  ste  na
návštevách,  niektorí  z vás,  aj  v  zariadeniach,  ktoré  boli  vybudované  v  objektoch
bývalých škôlok. A je jasné,  že aj z tých prevádzkových dôvodov a možnože aj zo
zákonných, ja  neviem - že tie objekty,  ktoré boli prebudované v starých ... nejakých
existujúci budovách majú pomerne značné obmedzenia v priestorovom usporiadaní –
najvhodnejšom-  pre  akékoľvek,  pre  rôzne  druhy  sociálnych  služieb.  Ale
pravdepodobné je aj to, že stav tejto budovy, rovnako tam bol veľmi dlhodobý nájom
a pomerne problematická starostlivosť o budovu. Čiže aj otázka statiky strechy atď., to
je naozaj , si myslím,  na zváženie. A myslím si, že to je tu niekde odporučenie, že je
lacnejšie postaviť novú ako opravovať starú. A ...aj ... to východisko – alebo to,  čo by
z toho vyplynulo,  to riešenie,  nemusí byť úplne ideálne.  Ale ten analytický materiál
som ja čítala niekoľkokrát. A naozaj, tam ten materiál hovorí o výstavbe nového. Ale
nehovorí o nákladoch na zbúranie starého. A to treba pripočítať. Pretože zbúranie je
tiež veľmi náročná - ako keby- stavebná činnosť, ktorá, hlavne odvoz a likvidácia toho
stavebného  odpadu,  je  aj  finančne  náročná.  Čiže  to  je  ďalší  náklad  navyše.
Odhadujeme, že to môže byť,  že by ďalšieho možno... aj pol  ... 300 tisíc  aj do pol
milióna Euro. No a čo sa toho ...  tej novely zákona,  tej ekonomiky prevádzky, tých
40  klientových  zariadení  tak,  myslím  si,  že  sa  sťažili  podmienky,  výrazne,  pre
prevádzkovateľov. Čiže o to si myslím,  že tá alternatíva  1.) nám kdesi ... je  našim
nedosiahnuteľným cieľom alebo snom; že to dokážeme zvládnuť, ako mestská časť,
ktorá  napokon  ani  nemá  tie  daňové  príjmy  na  to,  aby  mohla  zriadiť  zariadenie
sociálnych  služieb,  aj  tá ŽOS-ka...   aj  ten stacionár,  ako  sme  počúvali...  posledné
správy, ktoré teda na mestskom ...aj pani Valková, ktorá je v mestskej časti, ktoré má
vlastné  zariadenie  opatrovateľskej  starostlivosti,  nám  povedala  teda,  že  to
financovanie môže byť vážny problém. Čiže si myslím, že z tých dvoch alternatív nám
prichádza do úvahy len tá jedna, že by sme našli partnera. Ale myslím  si,  že v tom
uznesení ide len o posvätenie toho zámeru, či ho vôbec máme hľadať. Lebo ja nie som
si istá, či v súčasnej legislatívnej situácii takého partnera sme schopní nájsť.  To my
teraz nevieme ... vopred vôbec odhadnúť. A my vlastne by sme mali pripraviť nejaké
výberové konanie; Je – myslím - v Bratislave  minimálne jedná mestská časť, ktorá sa
o niečo také pokúsila. Výsledok presne nepoznám. A až na základe toho... príprav tých
podmienok toho výberového konania a možno rokovaní s nejakými prevádzkovateľmi
-  hľadať  nejakú  dohodu...  Neviem  si  predstaviť,  že  my  nastavíme  nejaké  tvrdé

105



podmienky,   a  ...nejaký  ružový  sen,  alebo  nejakú  realitu,  ako  by  sme  si  to  my
predstavovali;  že príde taký záujemca, potenciálny, a otvorenou náručou a prispeje na
všetky naše podmienky len tak. Čiže to bude pomerne náročné. Ale musíme nastaviť
nejaké výberové konanie. Ja nie som expert v tejto oblasti; trošku v tom, akože, tápem.
Nechcem o tom rozprávať bludy. Preto dám priestor vám, páni poslanci a potom by
som  oslovila,  máme  tu  najkompetentnejšiu  osobu,  vedúcu  ...  našu  pani  vedúcu
sociálneho oddelenia; čiže nech sa páči priestor pre vaše diskusné príspevky a potom
by  som jej  veľmi  rada  odovzdala  slovo.  Pán  poslanec  Zajac,  nech  sa  páči.  Pán
poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo, pani starostka.  K tomu, čo tu odznelo - ja nepochybujem o tom,
že tá ekonómia  je  náročná. Niečo o tom som povedal sám.  Ale tie náklady navyše,
ktoré sa týkajú  odstránenia  tej  stavby  a majetko-právnom vysporiadaní  sa  bude  to
týkať aj toho súkromného, prípadne toho partnera. A pre toho partnera mi chýba ten
podiel - teda, že aký budeme partneri? Jedna k jednej? Ako sa hovorí fair-to-pair(?)
alebo  budeme nejako  podielovo? Čiže nevieme  nič.  A očakávam teda,  že sa niečo
doplní,  aby  som sa  vedel  k  tomu  postaviť  a  vnútorne  sa  rozhodnúť  ako  budem
hlasovať. Podľa možnosti ešte dnes.

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

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, ja som sa zúčastnil toho stretnutia s tými pánmi,  s tým
docentom ...   proste  keď tam tie  analýzy  prednášali;  bolo  to  zaujímavé.  Tuná,  v
dôvodovej  správe  už  je  napísané,  že  v  navrhovanom  zariadení  by  mala  byť
poskytovaná kombinácia služieb; a tam sú vymenované všetky tie, ktoré tam by mali
byť. Toto mne sa zdá byť trošku predčasné. Pretože my sme sa - ako keby - aj po tej
diskusii,  po tej analýze tak úplne ešte nevedeli úplne zhodnúť na tom, že čo by - a
ktorú  kombináciu  by  sme  mali  prevádzkovať.  Totiž  tu  ide  o  to,  že  z  hľadiska
kompetencií  samosprávy,  my by sme mali  prevádzkovať jeden stacionár; a myslím,
že ..tu... asi pani  vedúca ma  upresní a  myslím,  že tú odľahčovaciu  službu.  Ale  tie
ostatné, napríklad špecializované zaradenie - to už nám, ako kompetencia neprináleží.
To dokonca, ak si dobre pamätám, ani my nemôžeme sami prevádzkovať. To môžeme
robiť len v partnerstve s niekým. Čiže tým pádom, ani potom varianta  jedna, myslím
si,  že je bezpredmetná vôbec o nej hlasovať. To inak dávam procedurálny návrh, že
aby sme  začali  hlasovať  najprv variantou 2.  Ale  ...  čo chcem teda povedať,  že  ...
osobne  si  myslím,  že  by  tá,  ešte  trošku  mohla  predchádzať  k  tomuto  uzneseniu
diskusia,  teda  rozsah  tých  sociálnych  služieb.  Či  naozaj  tento  rozsah,  ktorý tu  je
stanovený, je teda jediný správny? A či by sme naopak nemuseli... nešli do menších
služieb,  ktoré  by  sme  vedeli  zabezpečiť  vlastnou  činnosťou?  Alebo  do  takých
širokých, ktoré už sami už naozaj nezabezpečíme. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som, ak môžem, len doplnila, že ono je tam podmieňovací
spôsob. Že –BY- mala byť. Ale čo tam ešte bude, to my sami ešte nevieme. A myslím
si, že len čo by bolo vhodné - aké služby by mestská časť mohla poskytovať. ... /Na
viac som zabudla... / Takže má slovo pán poslanec Martinický.
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p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  len,  ak  som  dobre  pochopil,  tak  reagujem  na  obidvoch
predrečníkov,  ktorí mali  dotazy.  Tak podľa mňa,  ja  som to pochopil  tak,  že  teraz
hlasujeme  len o súhlase so zámerom rokovania.  A podiel náš a nášho potenciálneho
partnera,  aj  rozsah  služieb,  je  zatiaľ,  nazvem to  -vo  hviezdach.  A  záleží  len  od
rokovania, ku ktorému dávame súhlas. Takže myslím si, že zbytočné sa v tomto toto
podrobná rýpať. Lebo o tom teraz nerozhodujeme. A závisí to aj od našich partnerov, s
ktorými ešte len chceme rokovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Ja už som si spomenula,  pán Krampl.  Takže, pán
poslanec,  ja  som si spomenula  na to, že tá kombinácia  by bola veľmi dobrá ešte z
jedného hľadiska, aj s tým partnerom.  Lebo zákon o sociálnych službách hovorí len o
takých službách, dúfam,  že ma potom opravíte, ktoré dopláca alebo prispieva na ne
Ministerstvo práce a sociálnych vecí. A my sme aj v tých zariadenia videli, že tí klienti
potrebujú  aj  služby  zdravotníckeho  charakteru.  A že  je  veľmi  vhodné,  ak  tam
poskytujú  služby  aj  špeciálne  vyškolený  personál  zdravotnícky.  Že  sa,  ja  neviem,
poskytuje infúzia alebo nejaké liečivá,  ktoré nemôže poskytovať ošetrovateľka alebo
opatrovateľka  nejaká,  ktorá na to nemá  potrebnú  kvalifikáciu.  Čiže  my  také niečo
nemôžeme  realizovať  sami.  Čiže  preto  to  partnerstvo  by  bolo  aj  z  tohto  dôvodu
výhodné. To len na také doplnenie, som si spomenula.  Pán vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne. Kolegovia, by som sa rád možno
vyjadril k tej ekonomickej stránke veci. Možno by som len chcel upresniť. Ja som sa
nevyjadril v predchádzajúcom bode, to na margo vyjadrenia pána poslanca Dulu, že
finančné  zdravie  mestskej  časti  nie  je  dobré.  Ja  som  povedal,  naopak,  som
presvedčený,  že finančné  zdravie  mestskej časti je  dobré.  Aktuálne naša schopnosť
splácať záväzky,  naša likvidita,  naša miera zadĺženosti,  to je  zdravé. Nakoniec naše
rokovania s bankami sú najlepším dôkazom toho, aká je,  ... aký je  momentálne náš
rating.  Ale  ja  som povedal  presne,  že  po  realizácii  veľkých  investičných  aktivít:
lodenica,  bazén  atď.,  bude  náš  investičný  potenciál  redukovaný,  resp.  výrazne
limitovaný;  ak chceme  zachovať  nejakú  zdravú  mieru  rezerv.  To som teda presne
povedal.  A teraz k  tomuto zariadeniu:  Alternatívu  1 -  ja  by som tak eufemisticky
nazval, že to je ako “snívajte s nami”. Lebo investičné náklady 1,5 až 1,7 milióna Eur
a to si myslím,  že taký ľahký návrh, že to bude asi viac - a financovať každý rok cez
300.000 Eur prevádzkových nákladov, tak na to momentálne v rozpočte nie sú zdroje.
Takže ak máme sa niekde posunúť, tak hovorme o alternatíve 2. To si myslím, že to je
taká  opäť  eufemisticky:  že  “nádej  zomiera  posledná”,  lebo  tu  som  veľmi  –ako-
skeptický,  či  sa  nám  vôbec  podarí  nájsť  subjekt,  ktorý  bude  vedieť  v  dnešnej
legislatíve  postaviť  nejaký  realistický  ekonomický  model,  do  ktorého  my  mu
samozrejme  nahádžeme  “X”  našich  požiadaviek,  rôznych,  a  že  či  to  bude  vôbec
realizovateľné.  Nehovoriac  o majetkovom...  majetkoprávnom  probléme,  ktorý  na
Borskej bude. Lebo v prípade, ak by išlo  o stavbu novej budovy, tak je to scudzujúci
úkon, to búranie.  Na to je  potrebný súhlas vlastníka,  teda hlavného mesta. Stavebné
konanie a všetky veci s tým súvisiace. A do tohto rizika by ten partner, ktorý by -ako
keby-  mal byť  našou partnerskou organizáciou, by musel vstupovať. Samozrejme  v
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trhovom prostredí  každé  riziko  má  svoju  ekonomickú  kvantifikáciu  a  vyčíslenie.
Takže ja budem veľmi prekvapený, ak sa vôbec niekto nájde, kto bude vedieť splniť
tie požiadavky, ktoré si my zadefinujeme v rámci teda variantu, ktorý som nazval, že
teda  “nádej  zomiera  posledná”.  Želal  by  som  si,  aby  sa  nám  to  podarilo,  lebo
demografický vývoj, potreby obyvateľov Karlovej Vsi, všetko identifikuje situáciu, že
takéto zariadenie je výrazne aktuálne,  akútne, potrebné.  Len obávam sa, že či sa nám
podarí nájsť naozaj nejaký realisticky model. Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem pani starostka veľmi pekne za slovo. Už čas veľmi pokročil, tak neviem,
či dobre všetkému rozumiem čo tu bolo povedané. Chcem sa len teda spýtať, že či pri
tom búraní  budovy Borskej by sa legislatívne  postupovalo obdobne,  ako v prípade
búrania PKO alebo by bol postup iný?

p. Čahojová, starostka MČ: Pokiaľ by išlo o búranie budovy na Borskej, musíme požiadať o
súhlas pána primátora. Nie je  k tomu potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Pán
poslanec Horecký, nech sa páči.

p. Horecký:  Ďakujem pekne. Môžem byť veľmi stručný,  pretože pán vicestarosta povedal
jadro  toho,  čo  som  chcel.  Tak  len  doplním.  Ja  vnímam  tú  situáciu  tak,  hoci,
ospravedlňujem  sa,  nezúčastňoval  som  sa  ani  tých  výjazdov,  jednoducho  mi  to
nedovoľovala kapacita, moja. Teda ja tú situáciu vnímam tak, že naozaj je zariadenie,
ktoré by malo  24-hodinovú prevádzku takým krajným sociálnym riešením pre ľudí,
ktorí oveľa vo väčšie  kvantitatívnej  miere potrebujú  denné  služby,  asistenciu.  A ja
chápem tento náš záväzok skôr z takého vývoja,  že my 3 roky o tom rozprávame a
vnímame aj demografiu Karlovej Vsi. Takže cítim, že tu je skôr morálny záväzok, než
nejaké  investičné  rácio,  vzhľadom  na  tie  vymenované  veci,  ktoré  nás  v  živote
predbehli realizáciou. Takže vnímam to ako na snahu dostať k slovu a naozaj vyprášiť
všetky  kúty,  kým  nepovieme,  že  na  to  nemáme.  Čiže  ak  by  prišiel  niekto,  koho
bytostný záujem by bol poskytovať takéto služby,  tak určite by obec,  vzhľadom na
svoje  proklamované  ciele  mohla  poskytnúť  súčinnosť.  Ale  nič  viac.  My nemôžeme
byť nositeľmi tejto úlohy. To je všetko.

