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Dana Čahojová, v. r.
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Úvod

p. Čahojová, starostka MČ: Zaujmite, prosím, svoje miesta, aby sme mohli začať.... Takže
vážené  dámy,  vážení  páni,  vážené  pani  poslankyne,  páni  poslanci,  vážení  hostia,
vážení zástupcovia médií,  prítomní kolegovia z miestneho úradu, vážení zástupcovia
verejnosti, dovoľte, aby som otvorila 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves v siedmom volebnom období. Je 27. február, je 14 hodín
a  15  minút  a konštatujem,  že  podľa  počtu  prítomných  poslancov  je  naše  miestne
zastupiteľstvo uznášania schopné. Úplne na začiatok, alebo na úvod, by som sa chcela
vyjadriť...  alebo  by  som vás  chcela  poprosiť  o  pár  sekúnd  pozornosti.  Sme  boli
svedkami  veľmi  poľutovaniahodnej  a  tragickej  udalosti,  ktorá  sa  priamym  alebo
nepriamym  spôsobom môže  mať  vplyv  alebo  dopad  aj  na  náš...  na  spoločenskú
atmosféru a naše životy. A myslím si, že sme v situácii kedy - ako keby spadlo také
predstieranie  alebo taká rúška predstierania,  toho, že naša spoločnosť alebo náš štát
chráni  naše  záujmy,  naše  práva,  našu  bezpečnosť  a naše  životy v každom prípade
rovnako; že nás nemôže táto situácia nechať ľahostajnými, najmä keď všetci vieme, že
.. snaha  alebo  úsilie  o dobrú a spravodlivejšiu  spoločnosť si mnohokrát  si vyžaduje
veľkú  dávku  osobnej  statočnosti  a aj  odvahy  a môže  sa  komukoľvek  z nás,
kedykoľvek - či dnes, či zajtra prihodiť niečo podobné, že sa staneme nepohodlnými
alebo nepríjemnými,  alebo aj nepriateľmi mocných toho sveta.  A preto by som vás
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chcela veľmi pekne poprosiť o pár sekúnd ticha na pamiatku života mladého človeka,
ktorý v záujme -  a ... úsilí o lepší a spravodlivejší život pre nás všetkých sa nenechal
zastrašiť,  ani  kúpiť  a stratil  pri  tom  to  najcennejšie  -  svoj  život  a život  svojej
snúbenice. Takže prosím vás o minútku ticha.   

Ďakujem veľmi pekne. Takže možno v takomto znamení a v takomto duchu môže pokračovať
dnešné  zastupiteľstvo,  naša  dnešná  schôdza.  Opakujem,  konštatujem,  že  sme
uznášania schopní, nikto sa písomne neospravedlnil.  Ani neviem o tom, že by niekto
ohlásil  neskorší  alebo  skorší...  neskorší  príchod alebo  skorší odchod.  Takže  ...  ani
nejaké nové informácie neprichádzajú..  a znova vás upozorňujem,  ako býva dobrým
zvykom, aby ste hovorili prosím pekne zreteľne riadne do mikrofónu, pretože z nášho
rokovania sa nevykonávajú scénografické záznamy, ale prepisuje sa zvukový záznam.
Najskôr pristúpime ... pardon pán poslanec Lenč, nech sa páči.

 p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Pán kolega Horecký ma poprosil,  aby som ho
ospravedlnil, že neskôr príde. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ale príde.

p. Lenč: Príde, príde.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Áno,  takže  pán  poslanec  Horecký  príde  neskôr.  A teraz
pristúpime  k voľbe overovateľov zápisnice.  Podľa..  .podľa abecedného poriadku za
overovateľov  zápisnice  sú  v poradí  pán  poslanec  Savčinský  a pán  poslanec  Šíbl.
Súhlasíte? .. Pán poslanec  Savčinský,  pán Šíbl.  Áno,  poslanci  navrhovaní  súhlasia.
Takže, prosím, hlasujeme o overovateľa zápisnice.

Hlasovanie: Za 18  prítomných poslancov, proti 1 poslanec, nezdržal sa nikto. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Omylom.... keďže si tu kolega Sloboda nechal ....
 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže,  prosím,  hovoriť  do  mikrofónu  -  a pre  nahlásenie

zmätočného  hlasovania  zo  strany  pána  poslanca  Zajaca  opakujeme  hlasovanie
overovateľov  zápisnice.  Nech  sa  páči  hlasujeme  overovateľov  zápisnice  pán
Savčinský a pán poslanec Šíbl.