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

p. Zajac:  Ja som si myslel,  že už dneska nebudem hovoriť. Ale dobre. Chcem len povedať,
že   ...  som  sklamaný  a  šokovaný  tým  hlasovaním,  ktoré  sme  zažili  v tom
predchádzajúcom bode ... Ale... ...  Ale ... ja musím teda vychádzať z informácií, ktoré
tu padli predtým. A teda tá informácia bola, že investičný potenciál mestskej časti, po
zrealizovaní  investičných plánov,  ktoré má  mestská časť bude skoro nulový,  preto,
lebo ak teda máme mať nejaký rezervný potenciál pre možné havárie a... teda  veľmi
málo  budujeme  takéto  tie  obnoviteľnosti  našich  zdrojov;  vidíme  ako  a  kde
prenajímame  a za  akých  podmienok,  však  teda uvidíme,  že  teda naše  tie  verejné
budovy sa moc neinovujú.  A opäť teda, keď chceme udržať tie školy na tej úrovni,
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ktorá je  použiteľná o 5, 6, 7, 20 rokov, tak budeme musieť trochu... z toho rozpočtu
ušetriť,  práve do  tých fondov, ktoré na obnovu škôl sú. Lebo nemyslíme si, že tým,
že  sme  my  v 2015-tom  vyhrali  voľby,  tak  sa  ...  budovy  prestali  opotrebovávať.
A nevidím to zatiaľ pri tých veciach, ktoré máme, že by sme  toto budovali. Skôr teda
rozdávame;  to  ešte  na  margo  rozpočtu.  Chcem  ale  povedať,  že   jedine  vlastná
investícia,  jedine vlastná investícia,  mohol byť  vstupný kapitál,  ktorý sme mohli  do
takéhoto zariadenia dať a očakávať potom od tej služby, ktorá tu bude realizovaná, istú
únosnosť pre našich obyvateľov. O to nám ide.  Povedzme si pravdu: -s čím sme do
celej tejto veci šli?  Šli sme do toho, že je tu potreba, máme tu seniorov, je  tu jedna
potreba.  Mať   Karlovešťanov  umiestnených  v  Karlovej  Vsi;  že  teda  máme
Karlovešťanov  umiestnených  v Dúbravke,  máme  Karlovešťanov  umiestnených
v Lamači,  máme  Karlovešťanov  umiestnených  v  Kučišdorfskej  doline,  možnože
budeme  mať   Karlovešťanov umiestnených  v Petržalke,  veľa  Karlovešťanov javilo
záujem  aj v tom zlom v štádiu, keď už sú nútení na tú trvalú opatrovateľskú službu
deň-noc,   byť  v  blízkosti svojich  príbuzných,  ktorí sú  obyvateľmi   mestskej časti.
Navštevoval som staršieho člena mojej rodiny,  viem, ako je dôležité pre starých ľudí
nielen mať tú zásadnú starostlivosť, ale aj styk s rodinou. Je to pre nich možno často
krát  dôležitejšie,  ako navarené  jedlo.  A to  je  presne  to,  prečo sme  ich  chceli  mať
v Karlovej  Vsi.  To  druhé, prečo sme  chceli  - aby to bolo  prístupnejšie.  A ja  teda,
keďže nemáme už investičný potenciál, aby sme do tohto nášho zámeru - naplniť tieto
2 ciele dali vlastnú budovu a mali nejaký solídny podiel na tom, čo  sa tu bude diať,
ktokoľvek bude prenajímať, tak potom tá prevádzkovateľ... potom  nám neostáva nič
iné  len  sa zamyslieť  nad tým,  koľko z bežných  výdavkov sme  ochotní pre našich
seniorov dať na to, aby sme buď skvalitnili  službu verejných poskytovateľov, o ktorej
vieme,  že tá služba nie  je  na tej úrovni ako sme videli  kdekoľvek inde v Rakúsku,
alebo  naopak,  koľko  sme  ochotní  pre  našich  obyvateľov  doplatiť  za  tú  službu
súkromným poskytovateľom, ktorí tu budú mať nejaké komerčné ceny a my budeme
mať  záujem Karlovešťanom nejako  pomôcť,  tak  im  budeme  znižovať  túto  sumu.
Chcem povedať, že akonáhle my nebudeme mať vklad  budovy, my nebudeme mať
prenájom 0, nebudeme vklad do energií, čiže to nebude naša budova, tak všetko toto  k
tomu všetkému,  čo sme  sa v tých analýzach  bavili  a čo je  napísané  veľmi dobre a
 Slavojovi Krupovi ja veľmi verím,  lebo ho poznám dlhé roky, takže nemám dôvod
mu  neveriť.  Viem,  že  je  dneska  ťažká  situácia, legislatívna,  na  prevádzkovanie
takýchto vecí; ale je len upozorňujem, že tomu všetkému sa bude musieť pripojiť -  k
tej cene postavenie,  zbúranie,  udržanie,  investovanie - všetko toto ešte nie  je  v tých
cenách,  o ktorých sme  sa bavili.  Čiže buď do veci ideme  zvláštnou investíciou,  čo
nejdeme, po tých správach  o bazéne a ja neviem čom ešte všetkom, alebo potom ...
naozaj  musíme  veľmi  tvrdo zakročiť  v  rozpočte,  ale  obávam sa,   keďže niekoľko
balónikov som mal na finančnej komisii,  keď sme hovorili o rozpočte, som bol tvrdo
limitovaný tým, že - pozor to  sú bežné výdavky.  Tam nemôžeme ísť do mínusu. Ja
nevidím  zatiaľ  vytvorenú  v  tom rozpočte  -  a  nevidím  tu  nejaký  potenciál  o tých
sumách o ktorých sa baví ten materiál,  že by sme ich vedeli z nášho rozpočtu vložiť.
Ako - nechcem prejudikovať, akým spôsobom a akým mechanizmom prerozdeľovaný
príspevok mestskej časti pre karloveských seniorov na čokoľvek, čo by tu malo stáť.
Pre  mňa  tento  materiál  momentálne  nie  je  ani  varianta  jedna,  ani  varianta  dva  –
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odhlasovateľný,   preto, lebo neznamená nič.  Znamená len to, že nevieme - nemáme
žiadne financie, komoru máme prázdnu, investovať nemôžeme, do situácie nevnášame
nič  a  ochotu z bežných  výdavkov sme  dneska v rozpočte nevideli.  Tak, ako, ja  zo
zlomyseľnosťou zahlasujem za to, ale s čírou zlomyseľnosťou. Lebo ja chcem vidieť
toho, kto potom to, čo dneska odhlasujeme,  kto potom bude schopný to v budúcich
rozpočtoch naplniť.

p. Čahojová, starostka MČ:    Prepáč,  pán Svoboda,  neodpustím si dve vety aj keď ma
možno  zbavíte  vedenia  tejto  schôdze.  Vieš,  Marcel,  ale  potom naozaj  veľmi  zle
vyzerá,  keď  povieme,  že  ideme  do  drahej  -  alebo  presadzujeme  drahé  riešenie
parkovania  hore,  niekde,  s  drahou  rampou  a ideme  rozdávať  parkovacie  miesto
zadarmo.  To  sa  jednoducho  nedá.  My sa  musíme  rozhodnúť.  A  preto,  že  sme  sa
rozhodli,  že  budeme  rekonštruovať  školský  bazén,   že  budeme  rekonštruovať
telocvične, že budeme stavať tú lodenicu, tak musíme nájsť také riešenie - a my vieš -
to,  že majú  v Dúbravke,  alebo  že  majú  v Petržalke,  alebo  že  majú  niekde  inde  to
neznamená,  že  zriaďovateľom  je  mestská  časť  Dúbravka  alebo  mestská   časť
Petržalka.  Tam je  zriaďovateľom župa,  zriaďovateľom mesta.  Však  upozorňujem,
prosím,  prečítajte  si  na  strane  3,  sme  napísali   pánovi  primátorovi,  že  máme
vytipovanú vhodnú lokalitu  a že ho prosíme, teda, že cítime tú veľkú potrebu. A on
nám odpísal, že mesto má 7 zariadení, v ktorých sú umiestnení aj obyvatelia Karlovej
Vsi a že momentálne teda si cení našu snahu riešiť tento problém a že si ju váži, ale že
–  ako-  mesto  v  zásade  necíti  tú  potrebu  –ako-  budovať  ďalšie  zariadenie.  Čo  si
myslíme,  že  je  veľký  omyl,  čo  aj  hovorí  o tom  ten  územný  generel  sociálnej
starostlivosti,  ktorý  odhaduje,  že  v najbližších  rokoch  by  mali  4  alebo  5  takých
zariadení  byť na území  mestskej časti. Prepáč, Denis. Nech sa páči! Máš slovo.

p. Svoboda: Možno som mal so samostatným nejakým vystúpením príspevkov, ale pokúsim
sa veľmi rýchlo. Tento vládny zlepenec, ktorý je pri moci, narušil ...  medzigeneračnú
dohodu v solidarite. A celá  spoločnosť bude nútená pristúpiť k iným formám riešenia,
ako sme boli doteraz zvyklí. A my uvažujeme teraz v intenciách toho, na čo sme boli
zvyklí;  ale  to   sa  teraz  zmenilo.   Dnešní  štyridsiatnici  pôjdu  do  dôchodku  v
sedemdesiatke a mladí muži a ženy, ktorí nastupujú do ...práce teraz, pôjdu asi v 78
rokoch do dôchodku. Žiadna búrka sa proti tomu nekonala; proste to je realita, ľudia to
prijímajú.  Nikto neverí,  že bude dostávať dôchodky a nikto neverí,  že sa oňho štát
postará.  Z tých údajov,  ktoré sú tuná,  ak by sme  išli  do vlastného  ... investičného
zámeru, tak  nepôjdeme teraz, keď sme vyčerpaní,  ale to pôjde až budúca generácia,
tak, jak sú peniaze teraz, tak budú aj potom tie peniaze. Keď som si  spočítal koľko
mesačne - teda obec-  by to musela  dotovať, tak keď sa to nebude  dotovať, ale si to
zaplatia  ľudia,  proste nebudú  dediť  ich  dedičia;  bude  to tak,  že  oni  predajú  svoj
majetok za ten majetok sa o nich niekto postará. To bude riešenie do budúcnosti. A to
robí asi doplatok... Ten  doplatok, keď sa spočíta na štyridsiatich ľudí v tom zariadení,
tak tých... tá suma, ktorá je tam uvedená tých niekoľko 100.000 Euro predstavuje asi
620 Eur mesačne na osobu; čo je - ja si myslím,  veľmi únosné ak teda štát ten svoj
podiel do toho pridá.  Pretože súkromné , môžeme sa o tom pobaviť,  neviem úplne
presne,  ale  dnes v súkromných  zariadeniach  sa platí podstatne viacej;  sa  začína  na
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1.000-ke na 1.200 a pokračuje to k 2,5 - 3,5-tisícam. Čiže, ak by sme sa dostali na tú
sumu, tak ja vidím že možnosti v tom, že obec by to spravila, riadila tu máme. Len sa
netreba toho báť.

 p. Čahojová, starostka MČ: Denis, musím ťa poopraviť ten príspevok, čo si rozpočítal  na
toho  klienta,  na  tých  4.640  či  koľko,  to  je  už  po  dopočítaní  toho  príspevku  od
Ministerstva  práce  sociálnych  vecí.  Keby  sa  neodpočítal,  tak  to  je  500  alebo
550.000 Eur ročne pre 40 klientov.

p. Svoboda: No,  s tým príspevkom...
 
p. Čahojová, starostka MČ: ... po odpočítaní je 300 ...áno ...
 
p. Svoboda: ... príspevku ... keď sa rozráta, čo má prispieť občan, ten čo tam bude, alebo jeho

rodina, tak to bude robiť nejakých 620 Euro. Čo nie je veľa 

p. Čahojová, starostka MČ: No ale len pre 40-tich. 

p. Svoboda:   Áno, pre 40-tich. 

p. Čahojová, starostka MČ: A kam... máme potrebu 250 .... lôžok.

p. Svoboda:   Prosím?

p. Čahojová, starostka MČ: 250 lôžok.

p. Svoboda:   ... No každá obec si postaví svoje a niektorá aj dve .... zariadenia

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No, ja len chcem povedať,  že čo sa týka týchto informácií, ja som ani nehovoril o
tom, že by sme mali dávať zadarmo tie ... tie parkovacie miesta. Ja si myslím, že je to
jedna z relevantných stratégiu o ktorej sme pred voľbami hovorili, že chceme. Tak isto
sme hovorili veľmi relevantne,  o tom, že chceme nejako pomôcť seniorom. Hovorili
sme v nejakej situácii;  a ja so žiaľom len konštatujem,  že tá situácia  je  dneska – je
..pre mňa to boli 2 relevantné a jasne zvolené stratégie.  Ja len  hovorím, že z obidvoch
týchto cieľov sme úplne vypadli. A teraz - jako, že bez toho, že by som to.... Ja som sa
na tom podieľal. A podieľam  sa stále. Veď ja som súčasťou tohto. Čiže, mňa to mrzí.
A preto hovorím, že som ... som úplne šokovaný z tých hlasovaní; a z toho posledného
zvlášť.  Lebo si myslím,  že takýmito typmi hlasovania  sa vlastne pripravujeme  o to,
aby sme si plnili tie ciele , ktoré strategicky sme si stanovili . To je... to je proste fakt.
Povedali sme si, že chceme  vyriešiť verejné parkovanie, povedali sme si, že chceme
riešiť seniorov. Všetko ostatné sme si zatiaľ nehovorili. Tak ... tak jakože ...
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Pán poslanec ďakujem. ... Ďakujem. S faktickou pán
Martinický.

p. Martinický: Ďakujem. Ja by som len ... Budem veľmi stručný. Boli sme na ...v takomto ...
 zariadení  napríklad  v Rakúsku.  Nie  ďaleko  od  našich  hraníc.  Chcel  by  som
pripomínať,  že náklady na takéto zariadenie  môžu byť u nás – odhadujem- tak 90%
tých rakúskych, ale priemerné dôchodky sú tak sotva 30% tých rakúskych.  A to, čo
hovoril predrečník Svoboda, je to veľmi pekné, že... a vieme, že sú zariadenia, kde sa
platí toľko a toľko; lenže zaručene viac ako 50% ľudí na Slovensku, dôchodcov, má
dôchodok menší ako 500 Eur. Takže - to len taký malý ...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Ďakujem pekne.

p. Martinický : ...príspevok. Reálne málo.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ  :  S riadnym  príspevkom nasleduje  pán  poslanec
Rosina. Nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ospravedlňujem sa, že v túto pokročilú  hodinu
vás oberám o náš čas, ale považujem za dôležité vyjadriť sa k téme. Táto téma, ako aj
téma trebárs parkovania a mnohé ďalšie, to je beh na dlhé trate. To nie je vec, ktorú
ideme rozhodnúť tak, že sa bude realizovať zajtra alebo pozajtra. Ale je to vec, ktorá
trvá veľmi  dlho. Veľká frustrácia  je  teraz zo zmeny legislatívy,  ktorá je  ... musím
povedať - otvorene hlúpa.  A je  urobená  od stola  bez ...  bez znalosti problému.  Ja
osobne by som zákonodarcov a príslušných pracovníkov Ministerstva sociálnych vecí
poslal na nútenú stáž, mesačnú, aspoň pri nástupe do funkcie do takéhoto zariadenia
starať sa o tých ľudí s piatym stupňom odkázanosti a potom by ich takéto hlúposti
prešli. A preto pevne verím, že tak, ako sa zmenila k horšiemu tá legislatíva, než príde
k nejakej realizácii, tak sa ešte niekoľkokrát zmení a verím, že to bude k lepšiemu. Čo
sa týka samotnej realizovateľnosti, obec nemôže robiť sama všetko. A toto je, myslím
si, vysoko odborná záležitosť. Mal by byť ...mal by sa hľadať partner. Ale nie som až
taký skeptický, čo sa týka nájdenia toho partnera, pretože tie príklady .... od susedov
z Rakúska  hovoria,  že  to  zariadenie,  samozrejme,  treba  skombinovať  ešte  z inými
činnosťami.  Tam to zariadenie  bolo  začlenené  do  ...  boli  tam ďalšie  prevádzky  -
napríklad  ambulancie  lekárov  atď.,  ktoré  môžu  byť  ...  zaujímavé  pre  ...  tento
podnikateľský  zámer.  Takže  -  tento  podnikateľ  ...  my  ...vkladáme  náš  záujem,
vkladáme ľudí, vkladáme pozemok. Čo sa týka samotnej budovy ... ako - tie budovy,
ktoré som videl zrekonštruované zo škôlok, alebo ... z niečoho iného; to je jednoducho
jedna katastrofa. To je za trest. A ... nebudem sa k tomu vyjadrovať. Tieto zariadenia
musia mať vysoko účelovo postavené budovy, aby boli efektívne,  príjemné pre tých
ľudí. A ľudia, ktorí navrhovali zmenu legislatívy si vôbec nevedia predstaviť tie typy
zariadení,  ktoré  sme  videli  vonku,  že  sú  to  vlastne  zariadenia  organizované  po
nejakých  domácnostiach,  kde je  do 20 ľudí.  Teda ešte  menší  kolektív.  Ale  týchto
nezávislých domácností je tam viacej - 4, 5, 6. Takže celkový počet ľudí je... ďaleko
presahuje počet 40. Ale ten komfort je tam ďaleko väčší; je tam naozaj taký nejaký
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rodinný duch. Takže ja sa prihováram ... tento zámer, by sme mali podporiť, čo sa týka
toho návrhu na  - alebo alternatívy 2 a nebáť sa toho, že sa nachádzame v tej situácii v
akej sa nachádzame. Je to zámer. A je to zámer, ktorý sa bude možno realizovať o 5
alebo 10 rokov. To nikto nevie,  že kedy.  Už sa touto témou zaoberáme  - ktoré? -
druhé  či  tretie  volebné  obdobie  ...  V tomto  volebnom  období  určite  k realizácii
nepríde. Ďakujem.

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

p. Zajac:  No, ja inak chcem mimoriadne pochváliť kvalitu toho materiálu... je  tu ešte pani
vedúca, lebo naozaj je veľmi informatívny; akože - ten nezakrýva nič. Hej? Ten je ...
to sú známe  skutočnosti.  Až na ten, teda, nový zákon. Čo ale  vtedy,  keď to robili,
nevedeli. Ja len chcem povedať, že do kvalitných informácií musí zapadnúť naša vôľa,
milí priatelia. To sa musí stretnúť. Keď máme aj kvalitné informácie, máme ... nejaké
vstupy a tu sa nemôžeme vyhovárať, že ich nemáme, my si musíme, ale naozaj potom
aj povedať o našich vlastných konaniach. Či teda sme plní vôle tie kvalitné informácie
nejako využiť, alebo nie sme. A ja chcem len povedať to, že ... že tu padlo slovo, že
odkladajme  niečo také, že tých stratégií - že to sú dlhodobé. No, áno, ale  každá, aj
dlhodobá stratégia,  raz musí začať.  A ja  len pripomeniem,  že keď sme začínali,  išli
sme  do  tej  stratégie  so  špajzou  investičných  financií,  ktoré  mohli  pokryť  nejakú
výstavbu; pravdepodobne nie úplne celú. Ja tie presné čísla nepoznám, ale išli sme za
tohto – odhodlaní, plní nadšenia, že ideme postaviť aj niečo takéto - okrem toho-iného.
O lodenici  sme  vedeli,  lebo  to  je  dedičstvo  účelovo  viazaná  záležitosť.  Ale  ja  len
chcem povedať, že každá stratégia aj tá, čo skončí o 10 rokov, raz musí začať. Lebo,
milí priatelia,  za tri roky našich debát sme dospeli k tomu, že teraz už moc nemáme
o čom hovoriť.  Na  to,  aby  sme  vedeli  týmto  ľuďom nejako  pomôcť.  A ja  chcem
povedať  len ...len,  že skutočne - tu vymyslíme  čokoľvek, na  Rakúsko  sa môžeme
pozerať,  do Petržalky,  len ten problém tu nám naozaj vyskočí vtedy,  keď sa ukáže
ochota  mestskej  časti  prispieť  na  to,  aby  takto  kvalitné  niečo  mali  karloveskí
dôchodcovia.  Či  už to v Karlovej  Vsi alebo  aj mimo  Karlovej  Vsi.  A naozaj,  keď
hovoríme o tých partneroch, však prvých, samozrejme,  overíme tých verejných. Čiže
prvého budeme hľadať partnera župu, druhého mesto. A budeme s nimi rokovať, aby
sme teda prekonali pozíciu pána primátora, že máme už v Bratislave 7. Ale mestských
častí  máme  toľko  a každá  mestská  časť  by  mal  mať  jedno.  Presne  preto,  o čom
hovorím, aby boli blízko. Ale to je o rokovaniach, o všetkých týchto veciach. Napriek
tomu som presvedčený, keďže nemáme vlastnú investíciu,  že aj tam budeme musieť
prispieť na to, práve na to, aby to bolo tak kvalitné,  ako sme to videli  v tých novo-
vybavených  zariadených  pekných  ubytovniach  či  v Kučišdorfskej  doline  alebo
v Petržalke,  alebo  v tom Rakúsku. My musíme  sa rozprávať  o tom,  koľko my sme
ochotní na to dať. A toto nie je tá debata. Tento materiál je výborná analýza, ale nie je
to tá debata. Tá debata je  to teraz - kedy začneme odkladať na  to, aby sme mohli
prispievať našim seniorom? A ako? Tak, ako sa vymyslel fond škôl; Kedy a ako ideme
prispievať seniorom. To je otázka, ktorá je dneska. Spôsob sa nájde.

 
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Borovička.
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p.  Borovička:  Ďakujem  pekne,  pani  starostka.  Ja  určite  tento  zámer  podporím.
Samozrejme, ... s peniazmi, peniaze – s peniazmi určite budú najväčšie problémy. Ale
ja verím aj tomu, že keď budú ďalšie voľby na meste, tak to vyhrá normálny človek.
Aspoň troška normálnejší  jak je tento, ktorý tam momentálne sedí. Je mi ľúto, že to
takto hovorím, ale je mi ... je mi ľúto, ale je mi aj ľúto toho, že pred tromi rokmi, keď
sme sedeli v januári, po tom, čo sme v podstate vyhrali voľby a dostali sme sa do toho
zastupiteľstva, tak ešte v januári, keď už pani Hanulíková nebola starostkou, Danka, ty
si pamätáš, keď pani starostka - bývalá,  ukazovala plány budúcich, nebo vtedy jej -
naplánované  stacionáre,  anebo  tieto  sociálne  zariadenia.  A už vtedy pani  starostka,
bývalá, sľubovala, sľubovala - nic nedokončila. A ja verím tomu, že my by sme mali
do toho ísť. Dať tie peniaze nejako dohromady. Určite to bude ťažká vec. Spojiť sa
s tými ďalšími,  ktorých budeme aj my potrebovať, aj oni i nás budú potrebovať. Nebo
tí starší ľudia, alebo tí starí ľudia si to určite zaslúžia. Ďakujem.

 p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Než  odovzdám  slovo  pani  vedúcej  sociálneho
oddelenia,  tak by som podotkla, Marcel,  že župa poskytuje isté sociálne služby,  ale
presne definované zákonom. A je to špeciálna, myslím, že špeciálna ...  špecializovaná
... špecializované zariadenia. Čiže nie všetky. Iba niektoré druhy, rovnako ako mesto
a rovnako ako isté kompetencie má mestská časť. A že my nemôžeme riešiť skutočne
celospoločenský problém - nie  že Slovenska,  ale  vôbec Európy a možno aj niekde
inde. Ale my nedokážeme  ... suplovať alebo riešiť problémy štátneho rozpočtu alebo
strategického uvažovania tohto štátu, lebo to je naozaj časovaná bomba, ktorá nám tiká
všetkým pod zadkom.  Týka  sa  všetkých  nás,  nielen  našich  rodičov,  ale  už  aj  nás
a najmä našich detí, ktoré sa o nás budú musieť starať. O všetkých. ... Z čoho sa budú
vyplácať dôchodky, to už musí riešiť niekto iný. Nie my. Ale to sa ...nad tým si musí
lámať  národná  rada hlavu.  A nie  my.  To, že my  sa  zaoberáme  týmto  problémom,
dovoľte, aby som to pripomenula,  to je  ako lodenica.  Lodenicu sme  si nevymysleli
my.  My  sme  tento  záväzok  -  sa  k nemu  priznali.  Lebo  tento  záväzok  tu  vznikol
v minulosti.  Vznikol to ako morálny dlh.  A hoci to nie  je  ľahké ... priznali  sme  sa
k tomu a ... považujem to za veľký a významný symbol aj voči verejnosti; a dokonca
sa podarilo, že ešte aj to mesto, že aj poslanci mesta zahlasovali za ten príspevok a že
sa tie prostriedky z predaja vracajú do zátoky. Ale nebol to ... nebol to ...nebola to naša
idea  s ktorou  sme  my  prišli.  To  bol  morálny  záväzok.  A rovnako  aj  zariadenie
sociálnych  služieb,  alebo  pobytové zariadenie  pre seniorov je  prísľub,  ktorý dávala
dala  bývalá  pani  starostka obyvateľom mestskej  časti.  Dala  im  zavádzajúce  sľuby,
ktorým  oni  nerozumeli.  Oni  nerozumeli;  ukazovala  krásne  obrázky,  ktoré
v skutočnosti neboli zariadeniami sociálnych služieb alebo ... my sme to aj ... myslím
si, že my sme to aj pani doktorka Greyová to veľmi...  pekne vtedy rozkryla, že vlastne
sa  jedná  o nejaké  spoločenské  priestory alebo  niečo.  A potom,  že sa  jedná  o byty.
A takto - momentálne  ani  penzión  pre seniorov,  nejaké  také zariadenie  sociálnych
služieb ...ani legislatíva ani neumožňuje.  Takže to je  niečo, čo dokonca bývalá pani
starostka, ak si to dobre spomínate, tí kolegovia, ktorí ste tu boli predtým, navrhovala
prostriedky,  ktoré boli  získané.  A istým spôsobom chránené,  alebo  deponované  na
účte mestskej časti, na lodenicu. Poskytla nejakú anketu ... aby sa seniori, alebo  teda
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obyvatelia  Karlovej  Vsi  vyjadrili,   že  či chcú  radšej  za  tie  prostriedky vybudovať
zariadenie  pre  seniorov.  Však  si  to  dobre  spomíname.  A trvali  sme  na  tom,  aby
záväzok lodenice bol dodržaný a rovnako sme sa prihlásili  aj k tomuto prísľubu, ktorý
ona dala našim dôchodcom. Sú to naši rodičia, naši susedia,  naši obyvatelia  my sme
ich poslanci a ja som ich starostka. Čiže, my sa snažíme tejto ich túžbe alebo potrebe
vyhovieť.  Preto sme  sa  obrátili  na pána primátora,  obrátime  sa aj na nového  pána
župana, máme troch poslancov, ktorí majú aj záujem pracovať v sociálnej komisii na
župe. Takže uvidíme, budeme hľadať partnerov na všetkých možných úrovniach. A ja
si myslím, že musíme mať tú víziu. Nemôžme sa vzdávať. Ale vidíme, že naozaj - je
to nad sily mestskej časti, nášho rozpočtu, tohto alebo tých budúcich a že ak sa nájde
vhodné partnerstvo - nie každé partnerstvo - ale ak sa nájde, tak hľadajme ho, rokujme
o ňom.  Napokon,  keď  sa  možno  zlepší  situácia,  stanú  sa  zázraky,  tak  potom
vybudujeme ďalšie  zariadenia; alebo tí,  čo prídu po nás ... možno iné... vlastné – ja
neviem  -   možno  aj  dve.  A  možno  budeme  mať  voľné  čoskoro  budovy  ďalšie  -
materských škôl, alebo možno aj celých škôl; a  budeme rozmýšľať, ako s nimi ďalej
naložíme. Pán poslanec Zajac. A potom odovzdávam slovo pani Lindenhillovej.