Hlasovanie:  Za  18   prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Máme
schválených overovateľov zápisnice.
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Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Teraz  nasleduje  hlasovanie  o návrhovej  komisii.  Za  členov
návrhovej komisie pravdepodobne boli nominovaní pán poslanec Buzáš, pán poslanec
Savčinský a pani poslankyňa Magátová? Je tak? Takže budeme hlasovať: za členov
návrhovej komisie - pani poslankyňa Magátová, pán poslanec Savčinský, pán poslanec
Buzáš, ktorí medzitým už zaujali svoje miesto. Nech sa páči hlasujeme.

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

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Návrhovú  komisiu  máme  zvolenú.  Prosím  vás,  aby  ste
predkladali svoje návrhy, zmeny, doplnenia uznesení v písomnej forme; každý návrh
podpísali.  A  predseda návrhovej komisie prednesie návrh v takom znení, ako mu bol
doručený.

Bod 003:
Program rokovania

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže vážené dámy,  vážení  páni,  pristúpime  k prerokovaniu
pozvánky  na  dnešné  zasadnutie.  Program ste  dostali  v elektronickej  podobe,  v pozvánke.
Pýtam sa,  otváram diskusiu,  či je  nejaký návrh na doplnenie  alebo zmenu programu? Pán
poslanec Zajac sa hlási. Nech sa páči.

p. Zajac: No ... ja mám niekoľko návrhov na doplnenie; poslaneckých návrhov. Kľudne ich
môžeme  zaradiť  ako  posledné  body.  Len  nechcem,  aby  sme  mali  z bodu  Rôzne
cirkus , lebo potom tá diskusia v tom bode Rôzne je  problematická.  Neviem,  koľko
máme príspevkov atď. Takže všetky takéto body, ktoré som si pripravil,  by som rád
zaradil ako –osve- návrhy. Ja teda mám ich aj pripravené písomne. Ak ich ...budeme
o nich rokovať, tak ja ich pošlem organizačnému, aby teda tie návrhy uznesení mohlo
vytlačiť aj pre ostatných kolegov. Hm... ten prvý návrh sa však týka toho, čo som...

p. Čahojová, starostka MČ: Prepáč, Marcel, neviem, či ja zle počujem, ale mne sa zdá ako
keby si... no... skús...

p. Zajac: Ten prvý návrh- ten sa týka prvého bodu nášho programu a to je Uznesenia. Tam by
som  bol  veľmi  rád,  a to  teda  nemám  písomne  pripravené,  ale  je  pripravený  ten
materiál. Bol by som veľmi rád, keby to uznesenie č. 374/217 to je vlastne uznesenie
na môj podnet ... bolo zaradené ako riadny bod. Ten... to uznesenie má aj napísané, že
-  predloží  na  ďalšie  MiZ;  a keď  som sa  pýtal,  lebo  ja  som to  už  vtedy  nechcel
vypisovať  do  komisií  a MiZ,  bol  som za  to,  že  tá  správa  je...  naozaj  dostatočne
dôležitá, aby sme pomerne komplexne rokovali o... celej tejto veci. A preto by som bol
rád, keby bola riadne... tie podkladové materiály,  sú ako prílohy, ale keby sme tento
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bod nedali len v rámci uznesení, zase, aby sme teda ...sa nezdržiavali, tak to zaraďme
ako predposledný bod a pred tým bodom Rôzne, ako zatiaľ posledný bod. Ďalšie body
o ktorých  by  som  chcel,  aby  boli  zaradené  sú  nasledovné  :  -  Mám  pripravené
uznesenie k bodu, ktorý teda sa volá Zámer  zhodnotenia nevyužívaných nebytových
priestorov na Matejkovej 20. Čiže  to by som chcel,  aby bol jeden bod. Druhý bod
Návrh  na  ukončenie  realizácie  pilotných  parkovacích  zón Silvánska-  Veternicová.
Tiež by som bol rád, keby sme to konečne nebrali v bode Rôzne, ale sa tomu venovali
v jednom samostatnom bode.  No  potom mám  návrh  na  voľbu  poslancov  Bendíka
a Krampla  do  komisie  miestneho  zastupiteľstva.  A štvrtý  bod  mám  Návrh  na
rekonštrukciu  miestnej  rady  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava
Karlova Ves doplniť o poslanca Bendíka miestnu radu.

p. Čahojová, starostka MČ: Piaty... piaty...

p.  Zajac: To je piaty, áno...áno, Prepáčte ale ten prvý nemám pripravený písomne, lebo je...
vyplýva z toho znenia toho uznesenia k... neviem akým uzneseniam.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže všetky budú pred bodom Rôzne? Tak ako si ich prečítal.
 
p.  Zajac: Áno, áno, aby sme mali čas. Povedzme, ja pošlem na úrad pánovi Ikernáčovi, mám

uznesenia  pripravené  písomne;  ja  mu  ich pošlem a môže ich rozmnožiť.  Ale  ak to
neodhlasujeme, tak hm.. sa zbytočne nebudeme množiť...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Hlasujeme  o každom návrhu  samostatne.  Áno,  tak  som to
pochopila správne.

p. Zajac:  Bol by som rád, keby sme hlasovali  o tých návrhoch hlasovali samostatne. Sú to
samostatné body do programu.

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

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  No...  dovoľte  mi,  aby  som  tu  aj  privítal  predsedu
parlamentného  výboru  pre  nezlučiteľnosť  funkcií  pána  Vladimíra  Slobodu.  Pána
Slobodu sme sem pozvali ako hosťa z hľadiska toho teda, že z titulu svojej funkcii sa
má čo vyjadriť  .. k záležitostiam ohľadne majetkových pomerov a teda majetkových
priznaní. ...Preto by som aj chcel navrhnúť zmenu programu a to tak, aby bod 12 - čiže
Konanie o podnete poslancov Krampla, Bendíka na konanie voči ...poslancovi Šíblovi
bolo zaradené za bod číslo 1. Čiže by bol vlastne 1b, alebo ako chcete. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán Svoboda ja sa ospravedlňujem. Ja som nevedela,
že máte takúto funkciu, inak by som vás tiež špeciálne privítala.  Ale medzi hosťami
sme vás srdečne privítali.  Pán poslanec Rosina, nech sa páči.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda nemám... žiadny ďalší doplňujúci návrh.
Ale mám prosbu. ..  ku kolegom Kramplovi a Bendíkovi - a mám takú prosbu, aby
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bod, ktorý je v programe uvedený ako bod číslo 12 a teraz bol zaradený ako bod 1 b,
aby boli takí láskaví a zvážili jeho predloženie a podľa možnosti doporučujem, aby ho
stiahli.   Mám na to také dôvody, že zaoberali  sme sa týmto bodom už na minulom
zastupiteľstve;  čo  sa  týka  poslanca  Šíbla,  áno  tam  ...došlo,   k chybe  -  to  je
nepopierateľné; jeho obálka nemá dátum. On sa vyjadril, že ju dal načas a ... môžu byť
dva rôzne závery: - Buď teda uznáme túto jeho argumentáciu a necháme to tak, alebo
neuznáme túto jeho argumentáciu a budeme ho pokutovať. Ale tu je veľké riziko, že
ak sa odvolá na ústavný súd, že so svojou sťažnosťou uspeje.  A ...  výsledok bude
potom nakoniec ten istý,  len minieme  veľa času na to. To je  jeden dôvod. A druhý
dôvod - ja teda nepochybujem o úprimnej snahe predkladateľov tohto návrhu, aby sa
dosiahol... dosiahlo súhlas- súlad zo zákonom, aby teda bola zákonnosť v plnej miere
potvrdená.  Avšak  na  druhej  strane  môže  sa  nájsť  kopa  ľudí,  ktorí  si  to  budú
vysvetľovať  nejako  mylne.  Napríklad  tak,  že  je  to  možno  nejaký,  taký  prejav
vnútorného  ...  vnútornej  nespokojnosti  -  s tým,  že  kolega  Šíbl  uspel  v župných
voľbách - a oni teda uspeli tiež - ale troška slabšie. Navyše v prípade kolegu Bendíka
to naozaj môže niekto si vysvetľovať tak, že je tam osobná zaujatosť . Pretože kolega
Bendík je prvý náhradník, čo sa týka ... ak sa nemýlim - do župy .. a pán Šíbl,  ak by
napríklad prišiel o poslanecký mandát, alebo sa ho vzdal, tak môže ho niekto osočiť
potom  z nejakého osobného záujmu. Z toho dôvodu si myslím, že asi najmä pre nich
by to bolo lepšie, ak by to stiahli. A hlavne si myslím, že ... sú to predstavitelia strany
SaS a... ja - mne veľmi osobne na tom záleží, aby všetky demokratické strany, aj SaS
uspeli  v parlamentných  voľbách.  A teda ak sa niekto využije  takúto zámienku,  aby
spájal takéto veci s menami predkladateľov a potom so stranou SaS nepovažujem to za
veľmi vhodné. Ale... naozaj obraciam sa na nich iba s prosbou. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Na tento diskusný príspevok sa prihlásil s faktickou
pán poslanec Krampl. Nech sa páči.