p. Zajac:  Neznevažujeme našu vlastnú diskusiu odkazovaním na to, čo sme tu preberali za
pani Hanulíkovej. Lebo potreba seniorov tú sme všeobecne chápali, vnímali a myslím
si, že o jej dôležitosti nepochybujeme. A to, že vtedy tie kresby a tie plány a tie kroky
neboli správne, to sme zhodnocovali a zhodnotili to aj voliči v tejto mestskej časti. To
ale neznamená, že by nemalo ostať naším strategickým zámerom prospech seniorov.
A mne sa len zdá, že ideme do partnerstiev v tom najhoršom - v tej najhoršej kondícii.
Ja... ja len toto kritizujem. Nič iné. Len to - samozrejme, musíme niečo hľadať, lebo to
je  dôležitý  problém.  Lebo  to  je  naša  súčasť,  sú  to  naši  rodičia,  sme  to  my.
Samozrejme, že niečo musíme urobiť. Ja len sa snažím povedať, že mne je ľúto toho
odborného materiálu,  ktorý je  výborný.  Preto, lebo bol by som sa viacej tešil,  keby
sme ho mohli okoreniť veľmi jasným prísľubom istých financií - a v tejto prizme sa
baviť o tom partnerstve, že či máme na vklad do nehnuteľností, alebo budeme mať na
vklady z bežných výdavkov pre seniorov. To je to, čo mne tam dneska chýba. Tento
záväzok.

p. Čahojová, starostka MČ :  Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne.  Ja  už si na tomto zastupiteľstve
pripadám ako taký posol tých horších správ. Ale fakt je ten, že ... my - mestská časť
Karlova  Ves,  nebude  ona  v tomto špecifická,  lebo  podobné  problémy  majú  aj  iné
mestské časti, v tom našom  - porovnateľnej veľkosti, daňových príjmoch, príjmoch
vlastných . A my to vidíme z roka na rok, napriek istým pozitívnym tendenciám  rastu
príjmovej  stránky,  ale  tlakom,  ktoré sú  na výdavkových  stranách,  kedy bude  stále
každý rok väčší problém vyrovnať rozpočet bežných výdavkov.  - Bežných výdavkov.
Teraz preto  teraz hovorím  o tom  investičnom potenciáli,  tých  možnostiach,  ktoré
budú do budúcna. A my, keď sme, zhodou okolností, poviem to teraz verejne, s pánom
prednostom diskutovali  o rozpočte a o týchto veciach  povedal jednu  veľmi  dôležitú
vetu.  A povedal  -   ak  sa  niečo  zásadne  nezmení  vo  financovaní   medzi  mestom,
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mestskými  časťami  a podobne,  bude  o 3,  4  roky  proste  neudržateľná  existencia
mestských častí v tom rozsahu kompetencií,  pri tých rozpočtoch. Lebo nám nemôžu
pribúdať  povinnosti,  ktoré nie  sú finančne  kryté.  Preto hovorím,  že veľmi opatrne,
veľmi triezvo a veľmi konzervatívne  pristupujme  k dávaniu   nejakých záväzkov do
budúcnosti,  kde  sa  budeme  podieľať  na  financovaní  bežných  výdavkov,  lebo  už
o investičných  potenciáloch  sme  si  povedali.  Ešte  by  sme  si  mohli  hovoriť  veľa
o investičných dlhoch, ktoré nesieme  za tie roky a podobne. To znamená,  naozaj tu
bude  elementárna  otázka,  ako  zabezpečiť  vôbec  ufinancovanie  bežného  života
mestskej  časti našej  veľkosti -  ako  samosprávy  ...v tejto  štruktúre v akej  je.  Lebo,
samozrejme,  recept  na  to je.  A to je  radikálna  diéta.  Stúpenie  na brzdu.  Ale  to sú
opatrenia  mimoriadne  nepríjemné,  nepopulárne  s dopadom  na  verejnosť.  Lebo,
samozrejme,  ako  my  vieme  skresať  rozpočet  VPS,  vieme  skresať  rozpočet  úradu,
športu, kultúry sociálnych vecí, školstva a urobiť naozaj len minimum z minima kúriť
svietiť,  ale  proste  to,  potom,  samozrejme,  sa  úplne  míňame  nejakému  účelu  tej
samosprávy,  ktorá  má  zveľaďovať  ten  verejný  priestor  a starať  sa  o tieto  veci.
Odpustite takéto všeobecné –momentálne- ako vyjadrenie možno nie úplne meritórne
k tejto téme, ale aby sme si uvedomili, že tie vyhliadky, rozpočtové, naozaj pre budúce
obdobia osobne vidím ako mimoriadne komplikované a rizikové, ak nedôjde k zmene
niektorých podstatných parametrov v hospodárení samospráv, v  deľbe príjmov medzi
mestom, mestské časti a pod. Takže veľmi by som bol opatrný, aby sme my išli  do
financovania  nejakej  povinnosti,  ktorú má  mesto alebo  župa. To už by som vôbec
neodporúčal, akože - do tohto –ako- suplovať proste hlavné mesto a naozaj prijímať
záväzky len v realistickej miere, ktorú sme schopní financovať. Preto aj otázky, vaše,
že koľko sme schopní dať na to financovanie sociálnych vecí, tak by som bol veľmi,
akože, opatrný, čo tam môžeme povedať s nejakým dlhodobým výhľadom. Ďakujem. 

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Na to, čo hovoril pán zástupca by som povedal, že práve preto je
dôležité vedieť s akým podielom sa uvažuje v tom partnerstve, navrhovanom. Lebo aj
to sú peniaze. A ešte k tomu by som  povedal, že po tom, keď vieme, ako sme na tom
napäto v bežných výdavkoch, tak ma prekvapuje, s akou ľahkosťou dofinancovávame
prenesený výkon štátnej správy, namiesto toho, aby sme teda pýtali od štátnej správy,
zo štátneho rozpočtu, aby pokryla tie potrebné náklady,  presne v súlade s platnými
predpismi. Štát si od nás nárokuje výkon štátnej správy - má ju zaplatiť.

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

p. Svoboda: Keď sme pred rokmi odhlasovali zvýšenie poplatku za parkovanie o 100 %, tak s
nádejou,  že  do obecnej  kasy príde  toľko peňazí,  že sa  vysporiadame  s niektorými
problémami, na ktoré nikdy neboli peniaze. To bol ten verejný dlh, o ktorom sme stále
hovorili.  Pustili  sme  sa doňho  a dnes  musíme  skonštatovať,  že na  kultúru,  čiže  na
zábavu dávame viacej peňazí, ako na opravu ciest, chodníkov a schodísk. Čiže - ja si
pamätám, keď pán prednosta, súčasný, prišiel s koncepciou, že na parkovacej politike
by obec mohla získať približne 1,000.000 Eur ročne. Tak to sme mu neverili, ale to, že
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sa to dá robiť tak, že sa to stane trvalým a značným príjmom obce , podľa mňa, možné
je aj teraz. Len to treba proste prehodnotiť znovu. A z týchto peňazí, ak by sme, len to,
čo teraz dostávame za parkovanie, to je tých 500.000 , tak za jedno volebné obdobie
máme našetrené na dom pre seniorov. A jeho prevádzkovanie, to je druhá vec, -o tom
som hovoril.  Ak by mal  senior doplatiť  620 Eur,  tak dobre, poďme na štandardný
dôchodok,  ktorý je  450 Eur,  ale  niektorí  majú  viacej.  Tak  obec  by  na  niektorých
doplácala 50, 100 až 200 Eur, čo by činilo  ročne medzi 50 až 100. 000 s nákladmi.
Čiže  ja  to nevidím  vôbec  tak zle,  aj  keby  sme  to  robili  vo  vlastnej  réžii.  Hlavne
nejdeme to robiť dnes, ani zajtra, ale o nejaký...o nejaký čas. A to, že sa na to treba
pripraviť,  tak to je  samozrejme  jasné.  To proste bez toho nepôjde.  A keď nájdeme
súkromného partnera, tak za koľko peňazí súkromný partner  poskytne takú službu?
Za 5 stoviek, alebo za 4? Zlaté oči! 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán docent Martinický.

p. Martinický: Ďakujem.  Ja mám taký dojem,  že všetci,  aspoň z doterajších vyjadrení,  sa
zhodneme  v  tom,  že  nejakým  spôsobom  treba  sa  usilovať  o  vybudovanie  a
sprevádzkovanie takéhoto zariadenia. Na tom sa všetci zhodneme. Druhá vec je to, čo
je  navrhnuté  schváliť,  je  zámer,  že  by  vedenie  mestskej  časti  za  týmto  účelom
podniklo nejaké kroky. Zatiaľ neschvaľujeme žiadnej zmluvy,  neschvaľujeme žiadne
financie. A v tomto zmysle, ja mám taký pocit, že najmenej polovica toho času, čo už
o tom – proste - diskutujeme, je proste navyše a nerieši to, čo je v našej kompetencii.
Nerieši to, čo môžeme momentálne zmeniť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ďakujem, ešte si chcel? Prepáč. Teraz by som ... Ešte
pán poslanec Kmeťko chcel niečo povedať.