p.  Krampl:  Ďakujem za slovo.  No ja  ...len,  že aj  pri  najlepšej  vôli  nie  som schopný  to
stiahnuť. Keďže nie som predkladateľom toho materiálu. Navyše to konanie je podľa
zákona. Čiže mi ho momentálne musíme prerokovať. Ja som navrhoval iba, aby sme
ho  prerokovali  skôr.  To je  všetko.   Čo  sa  týka  nejakého  obviňovania,  myslím,  že
voľby sú už dávno za nami a nemá zmysel sa k tomu vracať. Tento ... táto pointa je
proste úplne mimo. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Krampl. Keďže nikto iný sa do diskusie
nehlási,  tak diskusiu  uzatváram.  A ešte  aby  sa predišlo  nejakým  nedorozumeniam,
spomenulo sa v diskusii,  že  -Marcel povedal - že nejaký cirkus v bode Rôzne. Tak ja
naozaj,  aj  po  minulom  a predchádzajúcom  zastupiteľstve  som  dostala  zo  strany
viacerých  poslancov  upozornenie,  že  by  si  želali,  aby  sme  dôslednejšie  trvali  na
dodržiavaní rokovacieho poriadku. Ja som si ho znova občerstvila  v pamäti,  aj pred
dnešným  zasadnutím,  a  budem  sa  veľmi  teda  snažiť,  aby  sme  rokovací  poriadok
dodržiavali tak, ako ho máme schválený;  aby predišlo... aby sme predišli zbytočným
nedorozumeniam.  Takže budeme hlasovať najskôr o návrhu pána poslanca Zajaca ...
o návrhoch pána poslanca  Zajaca,  ktorý navrhol doplnenie  dnešného  programu  o 5
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bodov. Prvý bod  je  prerokovanie  uznesenia,  ak som si to dobre zapísala  -  Marcel
sleduje to, prosím,  číslo  uznesenia  374 z roku 2017 - ako samostatný bod pred bod
Rôzne. Budeme hlasovať o tomto návrhu pána poslanca Zajaca. Nech sa páči. 

Hlasovanie:  Za  11  prítomných  poslancov,  proti  1,  zdržalo  sa  11.  Tento  návrh  nebol
schválený.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže zostáva to v plnení uznesení. Druhý návrh pána poslanca
Zajaca  - Zámer  zhodnotenia  objektu Matejkova 20. Dobre som si zapísala?  Zámer
zhodnotenia objektu Matejkova 20 - ako bod pred bod Rôzne. Nech sa páči hlasujeme
o tomto návrhu. 

Hlasovanie:  Za 12 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržalo sa 11 poslancov.  Tento
návrh bol schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže to bude bod 14a. -  Zatiaľ. Hej? Zatiaľ. Ďalší návrh je to
bod  číslo  3  -  pána  –  návrhu-  pána  poslanca  Zajaca.  To  je  Návrh  na  ukončenie
parkovacích  zón  Silvánska  a a Kuklovská  -  ako  samostatný  bod.  Nech  sa  páči
hlasujeme o tohto tomto návrhu. 

Hlasovanie: Za 8 prítomných poslancov, proti 5, zdržali sa 9. Tento návrh nebol schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďalší  návrh.  Je  to návrh číslo  4 -  dovolenie  pána poslanca
Bendíka  a pána poslanca  Krampla  do poslaneckých  komisií,  do komisií  miestneho
zastupiteľstva. Hlasujeme o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 6 poslancov. Čiže zatiaľ
14 b.

p. Čahojová, starostka MČ:  A bod - piaty návrh pána poslanca Zajaca – dovolenie  pána
poslanca Bendíka do miestnej rady miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči, hlasujeme
o tomto návrhu.

Hlasovanie: Za 12 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržalo sa 10. Čiže tento návrh je
zaradený do programu. Zatiaľ.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte budeme hlasovať o programe ako celku. Ale predtým ešte
budeme  hlasovať  o  návrhu  pána  poslanca  Krampla,  ktorý  navrhol  bod  číslo  12,
uvedený v pozvánke - Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla, Igora Bendíka
na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357 atď.  - ako bod číslo... bod číslo 1,
zatiaľ 1a. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Krampla. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti 3, zdržali sa 9. Tzn. že tento návrh neprešiel.
A tento bod bude prerokovaný ako bod číslo 12.
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Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže ešte nám zostáva hlasovanie  o programe ako o celku.
Prosím hlasujeme o programe so schválenými zmenami. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  23 prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Takže  máme
schválený program. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ešte  som vás  zabudla  upozorniť,  že  o  16.  hodine  máme
schválený v rokovacom poriadku priestor pre zástupcov verejnosti, ktorí budú chcieť
vystúpiť.  Keďže v predsálí sa nachádza niekoľko občanov, tak je možné, že teda, že
v tomto  bode  sa  prihlásia  a po  tomto  bode  o 16:30  by  som  navrhla  hygienickú
prestávku na občerstvenie. Takže dúfam, že budeme rokovať konštruktívne a teda, že
pán Sloboda nebude musieť dlho čakať.

Bod 1:
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre, takže pristupujeme  k bodu číslo  1 a tým je  - Plnenie
uznesení  miestneho  zastupiteľstva.  Prosím  pána  prednostu,  aby  predniesol  úvodné
slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Predkladáme  informáciu  o  plnení  uznesení
miestneho zastupiteľstva,  kde berie  sa na vedomie  - o dvoch uzneseniach,  ktoré sú
splnené, piatich uzneseniach, ktoré sú priebežne plnené, schvaľuje sa desať uznesení.
Predĺženie  termínu,  respektíve  stanovenie  nového  termínu  v  prípade  jedného
uznesenia, kde nebol stanovený termín a navrhuje sa zrušenie dvoch uznesení.

p. Čahojová, starostka MČ: Toľko stručný úvod. Otváram diskusiu. Pán poslanec Krampl,
nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád vyjadril k tomu návrhu na zrušenie uznesenia
ohľadne  preskúmania  možnosti  zverejňovať  majetkové  priznania.  Je  tam k  tomu
pripojená právna analýza, ktorá hovorí to, o čom sme sa tu presne minule rozprávali;
čiže nie je možné nariadiť zverejňovanie majetkových priznaní. Na 2. strane sme sa tu
presne minule rozprávali aj o tom, že na nejakej dobrovoľnej báze by to možné bolo.
A  práve som očakával od úradu teda, že bude skôr hľadať tú cestu, ako to ide a nie
ako to nejde. Čiže osobne nepovažujem to zadanie za splnené. Preto dávam návrh na
doplnenie  uznesenia.  Za  1.)  -   mení  ..  toto uznesenie,  teda ...  uznesenie  zrušiť  na
uznesenie  nesplnené,  a zároveň ruší to, „zrušuje  uznesenie“.  A teda by som naozaj
očakával  do  ďalšieho  zastupiteľstva  nejaký  návrh,  naozaj  povedzme  na  tej
dobrovoľnej báze. Napríklad - ja neviem-  link politika ... na webovom sídle Karlova
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Ves,  proste  na  báze  dobrovoľnosti  –  hej?  Niečo,  nejaký  spôsob.  Chcem  len
pripomenúť  pani  starostke...  Danka,  na  billboarde  kedysi  sme  boli  spolu  odfotení
a tam bolo  napísané,  že  „transparentnosť  musí  byť  samozrejmosťou“.  A  ja  stále
konám v tomto duchu. Čiže ja stále chcem otvárať ten úrad viacej a viacej verejnosti.
Tá kontrola majetkových  priznaní  je  jedna  z pák,  ktorú má  verejnosť  na  volených
funkcionárov. A v rámci tých zákonných možností, ktoré máme, by som naozaj uvítal
aby sme našli nejaký spôsob ako teda, čo najviac otvoriť ten úrad ľuďom. Ďakujem.