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja som  dneska si povedal, že budem ticho, ale predsa
nie. Debatujeme tu, že nie sú peniaze. Však treba sa pozrieť. Bazén. Prečo je bazén v
takom stave, v akom je? Prečo je...  budovy školy v takom stave, ako sú? Keby sa bolo
investovalo dávnejšie,  za Hanulíkovej,  osem rokov pred ňou, do budov - a šetrilo  by
sa, tak tie peniaze by boli.  Netvrdím, že by bolo tých  1,7 alebo 2,5 milióna na účte.
Ale boli by ako-také peniaze. To je jedna vec. Tzn. že na jednej strane boli sme dávaní
príklad,  že  to  tu  je  ako  za  Hanulíkovej,  na  druhej  strane  ju  ideme  naťahovať  na
škripec, a robila prúsery - do dnešného dňa, kade šlápneme, máme stopy po nej ešte.
Takže nečudujme  sa, že je  to proste je to tak, ako to je.  Na druhej strane, ako člen
sociálnej  komisie  som sa zúčastnil  niektorých tých výjazdov, pokiaľ som mohol.  A
musím tuto verejne pochváliť pani Janku, ako šéfku sociálneho oddelenia,  do akého
stavu dostala toto oddelenie. Ja si myslím, že to je jedno z mála oddelení, ktoré naozaj
šľape, po všetkých stránkach. A ...veľká vďaka. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás pani vedúca, aby ste nám
povedali na otázky, na ktoré som ja možno správne neodpovedala, že by ste uviedli
veci na pravú mieru. Ďakujem.
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p. Lindenhill, MÚ MČ: Dobrý večer. Snažila som sa písať poznámky z toho, čo ste hovorili
a k tým veciam, na ktoré ste sa pýtali.  Tak sa vám pokúsim dať nejak veľmi stručne
odpovede. Je to téma, ktorá je rozsiahla.  Práve preto ten materiál,  ktorý ste dostali a
ktorý v priebehu roka sa vlastne tvoril, postupne, prináša tie veci podrobnejšie. Teraz,
keďže je už naozaj pokročilý čas, tak sa pokúsim vyjadriť k tomu stručne. Ak by ste
však  potrebovali  nejaké  odpovede,  ešte  neskôr,  tak  som vám k dispozícii.  Asi  na
začiatku ešte sa vyjadrím k tomu, ako vznikla tá analýza. Ste sa pýtali,  pán poslanec
Zajac-  Áno,  ona vznikala  pred tým,  ako bolo  známe,  aké bude definitívne  znenie,
novelizované. Autori sa sami podieľali na tých vyjednávaniach, ktoré prebiehali počas
celej jesene a boli veľmi intenzívne. A práve na to aj upozorňovali pri tej prezentácii,
ktorú tu  mali.  A  myslím,  že  to  je  aj   niekde  v  tej  analýze  uvedené,  že  súčasné
legislatívne  prostredie je  veľmi nestabilné.  A že tak, ako bolo veľa krát už menené,
celá  tá  oblasť  sociálnych  služieb,  tak  je  veľmi  veľký  predpoklad,  že  k  veľkým
zmenám  ešte  bude  dochádzať.  Už  len  preto,  že  ten  stav,  v  akom je  to  teraz,  je
nevyhovujúci a najmä neverejné subjekty a poskytovatelia  sociálnych služieb,  ale aj
občania, ktorí –akoby- sú odkázaní na fungovanie podľa toho zákona, vyjadrujú veľa
nespokojnosti.  A  to  bude  nevyhnutné  riešiť.  A  sú  s  tým  konfrontovaní  vlastne
poslanci.  Takže... To prostredie je teda nestabilné a to spôsobuje aj ťažkosti pre nás,
keď máme robiť nejaké rozhodnutia do budúcnosti,  pretože urobiť rozhodnutie, keď
neviete, čo vás čaká je pomerne veľké riziko. Však to asi viete.  Čo sa týka povinnosti
mestskej  časti,  tak zariadenia  sociálnych  služieb  mestská  časť môže  prevádzkovať
všetky, ktoré sú tie.... z tých  pobytových alebo ambulantných. Čiže môže poskytovať
zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, ZOS- ku aj denný stacionár. Toto
všetko môžeme. Ale zákon nám priamo hovorí, že čo majú poskytovať obce - a keďže
sme mestskou časťou Bratislavy, tak Štatút nám hovorí, čo ako mestská časť musíme
robiť.  A my musíme  poskytovať zariadenia  opatrovateľskej služby,  čo je  pobytové,
krátkodobé, tam by ľudia nemali byť dlhšie ako 3 mesiace. A potom denný stacionár -
čo je ambulantná sociálna služba. Tieto 2 veci robiť musíme. A tie ostatné môžeme. ...
Je  veľmi  vhodné  sociálne  služby  vzájomne  kombinovať,  pretože ak má  niečo  byť
funkčné  a dlhodobo udržateľné,  tak je  potrebné vytvárať  systém,  kde vzájomne  na
seba tie prvky nadväzujú, aby človek s čo najmenším stresom - a jeho okolie - mohol
prechádzať  týmto  prvkami  podľa  toho,  ako  sa  znižuje  alebo  zvyšuje  miera
odkázanosti. Čiže práve preto je v tej analýze,  aj vo všetkých materiáloch, ktoré ste
dostali, uvedené, že je vhodné, aby tam boli viaceré typy tých zariadení alebo služieb.
A práve preto, že najprv ten klient  potrebuje napr. iba denný stacionár, potom prejde
do ZOS-ky, vráti sa domov, potom sa mu zhorší zdravotný stav - a tak. A aj keď je to
kompetencia napr. VÚC-ky, čo je to špecializované zariadenie, tak stojí za to nad tým
uvažovať. Už len preto, že je tam iné financovanie a je výhodnejšie.  Čiže môžu mať
viac odborného personálu a zároveň mať takéto lôžka, alebo takéto miesto aj tu priamo
v Karlovej Vsi. Je lepšie, keď je viac menších... a po menej lôžok, ako ... proste jedno
veľké. Čiže... A okrem toho kombinovania sociálnych služieb, teraz napr. je v príprave
na Ministerstve zdravotníctva, sme inak v tej expertnej skupine,  ktorá to pripravuje.
Máme tam ... zavolali nás tam, aby si vypočuli,  čo my k tomu vieme im ponúknuť -
zákon o dlhodobej starostlivosti,  v ktorom sa má kombinovať a vytvoriť prepojenie
medzi  zdravotnou  a  sociálnou  službou.  Pravdepodobne  to  prinesie  zaujímavé
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príležitosti  aj  pre  mestskú  časť.  Tá  kombinácia  práve  sociálneho  poistenia,  alebo
sociálnych  služieb  a  zdravotného  poistenia,  má  svoj  zmysel  a  môže  prispieť  k
stabilizácii financovania tohto typu starostlivosti.  Čo je možno dôležité ešte povedať,
a to sa tu objavovalo  viackrát,  že vzhľadom na demografiu,  ktorá je  na Slovensku,
v Európe,  vo svete, tak  napriek tomu, že financovanie  nie  je  jednoduché, tak je  to
zaujímavý segment  na investovanie.  Pretože prináša istotu. Pretože starí ľudia budú
pribúdať,  budú  potrebovať  služby  a  tým  pádom  je  to  zaujímavý  segment  na
investovanie.   A to,  čo  môže  byť  vkladom mestskej  časti   -  nemusí  to  byť  vždy
budova, nemusí  to byť  konkrétne nejaké ...nejaký finančný balík.  To ...tým že...  je
zaujímavé prísť na nejaký trh a ponúkať nejaký typ služby, môže byť samo o sebe ...
zaujímavou príležitosťou. Neviem, či hovorím dostatočne zrozumiteľne.  Hej?...Nie?..
Nie  -  Ja  hovorím  že,  partneri  sa  môžu  zaujímať,  práve  preto,  že je  to  zaujímavý
segment. A podnikateľské prostredie dokáže väčšinou lepšie nakladať s prostriedkami,
ktoré má efektívnejšie.  S čím súvisí ale ešte jedna vec. Keď vidím, ako funguje moje
oddelenie.  Máme  opatrovateľskú  službu;  Momentálne  nám  odchádzajú  tri
opatrovateľky, - alebo odišli- v priebehu posledných troch mesiacov a nevieme zohnať
ľudí. Napriek tomu, že máme veľmi,  podľa mňa, na prostredie Bratislavy,  atraktívne
pracovné podmienky a dobré benefity, tak nájsť kvalifikovaného človeka, ktorý by bol
ochotný robiť túto náročnú prácu vôbec nie je  jednoduché. A predstava,  že by som
mala  vyskladať  ja  celý  tím  a  dodržiavať  štandardy  kvality,  ktoré  sú  stanovené
v zákone, tak, ako sú stanovené, za podmienok, ktoré sú - a keď vidím ako mnohé veci
idú  ťažko  a boľavo,  aj so  všetkou snahou,  ktorá tu  na  úrade je,  tak predstava,  že
vybudovať  niečo  takéto,  teraz a tu,  za  mňa,  tak vám hovorím,  že to nie  je  reálne.
Zároveň,  ešte  ďalšia  vec.  Ja  som sem prišla  z  iného  prostredia.  Nepracovala  som
predtým v samospráve. Mať know-how na to, ako prevádzkovať takéto zariadenie  a
robiť to naozaj dobre a kvalitne, aby títo ľudia žili šťastný život, ktorý tam žijú, vôbec
nie je jednoduché. To proste človek nevie len tak. A zaplatiť odborníka, ktorý to vie
robiť  na  tej  kvalite,  akú chceme  zabezpečiť  našim  obyvateľom -   „veľa  šťastia!“.
Akože – no- nájsť naozaj odborníka za mzdy, ktoré je možné platiť v samospráve...  

p. Čahojová, starostka MČ: Je ťažký oriešok.

p.  Lindenhill,  MÚ MČ:  Áno.   Čiže...  A  zmeny  teda  určite  budú,  to  som povedala.  A
partnerstvá sú navyše, ako také, odporúčané v zákone o sociálnych službách. Priamo o
tom  hovorí  § 4,  ktorý  odporúča  práve  subjektom,  ktoré  poskytujú  nejaký  typ
sociálnych  služieb,  že  majú  spolupracovať  medzi  sebou,  majú  sa  sieťovať  medzi
sebou, to potom vytvára stabilitu. Tak, asi všetko.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  vyčerpávajúci  príspevok.  Ja  si
myslím, že sme... touto témou sa dlhodobo zaoberáme... Pán Sedlák...?

p. Sedlák:  ... ...varovať len s jednou vecou. Vyhýbať  sa tejto záležitosti vôbec sa neoplatí
a nejde.  Máte čerstvé príklady,  že v Ružinove nevedeli umiestniť vlastných seniorov
s nejakým obmedzením - trojky, štvorky, skrátka. Skrátka, tí seniori,  podľa terajších
zákonov  majú  právo  si  nájsť  sami.  Našli  si  to  –  ako-  v súkromných,  neštátnych
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zariadeniach a obec je povinná doplatiť ten rozdiel. A hovorila nám, že má i prípady,
kde doplácala cez 1.000 Eur za osobu na mesiac.   ... To je myslím ...  

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  ...Ja si myslím ...  

p. Lindenhill, MÚ MČ: To bolo k opatrovateľskej službe. To nebolo k zariadeniu.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že táto diskusia
bude aj tak ďalej pokračovať. Pred nami stojí to zásadné rozhodnutie, ktoré - ako sa
rozhodneme v budúcnosti zmeniť tak, ho môžeme zmeniť. Uvedomme si, že ešte stále
nemáme uprázdnenú budovu na Borskej.  Poprosím tých, ktorí majú  vplyv  na župe,
aby sa pokúsili to urýchliť, aby sme mohli ... možno sa obrátiť na pána primátora. Ale
hlavne potrebujeme vedieť, ako máme ďalej postupovať. Čiže prosím vás o to zásadné
rozhodnutie aby ste zvážili.  Keďže sa už nik do diskusie neprihlásil;  ak boli nejaké
návrhy,  tak návrhová komisia  už ich má u seba.   Ukončujem diskusiu a prosím vás
o toto závažné rozhodnutie, aby sme vedeli,  ktorým smerom sa máme ďalej uberať.
Nech sa páči.  .... Padlo to aj v diskusii. ... Padlo to v diskusii. Neviem, či pán poslanec
Krampl nenavrhol ako hlasovanie o dvojke ako o prvej. Alebo niekto to povedal. 

Návrhová komisia: Dobre. K bodu číslo 15 – 

p.  Čahojová,  starostka  MČ :  ....  Marcel,  ešte  niečo  podstatné?...   Prvý návrh bol  pána
poslanca Krampla. Už má slovo návrhová komisia. Takže- nech sa páči.

Návrhová komisia: Takže ešte raz: Zámer... b bodu číslo 15 - Zámer vybudovania zariadenia
sociálnej  starostlivosti  v Karlovej  Vsi.  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na základe odporučenia ideme hlasovať najprv
o alternatíve číslo 2, ktorá je v bodoch a) a b). Bod a) - súhlasí so zámerom vybudovať
Zariadenie  sociálnej  starostlivosti  v Karlovej  Vsi  v spolupráci  s partnerskou
organizáciou. Bod b) žiada prednostu miestneho úradu – za  1.) spracovať podmienky
na vypísanie  výberového konania na výber partnerskej organizácie,  po  2.) o výbere
partnerskej  organizácie  predložiť  v  spolupráci  s  partnerskou  organizáciou  časový
harmonogram vybudovania  zariadenia  sociálnych  služieb,  vrátane  predpokladaných
finančných  prostriedkov na  vybudovanie  a  prevádzku  zariadenia,  ktoré bude  treba
vyčleniť v rozpočte mestskej časti.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Hlasujeme o alternatíve číslo 2. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 14 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže ďakujem vám za toto rozhodnutie  a budeme sa snažiť
postupovať takýmto spôsobom ďalej.
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Bod č.16
Harmonogram  zasadnutí  komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady,  miestneho

zastupiteľstva v roku 2018.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Prikročíme  k 16-mu bodu a tým je  Harmonogram zasadnutí
komisií  miestneho  zastupiteľstva,  miestnej  rady a  miestneho  zastupiteľstva  v  roku
2018. Keďže pani  predkladateľka,  Anka Zemanová,  sa ospravedlnila,  že tu nemôže
byť  ...  ďakujeme,  pani Linenhilová  -  že nemôže byť  prítomná,  tak poprosím pána
vicestarostu, aby predniesol tento návrh. Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Myslím, že vzhľadom na pokročilý
čas, by som išiel bez úvodného slova.

p. Čahojová,  starostka MČ: Otváram diskusiu. Pani Poláchová.

p.  Poláchová:  Ďakujem za  slovo.  Na  základe  stanovísk  viacerých  komisií  a  na  základe
skúseností z minulých rokov navrhujem presunúť zasadnutie komisie v septembri na
2.  týždeň  po  dovolenkovom  období,  aby  vznikol  priestor  na  riadnu  prípravu
materiálov. Tzn., že navrhujem presunúť komisie z 3. až 6. septembra na pondelok až
štvrtok 10. až 13. septembra,  miestnu radu následne teda z pôvodného návrhu z 11.
septembra presunúť na 18. septembra a zasadnutie miestneho zastupiteľstva by zostalo
podľa pôvodného návrhu 25. septembra. To je 1. vec. A 2. vec, navrhujem rezervovať
si  termín  prípadného  zasadnutia  miestneho  zastupiteľstva  v  letnom  období,  keby
náhodou  bolo  treba,  aby  sme  boli  uznášaniaschopní,  aby  sme  si  vedeli  nejakým
spôsobom zorganizovať letné dovolenky, na 17. júla 2018 a chcela by som to dať ako
návrh na doplnenie a zmenu uznesenia.

p. Čahojová,  starostka MČ: Tzn. hviezdičkový termín, akože aby sme si naplánovali leto,
kebyže pre prípad, že vtedy by sme sa mohli stretnúť. Pán poslanec Zajac.

p. Poláchová: Áno a podávam to ako návrh na doplnenie a zmenu uznesenia.

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

p. Zajac: Už minule sme mali hviezdičkou a potom sme tu o tom vraveli,  že teda musí byť,
lebo  sme  ho  mali  v  pláne.  A  medzi  26. 6.  a  17.7.  sa  čo  udeje?  Lebo  26.  máme
posledné, takže ja by som, ja neviem, ako keď si  to naplánujeme, bude. Ale nie som
úplne zástanca toho, aby sme si dávali tieto prázdninové zastupiteľstvá, aj minule to
bolo tak, potom nemáme komisie, lebo ten celý sled sa nám nechce a potom riešime
euro projekty, však to tak bolo, bez komisií a len teda na zastupiteľstve. Takže ja nie
som toho fanúšik. Lebo málokto by s bodkou a rokovali sme o Delivery projekte.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Martinický.
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p. Martinický:  Ja v podstate súhlasím s kolegom Zajacom a navrhujem,  aby sme o týchto
dvoch bodoch hlasovali  zvlášť,  tzn.  zmenu tých septembrových komisií  a ten letný
termín. Ďakujem.

p.  Poláchová:  Ja  vám chcem upresniť  to,  čo  Marcel  hovoril,  že  o  tých  projektoch  sme
hlasovali  v úplne  inom termíne,  mimoriadnom,  niekedy začiatkom septembra alebo
koncom augusta, začiatkom septembra, a nebol to ten hviezdičkový  termín, ktorý sme
si dali v júli.

p. Čahojová,  starostka MČ: Áno, potvrdzujem, bolo to tak. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Takže potvrdzujem aj ja, bolo to 5. septembra na tomto mimoriadnom zasadnutí a
ja naopak si myslím, že by bolo vhodné vytýčiť si takúto termínovú rezervu na nejaké
mimoriadne  zasadnutie,  keby sa vyskytlo,  pretože potom sa zase tí istí,  čo sa dnes
sťažujú,  že  si  tam dávame  nejaký  termín,  aby  sme  si  ho  nedali,  potom sa  budú
sťažovať,  že boli  na  dovolenke  a nemohli  sa  zúčastniť  rokovania.  Takže dajme  si
hviezdičkový termín, ak sa nenaplní, tak fajn, ak príde nejaký protest prokurátora,  ku
ktorému sa budeme musieť vyjadriť do 30 dní,  tak akože aby sme mali ten termín k
dispozícii. Ďakujem.

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

p. Zajac: Tá realita, keďže to nebolo na tom hviezdičkovom, ale bolo aj tak mimoriadne, je
práve naopak ako teraz povedal pán poslanec, že keď príde nevyhnutné, tak sa proste
dostatočný počet, pravdepodobne,  nikdy sme tu s tým nemali  problém,  stretne. Tak
mali  sme  aj s  bodkou, s  hviezdičkou a nebrali  sme  na ňom ten projekt  Delivery a
potom sme ho riešili na mimoriadnom, lebo nás naháňal termín. Tak potom nechápem,
prečo máme mať ten riadny termín, lebo nemal, komisie nemal tie veci...