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

p. Zajac: No ...A ja sa dostanem opäť k tomu, čo som teda navrhoval už pri programe. Preto,
lebo  teda toto je  uznesenie  - v plnení  uznesení-  a teda ja  navrhujem,  aby sme  toto
uznesenie  považovali  za  nesplnené,  preto,  lebo  naozaj,  keď  som  to  uznesenie
predkladal,  mal som za to, že je  to tak vážna téma, že by zasluhovala,  aby prebehla
diskusia na komisiách, v miestnej rade a v zastupiteľstve, presne o tých veciach, ktoré
sa nachádzajú aj v priložených materiáloch. A preto by som bol veľmi rád, keby sme -
a dám to písomne,  lebo  zatiaľ  teda to nie  je,  ale  napíšem to, dám návrh,  aby toto
uznesenie  prešlo  do bodu nesplnené  a  aby  naozaj  sme  to  doplnili  v  tom riadnom
procese na miestne zastupiteľstvo. Nie takouto, poviem,  okľukou, ako sa to dostalo
dnes. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, keďže do diskusie sa viac poslancov... Pán poslanec
Dulla. Nech sa páči na poslednú chvíľu.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Je  toho  viac,  no  ale  času  asi  nebude.  Takže  uznesenie
88/2007/c5... jeho hodnotenie sa odvoláva na zákon, ktorý bol skoro celý zrušený v
apríli 2016. Odvolávka na prílohu číslo 7 je asi rovnaká, lebo tá bola označená kedysi
ako zoznam preberaných právne záväzných aktov. Čo sa týka iných vyhodnotení:  -
podľa mňa pri uznesení číslo  518/2010 termín v pôvodnom uznesení sa viaže iba na
splnomocnenie  konať,  podpísať  darovaciu  zmluvu.  Predĺženie  nedáva  zmysel.  Ak
darovacia  zmluva  obsahuje  záväzok,  treba  vyzývať  na  jeho  plnenie.  K  uzneseniu
469/2013. Uvádza sa, že sa plní formou vypracúvania územných plánov zón. Nie je to
správne  vyhodnotenie,  lebo  schválenia  zadaní  boli  jednorazovým  aktmi  a  pod.  aj
odporúčanie komisie,  rozhodnutie  zastupiteľstva obstarať územný  plán zóny.  Takže
spracovanie návrhu územného plánu zóny nie je  predmetom tých uznesení.  Netreba
predlžovať termín toho, čo už bolo splnené. Čo sa týka uznesenia 482/2014/b-f, chýba
vyhodnotenie  plnenia  podľa  časti  e)  -  pred  realizáciou  stavby  pripraví  návrh,
prerokovať s dopravným inšpektorátom. Ak to bolo, netreba predlžovať termín. Ak sa
to  nestalo,  tak  úloha  nie  je  úplne  splnená.  Ďalšie  uznesenia  -  579/2014:  miestne
zastupiteľstvo požiadalo starostku v roku 2014. Odvtedy sa predlžovalo 3 razy; a za 3
roky sa správa do zastupiteľstva nepredložila.  Neviem,  či má  ešte vôbec zmysel  to
vyhodnocovať,  čo už dávno neplatí tá zmluva,  ktorá vtedy teda platila.  Čo sa týka
uznesenia 346/2017 -  Veľmi prekvapuje vo vyhodnotení plnenia „účtovníctvo a pod.
je doriešené aj za minulé obdobia“. Miestne zastupiteľstvo malo dostať informáciu ako
je vyriešené účtovníctvo za minulé obdobia; ktoré sú to obdobia a či je medzi nimi aj
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rok  2016  spojený  so  skresľovaním  údajov  hospodárskej   a  obchodnej  evidencie.
Zastupiteľstvo by malo dostať aj informáciu čo je to „a pod.“, ktoré je tiež vyriešené
za minulé obdobia. Od prijatia uznesenia uplynulo cca 5 mesiacov. Dosť času na jeho
splnenie.  Čo  sa  týka  ďalších  uznesení,  tak  ja  sa  dostanem k  tomu,  čo  sa  chcelo
samostatný bod, teda k 374/2007/b. Komentár k nákladom nemožno uznať za analýzu
efektívnosti ani vyhodnotenie kvality  a porovnanie  s minulosťou. Sú tam vyjadrené
subjektívne  názory,  čo  teda  nie  na  škodu,  ale  chýba  pohľad  z  inej  strany.  Počet
dohodárov  vyzerá  ako  odhad.  Ak  zamestnanci  zabezpečovali  niektoré  činnosti,
mzdová,  pardon,  suma  celých  mzdových  nákladov  za  všetky  činnosti  asi  nie  je
primeraná aj to pri nepresná. Dosť ťažko to považovať za seriózny údaj. Vplyv rastu
minimálnej  mzdy nie je  vyjadrený,  ale  podľa schváleného príspevku VPS len ťažko
uveriť,  že  zamestnanci,  jeho  zamestnanci  sú  odmeňovaní  práve  takou mzdou.  Aj
podiel v materiálových nákladov je iba odhadom. Nemá byť prečo súčasťou analýzy
a porovnávania,  lebo to bolo a stále je internou záležitosťou. Ak VPS vykonáva viac
ako  externý  dodávateľ  v minulosti,  náklady  v  roku  2017  na  tie  činnosti  sa  mali
vypustiť.  Medzi  nákladmi  po  vzniku  VPS  sa  uvádzajú  náklady  zimnej  údržby
2015/2016, ktoré sa interpretujú ako jeden z pozitívnych dôsledkov zriadenia.  Ak sa
nemýlim,  tak Karlova  Ves  zriadila  VPS k 1. 7.  2016.  Dovolím  si  pripomenúť,  že
miestne zastupiteľstvo dostalo účtovnú uzávierku a daňové priznanie za rok 2016, kde
sú  nulové  náklady  VPS,  čo  vyvoláva  pochybnosti  aj  o nákladoch  zimnej  údržby
2016/2017. Je zvláštne v tabuľke uvádzať sezónne náklady,  v komentári to uvádzať
ako  roky vrátane  takého,  ktorý je  v  tabuľke  zastúpený  len  časťou  a druhý  nie  je
zastúpený vôbec. Hovorím o rokoch 2011 a 2012. Podľa komentára v hodnotených
rokoch  sa  odvoz  odpadov  zabezpečoval  externe.  Údaje  o  nákladoch  VPS  ešte
nepoznáme,  preto ani táto časť nie  je  skutočným porovnávaní.  Takže uznesenie  by
malo byť jednoznačné. Nesplnené. Podobne všetko. Mohol by som predniesť aj návrh
uznesenia,  ale  vo  svetle  toho, čo ste  urobili  s  Marcelovým  návrhom len  preto,  že
nechcete o tejto vážnej otázke rokovať samostatne. Pochybujem, že by viac ľudí za to
zdvihlo hlavu. Takže v rámci racionalizácie, bez návrhu uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Takže pán Dulla  bol posledný prihlásený do
diskusie. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu aby.. aha pán poslanec, pán
poslanec, hlboko sa ospravedlňujem, pán poslanec Národnej rady Vladimír Sloboda sa
prihlásil  o slovo.  Prosím,   pán  inžinier,  dajme  mu  mikrofón.  Nech  sa  páči,  nech
sa páči.