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme aj komisie naplánovať.

p. Zajac: Ja si potom myslím,  že buďme teda, majme teda tú guráž, dajme prázdninový aj s
komisiami, presne tak.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Lenč.

p.  Lenč:  Ďakujem za  slovo,  pani  starostka.  Ja  chcem mať  2 také poznámky  k zasadaniu
komisie  dopravy.  Keďže  traja  členovia  komisie  dopravy  sú  zároveň  členovia
regionálnej komisie a teda doposiaľ to bolo tak, že regionálna komisia začínala o 16.
hodine a dopravná o 17., tak sme ešte aspoň na časti tej regionálnej bývali,  ale keďže
regionálna si zmenila  začiatok rokovania na sedemnástu, tak v podstate obidve tieto
komisie  začínajú  v rovnakom čase.  To tam v tej legende  je  napísané.  Tam to ešte
ostalo tak, ako to bolo, ale  realita je  taká. Áno, ale teraz som sa rozprával s pánom
predsedom regionálnej  komisie  a  je  to  tak.  Takže  ja  navrhujem,  aby  sme  si  my
vymenili tie začiatky tých rokovaní, čiže dopravná by začínala o 16. a ešte jednu  takú
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drobnú prosbu mám, to som nekonzultoval s pánom predsedom, ale ja dúfam, že bude
s  tým  súhlasiť,  lebo  dopravná  komisia  sa  rozrástla  teda  o  dvoch  členov  takých
významných  a  my  sa  už  teda  nezmestíme  do  tej  malej  miestnosti  tam  s  tými
sedačkami, tak by sme si radi vymenili miestnosti s regionálnou komisiou. Čiže keby
sa dalo, pán predseda, my by sme boli radi v tej zasadačke miestnej rady a oni by išli
tam, kde sme boli my. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš:  Ďakujem.  Samozrejme, s tými priestormi na rokovania nevidím žiadny problém.
Pravdou je, že ešte keď bola členka ako neposlanec naša bývalá kolegyňa z minulého
zastupiteľstva,  preferovala  ten  termín  16.  hodiny  kvôli  práci.  Neskôr  aj  tak  pre
vyťaženosť sa tejto  práce v komisii  vzdala  a mne  sa nie  vždy darí uvoľniť  na  16.
hodinu z práce,  takže spravidla  tam nie  som.  Buď meškám,  komisia  stojí,  čaká na
mňa, alebo musím niekoho poprosiť, aby viedol komisiu miesto mňa. Ak toto nie je
problém tak môže ostať tá 16. hodina tiež, je  to len vecou vôle a dohody. Ja vždy
požiadam niekoho, aby teda viedol,  kto bude ochotný tú komisiu  miesto mňa,  lebo
pravdou je, že tú zámenu pôvodnú som žiadal ja a to bolo na podnet Dagmar Hladkej.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne  za slovo.  Ja  si teda vážim  kolegu Lenča ako  predsedu
komisie, ale ten návrh, ktorý predložil sa mi zdá byť ako nie celkom zrozumiteľný. Ak
začne  komisia  dopravy o šestnástej  a  komisia  pre PHSR o sedemnástej  a  ani  1  z
členov dopravy, obzvlášť predseda komisie  dopravy, nebude môcť ísť na tú komisiu
PHSR, pretože ešte sa nestalo, že by komisia pre dopravu skončila za hodinu. Takže to
sa  mi  zdá byť  úplne  akože míňajúce  sa cieľa.  Ja  teda skôr si myslím,  že nech  to
zostane tak, ako to je alebo neviem, inú zmenu treba navrhnúť. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Lenč.

p. Lenč:  Ďakujem,  no predsedu sa to, samozrejme, asi netýka, pokiaľ by tam neboli nejaké
významné body, ktorých by sa chcel zúčastniť, ale aspoň tí dvaja členovia by po tej
hodine mohli ísť na nejaký čas do tej regionálnej a potom sa vrátiť. Ale aj tak sa mi
zdá, že tá 16. hodina  vzhľadom na rozsah diskusií,  ktoré v tej komisii  bývajú,  tak
končievame po ôsmej hodine, tak sa mi zdá, že by bolo dobré, keby sme mohli začať
skôr, možno aj skôr skončíme. Ďakujem.

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

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Tieto  technicky  veci  sa  dajú,  myslím,  tiež  riešiť  s  pani
tajomníčkou.  Ja  len  k  tomuto materiálu  ako takému,  lebo  aj toto zastupiteľstvo  je
mimo plánu, pretože došlo k zmene, ja si myslím,  že by sme vôbec o tomto nemuseli
rokovať,  toto  by  mohlo  byť  ako  informatívny  materiál,  ktorý  keď  sa  zverejní  v
dostatočne dlhom predstihu, tak si každý vie urobiť čas a proste zariadi sa podľa toho.
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Preto ako ja aj teraz absolútne stopercentne súhlasím s pánom Dullom a odmietnem o
tomto hlasovať.  Zobrať na vedomie  niečo,  čo nie je  v našej  kompetencii,  je  proste
nezmysel. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: No ja si myslím,  že musí schváliť plán zasadnutí miestneho
zastupiteľstva, podlieha vášmu schváleniu,  myslím si to, že to tak je,  ale  musela by
som si to vyhľadať v nejakom výklade. Ale iste to, čo tu hovoria kolegovia,  vedúci
oddelenia a komisie  regionálneho rozvoja dopravy, tak je to vec dohody aj s pánom
prednostom aj OZFD-čka atď., veď to je najmenej. Pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Harmonogram zasadnutí je  čisto v kompetencii starostu, takže
nemusíme to schvaľovať. Koniec koncov vidíme to, že ten materiál je, po a.) berieme
na  vedomie.  Tzn.,  je  to  v  tvojej  kompetencii  zvolávať  to,  ale  ako  aby  sme  mali
informáciu, preto ten materiál ide.

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

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  teda  z  tej  diskusie  aj  dnešnej,  aj  z
predchádzajúcej mi to vychádza tak, že z hľadiska dlhodobej perspektívy asi by bolo
teda spraviť  nejakú  zásadnejšiu  rekonštrukciu,  čo sa  týka tých komisií,  ideálne  by
bolo, keby boli 4 komisie a nedôjde k tomu, že sa budú biť. Teda ja neviem, či by sa
nedohodol predseda komisie PHSR s predsedom komisie pre dopravu, že by sme mali
spoločné zasadnutie komisií. Dávam im takýto návrh. Ďakujem

p. Čahojová,  starostka MČ: Nasleduje pán vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Myslím, že ste, kolegovia, veľmi správne postrehli,
materiál je odporúčajúcí, vnímam jeho úlohu, lebo sa to tu tradične takto pripravuje, že
aby sme si vedeli plánovať nejako ten rok, tie zasadnutia. Samozrejme, to neznamená,
že ani pani starostka, alebo predsa komisií,  aj sa to stalo, život to prinesie,  že proste
dôjde  k  nejakej  zmene,  ale  aspoň taký základný  harmonogram by  sme  mali  mať
rámcovo  schválený.  Dovoľte teda ako zastupujúci  predkladateľ,  aby som si osvojil
obidva  pozmeňovacie  návrhy,  ktoré  kolegyňa  Poláchová  predniesla,  tzn.,  posun
septembrových komisii o týždeň, posun miestnej rady na 18. 9., miestne zastupiteľstvo
25. 9. zostáva ako aj návrh toho hviezdičkového termínu letného zasadnutia na 17. 7.,
aby sme nemuseli o tom hlasovať osobitne. Ďakujem.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Dobre  ďakujem.  Koniec  diskusie.  Poprosím  návrhovú
komisiou, aby predniesla návrh uznesenia. Ďakujem.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves,  bod a.)  berie  na  vedomie  harmonogram zasadnutí komisií  miestneho
zastupiteľstva,  miestnej  rady  a  miestneho  zastupiteľstva  v  roku  2018,  bod  b.)
odporúča,  po  1.)  predsedom komisie  miestneho  zastupiteľstva  zvolávať  zasadnutie
komisií  miestneho zastupiteľstva podľa harmonogramu zasadnutí komisie  miestneho
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zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2018, po 2.) starostke
zvolávať zasadnutia  miestnej  rady a miestneho zastupiteľstva podľa harmonogramu
zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v
roku 2018.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, hlasujme o tomto návrhu, nech sa páči.

Hlasovanie: Za 13 poslancov, proti žiaden, zdržal sa 1. Uznesenie bolo schválené.

Bod č. 17
Odmena miestnemu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2017
 
p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pokračujeme  bodom  č.18.  Je  to  Odmena  miestnemu

kontrolórovi za 4.  štvrťrok roku 2017. Prosím pána vicestarostu,  aby zastúpil  pani
tajomníčku.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne,  dovolím  si  zastúpiť  pani
tajomníčku,  v  zmysle  príslušných  ustanovení  zákona  o  obecnom  zriadení  môže
miestne zastupiteľstvo schváliť  odmenu miestnemu kontrolórovi až do výšky 30 % z
platu určeného podľa zákona. Výpočet navrhnutej odmeny máte v prílohe materiálu,
celková odmena za 4. štvrťrok je možná maximálna 1.839 Eur. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže sa do diskusie
nikto neprihlásil, diskusiu končím a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh
uznesenia, nech sa páči.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves schvaľuje miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
doktorovi  Mgr.  Miroslavovi  Hrádekovi  odmenu  za  4.  štvrťrok  2017  vo  výške
1.839 Eur.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, nech nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie:  Takže za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik, uznesenie
bolo schválené. Ďakujem

Bod 18
Informácia o vybavených interpeláciách

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pristupujeme  k  bodu  číslo  18.  Tým  je  Informácia  o
vybavených interpeláciách. Nech sa páči. Pán poslanec Lenč, nech sa páči.
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p. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja sa chcem v 1. rade ospravedlniť za nejakú takú
nezrozumiteľnosť mojej interpelácie. Priznám sa, že neviem, ako to poslanci mali,  ale
tak, ako som to ja dostal, tú odpoveď, tak moja interpelácia bola totižto ústne podaná.
A  vidím,  že  úrad  s  tým  nemá  nejakú  veľkú  skúsenosť,  pretože  boli  tam nejaké
doslovné  prepisy  môjho  talapania  -  a  za  to  sa  chcem  teda  ospravedlniť  kolegom
poslancom.  Asi som nie celkom zrozumiteľne formuloval to meritum veci,  na ktoré
som sa  chcel  spýtať.  A  teda  úradu  sa  nepodarilo  nejak  vydedukovať  z  toho. Ale
nakoniec odpovedali na to, na čo som sa pýtal. A teda ... chcem ešte povedať, že úrad
nejak,  ja  neviem,  či  si  neuvedomil,  aj  keď  ja  som  to  zdôraznil,  že  teda  moja
interpelácia je ústna a chcem na ňu písomnú odpoveď, tak nejak to nebolo zachytené.
A tej odpovede som sa teda dočkal až po sedemdesiatich dňoch, aj keď teda rokovací
poriadok hovorí o tridsiatich. Aj s tým teda, že ešte som musel potvrdiť, že som naozaj
tú interpeláciu  podal a potom vlastne sa išlo  nejak  skúmať,  že na čo som sa pýtal.
Dobre.  Teraz ku obsahu tej odpovede na  tú interpeláciu.  Ja  som sa pýtal na  počet
vydaných vyhradených parkovacích miest pre ťažko zdravotne postihnutých. A teda v
odpovedi je napísané,  že za rok 2017 bolo vydaných 60 takýchto povolení.  A ešte v
maili, ktorý mi došiel, bolo napísané, že 10 je ešte v procese vybavovania. Tak chcem
k tomu povedať, že tieto čísla  nie  sú teda nejaké hrozivé,  ale  dostal som podnet od
občana a viacerí to zaregistrovali,  že sa to množí. A teda - zdá sa im, že tento inštitút
sa zneužíva. Tak, ako sa to zdá aj mne. A už som na to istým spôsobom aj upozornil.
A myslím,  že aj na miestnej rade som o tom hovoril v rámci bodu Rôzne, kde sme
hovorili  o tej novej smernici,  ktorá vlastne má byť pre vydávanie  tých vyhradených
parkovacích miest. Dobre, ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja sa teda vyjadrím k vybaveniu interpelácie k postupu Karlovej
Vsi pri revitalizácii ihriska. Podľa odpovede - súhlas na revitalizáciu detského ihriska
nebol záväzný, iba deklaroval spoločenskú podporu miestnej samosprávy. Teda nebol
súhlasom na  zásah  do  existujúceho  majetku,  ktorého  správcom je  mestská  časť  a
vytvorenie nového majetku, všetko v podobe stavieb. Karlova Ves tvrdí, že nemala k
dispozícii  projekt,  teda jej  neprekážalo  dať súhlas  na  revitalizáciu  obecnej  stránke,
ktorej  nemala  informácie.  Predstavitelia  rodičovského  centra  tvrdia,  že  o  projekte
rokovali rok a pol s ľuďmi reprezentujúcimi  Karlovu Ves a tí mali  informácie.  Tak
neviem, kde je pravda. Zaráža odôvodnenie presvedčenia, že postup Karlovej Vsi bol
a aj súčasný stav je zákonný. Pritom ľudia odstránili viacero technických vybavení a
vybudovali nové, všetko stavby,  na čo v zmysle zákona je potrebný písomný súhlas
alebo  povolenie,  rozhodnutie  stavebného  úradu.  Podľa  odpovede  niekto  vykonal
obhliadku aj fotodokumentáciu,  ale neuvádza sa zistený stav. Možno preto, že by sa
muselo  priznať,  že revitalizácia  je  krycím  názvom pre vybudovanie  takmer  celého
nového  ihriska  s  viac  ako  dvojnásobnou  plochou  oproti  pôvodnému,  všetko  bez
rozhodnutí,  povolení,  súhlasov  v  zmysle  stavebného  zákona.  Karlova  Ves  ako
stavebný úrad koná správne,  keď prísne  vyžaduje  od stavebníkov plniť  povinnosti.
Smutné je, že ako správca,  ktorý zastupuje vlastníka,  už nekoná v rovnakom duchu.
Umožnila  rodičovskému  centru,  ktoré  nemá  nijaký  právny  vzťah  k  pozemku  i  k
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majetku  vo  vlastníctve  hlavného  mesta,  vykonať  zmeny  tohto cudzieho  majetku  a
vytvoriť  nový  majetok  bez  toho,  aby  sa  vedelo,  komu  bude  patriť  stavebnou
činnosťou, o ktorej musela  vedieť,  že vyžaduje  individuálne  akty iného  stavebného
úradu.  Fakt,  že v  odpovedi uvádzaná príloha  nebola  súčasťou doručenej  odpovede
pôsobí ako symbol.  Ja  pre istotu prečítam obsah toho súhlasu,  stanovisko  z 9. 12.
2016:  Na  základe  vašej  žiadosti  o  stanovisko  k  plánovanej  revitalizácii  detského
ihriska  vo  vnútrobloku Majerníkova  36 až 58 vám oznamujeme,  že s plánovanými
úpravami ako správca uvedeného ihriska súhlasíme,  vítame ich a podporujeme.  Tak
neviem, či toto je iba deklaratívne alebo dostatočné konštatovanie, v každom prípade
na základe tohto sa tam udiala tá zmena a na základe obhliadky sa nezistil nepovolený
technický stav alebo faktická skutočnosť. Je mi to ľúto, lebo to detské ihrisko vítame,
podporíme, ale spôsob, akým k nemu došlo bez komunikácie s obyvateľmi v okolitých
domoch, tak to je zaručene veľmi smutné, lebo je to v rozpore s platným stavebným
zákonom  aj  dobrými  medziľudskými  vzťahmi.  Odpovedať,  že  necítili  potrebu
komunikovať  s  obyvateľmi,  lebo  nevedeli,  čo  je  obsahom,  ste  si  mohli  prečítať  v
zverenej informácii o vybavení interpelácie. Ja dúfam, že je to posledný takýto prípad
a  že Karlova  Ves  dostojí  svoje  povinnosti,  že  ako  správca  majetku  mesta  vykoná
kroky, ktoré smerujú k dodatočnej legalizácii stavebnej činnosti. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem aj ja.  Keďže nikto iný nebol prihlásený,  poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.

Návrhová komisia: Predkladáme návrh podľa predložených materiálov.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Hlasujeme o predloženom návrhu uznesenia.

Hlasovanie:  Za  12  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  2.  Uznesenie  bolo
schválené.

Bod č. 19
Rôzne

p. Čahojová,  starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu Rôzne, otváram bod Rôzne, nech sa
páči. Do bodu rôzne sa hlási pán poslanec Borovička ako prvý. Nech sa páči.

p. Borovička:  Ďakujem za slovo. Pani starostka, budem sa opakovať a budem opakovať aj
slová tu pána kolegu Dullu, pred niekoľkými rokmi, vlastne už viacerými rokmi, už za
starých časov pána bývalého  starostu, ako sa volal,  Hollý,  potom za starostky pani
Hanulíkovej,  dokonca už za tohto stavu, keď pani inžinierka Kratochvílová prišla na
obhliadku  našej  ulice  Pribišovej  a  Majerníkovej  a  povedala,  že  by  bolo  dobré  ta
spraviť ten chodník medzi Majerníkovou a Pribišovou. Mali sme problém pred dvoma
týždňami a problém taký, že ako vás už niekoľko rokov prosíme, starostku a obec, aby
ste nám sprístupnili a rozšírili  tieto chodníky, pred dvoma týždňami sme mali vážny
zdravotný stav 1  občana,  kde prišla  sanitka.  Nemohla  sa  dostať  k  baráku,  keď sa
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dostala k baráku, uviazla tam, keď pacienta prenášali  do sanitky, sanitka tam ostala
visieť, musela prísť 2. sanitka, pacienta preniesli do tej 2. sanitky a túto sanitku museli
hasiči potom ťahať z toho blata, z toho pozemku, ktorý tam je katastrofálny. A môžem
vám povedať, som zvedavý,  kedy prídu technické služby naše a budú upratovať ten
neporiadok, ktorý tam ostal. Je mi ľúto pacienta, ktorého museli prenášať v tej zime, v
tých  nepríjemných  veciach  a sanitka  tam naozaj  ostala  visieť  a  nie  je  možné  tam
chodiť, ako na príjazdovej ceste. Pani bývala  Kratochvílová, keď tam bola aj s tým
dopravným pánom inžinierom, keď sa robila značka ohľadom toho parkovania, ktoré
tam fakticky,  to  nám pomohlo,  že  tam nikto,  teda nie  že nikto,  ale  väčšinou  teda
neparkujú,  ale  tá príjazdová cesta  k popisným číslam neexistuje.  Chceme poprosiť,
dôjdite sa niekto na to pozrieť,  pozri si šírku týchto chodníkov, sú približne o meter
užšie, ako sú o jednu ulicu nižšie,  že to je Pribišova a Majerníkova a skúsme toto už
opraviť. Naozaj, keď mi toto niekto sľúbil pred ôsmimi rokmi, myslel som si, že táto
Karlova Ves,  títo poslanci to tiež odsúhlasí  a stavebné, pardon, dopravné oddelenie
nám pomôže v ústrety.  Naši občania  naozaj  majú  problém,  keď tam príde sanitka,
zásobovanie atď. Prosím, pani starostka.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem za informáciu, pán poslanec Dulla k tomu chce niečo
dodať.

p. Dulla:  Áno, ja potvrdzujem to, čo povedal Zdeno Borovička. Proste, bola to mimoriadne
smutná udalosť a bezmocnosť v tom momente napriek tomu, že to, že muži boli silní,
že všetko bolo, len tá technika na tom povrchu akosi nie  a nie  preniesť tú trakciu a
odísť  odtiaľ.  Lebo  to  je  všetko  v  svahu   a  dole  sa  nedá,  lebo  tam sú  tie  stánky
doplnené,  s ktorými sa pôvodne nerátalo,  ale  keďže pokračuje to prenajímanie  pod
tými  stánkami,  za  čo  ste  teda  hlasovali  mnohí,  takmer  všetci,  tak  sa  tadiaľ  nedá
odchádzať, lebo tam stoja ďalšie  autá. Ten malý trh, ktorý tam máme. Je to, proste,
jediné prístup. Máme oficiálne vchody na tú stranu, nie do dvorov, do dvorov sa nedá
takmer vôjsť,  cez dvory sa chodiť nedá, tam sú schody, tam je kde-čo možné. Ja by
som bol veľmi rád, keby sa to najjednoduchšie riešenie, ktoré sme už 3× navrhovali a
3× sme dostali zamietavú odpoveď, naposledy ako spoločenstvo vlastníkov bytov, sa
zrealizovalo.  Spevnil  trávnatý povrch existujúcimi  jednoduchými  tvarovkami,  ktoré
nie  sú betóny,  to sú v zemi schované  technické prvky a unesú 12 ton na nápravu,
prosím vás.

p. Čahojová,  starostka MČ: Od nás ste dostali zamietavú?

p. Dulla:  Áno, spoločenstvo vlastníkov bytov, Ing. Dušan Vician,  predseda, dostal odtiaľto
zamietavú  odpoveď.  Lebo  sme  to  riešili  na  schôdzi  vlastníkov,  lebo  to  ozaj
potrebujeme.  Potrebujeme  to  pre  našu  bezpečnosť,  potrebujeme  to  pre  tých,  ktorí
chodia...

p. Čahojová,  starostka MČ: Podpísal a pani inžinierka... Prepošli mi to prosím ťa, mailom.
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p. Dulla:  ...neviem, musím sa na to pozrieť, ale je to smutné, lebo to nielen otázka takéhoto
vyhroteného prípadu, ktorý sa navyše stal večer, čiže nebolo ani vidieť poriadne, kam
sa stúpa, to je proste 20 hodinová pravda u nás, keď majú prísť remeselníci,  keby sa
mal  niekto sťahovať,  tak si  to  ani neviem predstaviť,  ozaj sa  tam už nedá.  Buďte
troška empatický.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Prosím,  keby som preposlala,  lebo  ja  napr.  požiadavku  na
rozšírenie chodníka ja si nepamätal, že by tu bola vznesená, ak možno to nie sú ani
naše pozemky a neviem, takže poprosím preposlať. Dobre?

p. Dulla: Pozemok je mestský. Ten jeden určite. Možno že nie ten určite.

p. Čahojová,  starostka MČ: To môže byť problém, ale prepošli mi to, prosím ťa. Pozrieme
sa na to ešte raz. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Vďaka veľmi pekne za slovo. Ja by som rád ako predseda klubu Naša Bratislava
rád informoval  ctené  zastupiteľstvo, že som obdržal  od Marcela  Zajaca,  od Vlada
Dullu oznámenie, že  končia svoje členstvo v klube Naša Bratislava. Takže im chcem
poďakovať  za  prácu,  ktorú vykonali  pre  tento  klub  a  prajem im  veľa  úspechov a
dúfam,  že  naša  plodná  spolupráca odchodom z klubu  nekončí,  ako  koniec-koncov
ukázalo aj dnešné hlasovanie,  ukázali dnešné hlasovania,  že niečo sme sa nezhodli,
niečo sme sa vedeli podporiť. Takže ja im ešte raz ďakujem a prajem veľa úspechov.

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

p. Lukačovičová:  Ďakujem za slovo. Ja  by som chcela  spýtať na 2 veci.  Jednak je  to v
súvislosti s Karloveskou zátokou, sme  si mali  možnosť prečítať,  v podstate je  to v
bode Rôzne, dotaz ako, že mali  sme teda možnosť si prečítať rozhodnutie ministra,
ktoré teda nakoniec,  ako sme síce predpokladali,  ale  teda tajne dúfali,  že teda takto
nedopadne,  dopadlo  ako  dopadlo.  Teda podnet,  ktorý bol  podaný,  resp.  podnet  na
rozklad  teda  bol  zamietnutý,  ktorý bol  teda  podaný  krajskou  prokurátorkou.  Čiže
chcela by som sa opýtať, že či teda budú nejaké vedené kroky k možnosti preskúmania
súdom, lebo toto už teda je  jediná  možnosť.  To je  1 vec.  A 2., ktorá vlastne súvisí
takisto s tým územím, tak by som sa chcela spýtať, v akom štádiu je teda, síce vieme,
že stavebná uzávera takýmto spôsobom teda bola zrušená, ale v akom štádiu sú práce
na územnom pláne zóny v danom území. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Marcel ešte chce nejakú otázku. Teda poznámku doplniť  k
otázke.

p.  Zajac:  Ja  len  potvrdzujem,  že  je  veľmi  dôležité  napriek  tomu,  že  nemáme  stavebnú
uzáveru, tak ten územný plán zóny čo možno najrýchlejšie, lebo tam ide o to, že keďže
tam je stavebná uzávera, tak čokoľvek, čo sa tam naplánuje,  ďalšou stavbou sa mení
realita.  Naozaj pomerne rýchlo a pružne toto tu územné plánovanie urobiť,  ale je  to
zase  nevidím  až  ako  taký  veľký  náročný  problém,  keďže  my  sme  boli  pomerne

129



ďaleko, v tomto území prebehol Urban walk, vyšli z neho nejaké odporúčania, tak ja si
viem predstaviť...ja by som sa inak tiež rád zabavil...

p. Čahojová,  starostka MČ: Vyrušujú. Ale je pol 11, tak ich nemôžem veľmi napomínať.

p. Zajac: Takže by to bolo dobré, aby sme to čo najrýchlejšie spravili, čo najrýchlejšie naozaj
to treba dohliadať.

p. Čahojová,  starostka MČ: Čo sa týka k územnému plánu zóny, tak ja teraz presne neviem,
tam máme, tuším, nového spracovateľa, ja už o tejto hodine si fakt nepamätám, je toho
viac v tom územnom plánovaní. Mrzí ma to, už tu nie je pán Vaškovič a niekto, kto by
vám presne odpovedal na túto otázku, ale čo sa týka toho podpisu záverečného pána
ministra,  lebo  my sme podali  rozklad aj prokurátorka podala rozklad,  pán minister
nepotvrdil  stavebnú  uzáveru.  Naopak,  potvrdil  rozhodnutie  Okresného  úradu  ako
keby. Nevyhovel,  teda nám nevyhovel.  A my, samozrejme, sme museli počítať, lebo
nám na tomto území veľmi záleží a je to precedens, lebo to, ako dopadne Karloveská
zátoka, po 1. je to mimoriadne dôležité územie pre nás, pre Bratislavu, ale po 2. tak
isto sa budú odvíjať aj naše územné plány zón aj  v iných oblastiach Karlovej Vsi a
predovšetkým momentálne sú najcitlivejšie  územie  Starých gruntov, kde máme tiež
pripravený územný plán zóny a radi by sme vyhlásili aj stavebnú uzáveru. No a čakali
sme,  ako toto dopadne, lebo ak by dopadlo dobre, tak by sme rovnakým spôsobom
vyhlásili  stavebnú  uzáveru na Starých  gruntoch,  ale  nechceme  nejaké  slabé  miesto
alebo napadnuteľné, aby nám zamietli aj stavebnú uzáveru na Starých gruntoch, aby
sme tomu boli vystavení.  Ale keďže sme sa pripravili na každú alternatívu, odpusťte
mi,  prosím,  kolegovia,  že  nepoviem  úplne  detaily,  ale  sme  pripravení  aj  na  túto
situáciu.  Momentálne  si  myslím,  že nie  je  tam nič  také citlivé,  že by sme  ohrozili
momentálny status quo v Karloveskej zátoke, takže nemáme sa reálne v tejto chvíli
čoho obávať, nejakej zásadnej zmeny v tom území, a veľmi rýchlo sa dozviete, možno
už na najbližšom februárovom zasadnutí zastupiteľstva, že čo sa odohralo. Ale naozaj
uvažujeme takým spôsobom, ako povedala pani poslankyňa. Možno po zastupiteľstve
bližšie informácie. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. Ja by som môj príspevok rozdelil do dvoch
v častí. 1 bude taká nepríjemnejšia, 2  taká príjemnejšia.  Začnem tou nepríjemnejšou,
tá  sa  týka  rezidenčnej  zóny  Hlaváčikova-Veternicová,  evidujem  tam  dosť  vážne
sťažnosti obyvateľov, teda na úbytok parkovacích miest. Ale je to skôr v súvislosti s
vymáhaním práva alebo teda toho systému, ktorý tam bol zavedený.  Majú pocit, že
Mestská polícia dostatočné nekontroluje oprávnenosť toho parkovania tam. Viem, že
úrad dáva nejaké výzvy za stierače, nejaké lístočky, ale to už vodiči ignorujú a vedia,
že sa im nič nestane. Tak neviem teda, aký vplyv máme na konanie Mestskej polície,
ale dobre by bolo ich, ja neviem, vyzvať, poprosiť, ja neviem, čo môžeme spraviť, aby
proste začali tam zjednávať poriadok. Dobre, to bola tá nepríjemnejšia  časť. Teraz tá
príjemnejšia. Keďže je koniec roka, tak by som teda za náš klub chcel by som sa chcel
poďakovať, nie, to nie je Interpelácie, to je Rôzne, tam sa pýtame v Interpeláciách, ja
sa nechcem nič pýtať.  Takže milé  kolegyne  a milí  kolegovia,  chcem poďakovať za
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spoluprácu v tomto roku, aj vedeniu mestskej časti, aj zamestnancom úradu a rád by
som vám teda poprial, čo možno najpríjemnejšie a najpokojnejšie prežitie vianočných
sviatkov  a  do  nového  roka  veľa  zdravia  a  úspechov.  Nech  to  ešte  dobojujeme.
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne. K tej 1. časti, tak to bola otázka, nebola to
interpelácia. Áno, my evidujeme, avšak viete, že tam bývam, aj iné panie poslankyne,
obrátili  sme  sa  aj  so  žiadosťou,  aj  s  prosbou,  dokonca  sme  pred  krátkym časom
odovzdali  mestskej  polícii  tablet  s  nahratými  informáciami  o  tom,  ktorí  majitelia
vozidiel motorových majú vybavené tie kartičky, ktoré majú mať vystavené, aby sme
im uľahčili  prácu, ale,  žiaľ,  je  toto obdobie,  dostali sme správu o činnosti Mestskej
polície ako mestskí poslanci a, žiaľ, Mestská polícia bojuje rovnako ako iné profesie s
absolútnym nedostatkom záujmu  zo strany mladých  mužov alebo zo strany mužov,
aby  vykonávali  službu  Mestskej  polícii.  Čiže,  naopak,  miesto  toho,  aby  bol
medziročný  nárast,  čo  je  potreba,  ani  tak  ako  bola  ustanovená  Mestská  polícia  v
zakladacej listine, dnes má, myslím si, o 200 menej, ak si to dobre pamätám, nie som
pripravená  na  túto  otázku,  200  menej  príslušníkov,  ako  bol  predpoklad,  no  a
medziročný  úbytok  jej  príslušníkov  Mestskej  polície.  Navyše  teraz je  to  adventné
obdobie, sú viaceré vianočné trhy a oni majú ako povinnosti vzhľadom na isté rôzne
hrozby atď., čiže oni naozaj nie sú schopní fyzicky momentálne pokryť, ale myslím si,
že aj tá naša  spolupráca,  aj to upozorňovanie  tých vodičov, oni to chápu ako našu
snahu im vyjsť akože v ústrety pri teda kontrolovaní alebo monitorovaní tejto zóny. A
ja  dúfam teda,  že keď prehrmia  tieto  sviatky a všetky spoločenské  udalosti s  tým
spojené,  tak že tá ich činnosť  tam bude  zaevidovaná  ako vo  zvýšenej  miere.  Inak
veľmi ma to mrzí, ale je to naozaj tak. Je to tak. A za želanie ďakujeme. Pán poslanec
Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Do tretice sa ospravedlňujem,  že
náš spoločný čas takto míňam, ale nedá mi to, chcem sa vrátiť k bodu č. 13 - využitie
Matejkovej 20. Ja teda na jednej strane som rád, že prešlo  to uznesenie,  ktoré som
navrhol, ale v podstate neprešla tá myšlienka, ktorú som chcel, aby prešla, aby boli tie
viaceré alternatívy, a nerád by som bol, aby taký nejaký blen na ústach zostal z toho,
že sa presadilo niečo proti našej vôli. A neviem... neviem, že ako by sa to dalo možno
troška zreparovať. Snáď v budúcnosti, keď sa vyskytne nejaká možnosť. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Myslím si, že to ešte sa sem vráti. Takže to, myslím si, že nie
treba  reparovať,  že  to  uznesenie  kedykoľvek  môžete  zrušiť.  Ale  myslím  si,  že  to
nebude potrebné. V bode Rôzne sa už nikto nehlási. Takže pod Rôzne  ukončujem a...
návrh uznesení nebol v bode Rôzne, bol?  Nebol. Takže nebol návrh.

131



Bod č. 20
Interpelácie

p. Čahojová, starostka MČ:  A prosím otváram bod Interpelácie. Pán poslanec Krampl, nech
sa páči.

p. Krampl :Ďakujem za slovo. Pokúsim sa byť stručný.  Mám 2 otázky a očakávam na ne
slovnú  odpoveď  iba.  Jedna  sa  týka  rekonštrukcie  alebo  resp.  výstavby  parku...
parkoviska dole na Karloveskej,  proste ako je kostol Sv. Michala; lebo ... takto, aby
všetci vedeli  o čo ide.  V prvom rade chcem poďakovať mestskej časti sa  tú prácu,
ktorá tu bola vykonaná, lebo naozaj tá plocha bola v katastrofálnom stave. A skutočne
si zaslúžila tú rekonštrukciu. Druhá vec, ale- ktorá je s tým spätá je vlastne, že všetky
tieto veci, aby boli práve aj do budúcna nespochybniteľné a ... proste jasné, tak treba
to mať všetko na poriadku na katastri.  Je tam parcela  vyznačená iba ako - rokliny,
proste nespevnená plocha; čiže tam žiadna stavba na katastri nie je  zaznamenaná. Ja
som to písal aj na facebooku, len správca našej facebookovej stránky ma,  -ako- taktne
zablokoval. To tiež dosť dobre nechápem prečo, keďže som neporušil žiadnu ... z tých
podmienok komunikácie, tam na našej facebookovej stránke. Čiže moja otázka znie: -
Aký je technický stav, čo sa týka stavby parkoviska? Či sa momentálne zapisuje do
katastra,  alebo  ...  ako  to  parkovisko  existuje?  Pretože  je  označené  aj  dopravnou
značkou. Takže by malo byť oficiálne, aby sa tam, napríklad, mohli vyberať pokuty za
zlé parkovanie.

p. Čahojová, starostka MČ:  Mrzí ma, že tu už nie je pán prednosta, lebo toto sme si overili
ako  prvé,  než  sme  pristúpili  k tej  rekonštrukcii.  Bolo  to  na  základe  požiadaviek
veľkého počtu občanov, ktorí nám kvôli tomu písali. Určite je to v poriadku. Neviem,
či práve zápis v katastrálnom úrade je práve podstatný pre takéto rekonštrukcie, lebo tá
stavba tam preukázateľne je.  Nám tá parcela je zverená do správy. Takže - ale mrzí
ma, lebo  pán prednosta, zajtra je župné zastupiteľstvo,  už naozaj naliehavo  musel
odísť. Nech sa páči 

p. Krampl: Ďakujem. No veď ... to by ma zaujímalo ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Máme to určite v poriadku ... 

p. Krampl: ...tá ...  stránka veci. To, že tam tá stavba bola, to je fakt. Áno? Tak isto, ako tam
bolo  kedysi  trhovisko;  ale  nejde  teraz  o tú  oficialitu.  Čiže,  aby  to  bolo  naozaj
papierovo v poriadku.

p. Čahojová, starostka MČ:  Je to určite  v poriadku.  My sme uvítali,  že sa podarilo  ešte
nejaké  prostriedky...ešte ako keby súťažami získať,  alebo ušetriť.  Takže mohli  sme
ešte... a bolo priaznivé počasie, tak sme využili tú situáciu a opravili sme.

p. Krampl: Keď má o tom pán prednosta viacej informácií, ja sa potom teda opýtam ešte jeho
...
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p. Čahojová, starostka MČ: Pokojne...

p. Krampl:  Potom ešte druhá, len, krátka vec; lebo som hovoril,  že dve mám. Obrátil sa na
mňa pán Oláh, on je obyvateľ Starých Gruntov, vo veci tamtej výstavby. Vlastne... tej
prístupovej komunikácie, čo je tam tesne pod lesom, a inžinierskych sietí. Vraj tam bol
nejaký problém,  že oni,  ako susedia,  neboli prizvaní do stavebného konania.  On už
nejak sa odvolával na nejaký Okresný úrad. Teraz som videl na našej stránke, že je
zase Oznámenie  o začatí stavebného  konania  na  stavbu  ôsmych  rodinných  domov.
Predpokladám, že to je asi pokračovanie

p. Čahojová, starostka MČ: Akých? 

p. Krampl:  Ôsmych rodinných domov.

p. Čahojová, starostka MČ:  To je... Nie, to je iné.
   
p. Krampl: To je iné? 

p. Čahojová, starostka MČ: Nie, nie, nie ..

p. Krampl: Čiže tam momentálne je tam iba tá komunikácia,  nič viac. Lebo toto som práve
nevedel, že ako to je. A keby si mi teda vedela prezistiť. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ale presne ti neviem takto povedať. To je stavebné konanie.
To  ... ako ... príliš veľa informácií ...Ale to je úplne niečo iné. Iný projekt.

p. Krampl:  Keby si mi vedela teda k tej stavbe, ktorá tam je,  lebo tam, myslím,  bol aj ten
nezákonný výrub tých – nie?- tých stromov. To, myslím bolo pri tejto stavbe...

p. Čahojová, starostka MČ:  To je status quo, tam sme vám dali aj vysvetlenie v poslednom
čísle, myslím, Karloveských novín. Nemyslím, že by sa odvtedy niečo zmenilo. 

p. Krampl :A čo sa týka toho prizvania? Lebo stavebné konanie už bežalo...

p. Čahojová, starostka MČ: To rieši stavený úrad... okresný úrad. Ja neviem kto všetko. To
naozaj ti neviem odpovedať. Pán poslanec Dulla, nech sa páči.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Mám  2  interpelácie.  Prvou  nadviažem  na  už  jednu
predchádzajúcu.  Od  odpovede  na  interpeláciu,  vážená  pani  starostka,  uplynuli  2
mesiace.  Týka  sa  teda  záležitosti  sanácie  strechy  Spojenej  školy  Tilgnerova  -
telocvičňa - trakt. Verím,  že nielen mňa zaujíma,  aká je  aktuálna situácia.  Takže sa
pýtam  znova:  Má  Karlova  Ves  už  všetky  potrebné  podklady  pre  rozhodnutie
Stavebného úradu? Podala mestská časť Karlova Ves žiadosť o stavebné povolenie? A
ak  áno,  kedy?  Má  Karlova  Vec  povolenie  stavebného  úradu?  A ak  áno,   je
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právoplatné? Ak áno, od kedy? Začala Karlova Ves verejné obstarávanie, resp. bol už
zverejnený  oznam  vo  Vestníku?  Ak  áno,  kedy?  V  akom termíne  sa  predpokladá
uskutočnenie?  Čo  -  alebo  kto  -  zavinil  meškanie  oproti  termínu  pôvodne
deklarovanému pri  prerokúvaní  úpravy rozpočtu dňa  5. 9.  2017? To by bola  jedna
interpelácia. A druhá: Vážená pani starostka, Karlova Ves zrušila verejné obstarávanie
na  zhotoviteľa  zákazky  Odstránenie  havarijného  stavu  školského  bazéna  ZŠ  A.
Dubčeka,  Majerníkova  62,  Bratislava.  Podľa  oznámenia  zverejneného  na  stránke
ÚVO, zákazka – zmluva- nebola pridelená,  lebo sa zmenili  okolnosti,  za ktorých sa
vyhlásilo  verejné  obstarávanie.  Na  rokovaní  komisie  výstavby  a  územného  plánu
neodzneli  informácie  o  okolnostiach,  ktoré  sa  zmenili  oproti  stavu  pri  vyhlásení
verejného  obstarávania.  Okrem toho  na  stránke  ÚVO boli  postupne  zverejnené  tri
vysvetlenia, obsah ktorých vyvoláva dôvodné pochybnosti. Verím, že aj toto zaujíma
nielen mňa a odpovede na nasledovné otázky: -  Ktoré okolnosti, v čom a ako presne
sa  zmenili  oproti stavu  pri  vyhlásení  verejného  obstarávania?  Sú zmeny  okolností
objektívnej povahy a Karlova Ves, ako obstarávateľ, ich nemohla ovplyvniť? Kto bol
poverený spracovaním súťažných podkladov a výkazov výmer? Bol niekto poverený
kontrolou súťažných podkladov projektu a výkazom výmer pred podaním oznámenia
do vestníka ÚVO? Ak áno, kto? Po 4.) - Aké opatrenia prijalo vedenie Karlovej Vsi,
aby  sa  nezopakovali  nedostatky  v  súťažných  podkladoch  v  projekte  a  výkazoch
výmer. Ako - v súčinnosti ktorých subjektov a dokedy , chce Karlova ves zabezpečiť
nové  súťažné  podklady,  projekt  a výkazy  výmer?  V akom termíne  sa  predpokladá
kontrola nových súťažných podkladov, výkazov výmer,  projektu a predpokladaných
nákladov diela? Po 7.) - Ako mieni Karlova Ves riešiť škodu, ktorá vznikla v dôsledku
zlých súťažných podkladov, vrátane výkazov výmer? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme aj ja. Keďže žiadna iná interpelácia nie je prihlásená,
alebo je? Nie je,  tak ukončím bod interpelácie.  A tým pádom sme vyčerpali dnešný
program.

v. r.                              v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Ing. Petra Nagyová-Džerengová          ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      Denis Svoboda                         ………………………………………….
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