p. Sloboda, poslanec NR SR: Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, že som sa tak zozadu
hlásil. Tí, čo ma nepoznáte, tá asi druhá väčšina, moje meno je Vladimír Sloboda. Som
predseda Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií v Národnej rade. Prišiel som práve kvôli,
jednak  tomu určenému uzneseniu,  ale  aj kvôli teda ďalším  bodom,  ktoré sa týkajú
zákona,  ktoré či môj výbor  a to je  357/2004, kvôli  ktorému sa rieši nezlučiteľnosť
funkcií a oznámenia o majetku. Čo sa týka toho zrušovaného uznesenia,  potešil som
sa. V prvom rade, že teda chcete riešiť dopredu trochu niečo pozitívne a to bolo to
možné zverejňovanie tých, ktorí by chceli zverejňovať svoje oznámenia, aby neostali
len v obálke, ale naozaj aby boli fyzicky zverejnené. Tí, čo chcú, tak jak niekto môže
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použiť ... tak kľudne to môžete prelinkovať u vás na webstránke mestskej časti. Preto
ma mrzí,  že teda chcete zrušiť to uznesenie,  pretože sa stále bavíte o dobrovoľnosti,
dobrovoľnej aktivite po jednotlivých poslancoch. Nebavíme sa o tom, že by to niekto
mal  ako povinnosť,  lebo  v tej analýze  samozrejme  je  pravdivo  uvedené,  že takúto
povinnosť dávať nikomu nemôžeme nad rámec ústavného zákona. Chcem len k tomu
doplniť aj to, že v tomto okamihu, respektíve v týchto časoch bežia rokovania komisie,
ktorá má v parlamente práve na starosti zmenu tohto zákona a jednou z podstatných
veci,  na ktorú sa zhodli všetci zúčastnení,  to znamená, že sa všetky politické strany,
ktoré sú v tej komisii,  je, že sa budú zverejňovať aj oznámenia poslancov mestských
častí. Takže v podstate ste mohli byť takou tou pozitívnou prvou lastovičkou skôr ako
to  schválime.  Je  predpoklad,  že  ak  toto  prejde  v  parlamente  tak  aj  tak  budú
zverejňované, takže skôr či neskôr sa k tomu dostanete. Tak ak sa tomu niekto chce
silou-mocou brániť, tak asi tomu neudeje. Druhá vec je, jedna vec je dostať obálku a
druhá vec je  fyzicky aj naozaj skontrolovať, či prišlo  samotné oznámenie,  pretože v
obálke naozaj môžu byť prázdne papiere alebo nie všetci kolegovia poslanci, priznám,
neviem, ja som ružinovský miestny poslanec, takže riešim vlastne tie isté problémy, čo
vy tu.  Nás je  tiež  25,  aj keď teda priznám,  že  my  máme  trošku väčšiu  zasadaciu
miestnosť tak som tu taký skľúčený. My ju máme tak asi 10× väčšiu. Tak, veľká kvôli
sobášom,  tak  máme  veľa  sobášov,  ktoré  sú  väčšie.  Tak,  čo  sa  týka  samotných
oznámení, musel som kolegov presvedčiť na komisii,  že naozaj má zmysel otvoriť tie
obálky,  pretože  aspoň  skontrolujme  to,  či  to  vôbec  obsahuje  oznámenie  a  či  to
obsahuje  tú  podstatnú  prílohu  o príjme.  Musel  som všetkých  presvedčiť,  čo  sme
komisii,  takže tá je zložená zo všetkých politických strán a nezávislých,  aby sme to
naozaj urobili. Nechceli, lebo - však načo, určite každý si to splnil, každý je dostatočne
inteligentný na to, aby dal tam to, čo treba a dal to na čas. Ale stalo sa. Z 25 nakoniec,
keď sme otvorili  2, neriešili  sme v princípe obsah, to znamená, že neriešili  sme kto
tam uviedol akú sumu alebo, aké funkcie,  to sa zatiaľ neriešilo, lebo  podnet podaný
nebol. Tak sme to aspoň otvorili a skonštatovali, že áno dvaja z poslancov to nedodali
správne. A jedna z pani poslankýň dostala za to aj pokutu. To znamená, že dokonca
sme ich slušne vyzývali,  to znamená, že v priebehu pol roka v podstate sme ich 2×
vyzývali,  aby  doplnili  všetko,  čo  mali.  Takže  to,  že  máte  niekde  obálky  ešte
neznamená,  že naozaj od všetkých vás tam naozaj administratívne  došlo všetko, čo
má. Takže aj toto je druhá stránka tých oznámení,  že toto by ste možno mohli skúsiť
preverovať. U nás som musel zatlačiť asi takým spôsobom, že buď teda to otvoríme
konečne s kolegami alebo teda budeme mať 25 podnetov a 25 otvorených obálok aj
tak. Takže v podstate aj taká možnosť bola. A nakoniec to vyšlo tak, že ešte dobre, že
sme  si to skontrolovali,  pretože aspoň kolegovia  si druhýkrát  dajú  pozor na to, čo
podávajú. Takže za mňa, mňa to mrzí, že túto zrovna jedinú lastovičku, takú tú prvú
idete rušiť, ale tak, samozrejme, je to vôľa poslancov, takže uvidíme, ako odhlasujete
toto, tento návrh uznesenia. Ďakujem pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  ďakujem veľmi  pekne.  Pán poslanec,  mohla  by som sa
spýtať, v Ružinove sa otvárali prvýkrát tento rok obálky sa kontrolovali? Alebo už v
minulosti to bola bežná prax?
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p. Sloboda, poslanec NR SR: Priznám, že doteraz sa mi... nedarilo ich natoľko presvedčiť,
aby sme ich fyzicky otvorili, ale už keď sa ináč nedalo, tak som naozaj pohrozil..

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže prvý raz?

p. Sloboda, poslanec NR SR: Áno, prvý krát.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj to zverejňujú? Niečo?

p. Sloboda, poslanec NR SR: Nezverejňujú sa. Nezverejňujú sa. To znamená, že prvýkrát sa
vôbec otvorili tie obálky. U nás nebola práve tá požiadavka na tú prvú lastovičku. A to
si myslím,  že už len to otvorenie obálok bol problém,  nie to ešte zverejnenie,  takže.
Ale to je tá vec, že napríklad my máme profily na Politika open, takže ja s tým nemám
žiadny problém,  aby to bolo  zverejnené.  Navyše  moje  priznanie  je  aj na župe a aj
Národnej rade,  takže tu s tým určite  problém nemám.  A čo sa týka toho otvorenia
obálok,  je  to  také  polemické.  Ako  to  je  aj  dôvod prečo  tá  komisia  vôbec  zasadá
k tomu, k tomu zákonu, pretože niektoré veci v tom zákone nie sú dobre napísané.
takže to práve chystáme sa upraviť.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ešte by sa podarilo,  keby sa podarilo  zákon o preukazovaní
pôvodu majetku. To by sa hodilo veľmi. Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Požiadal
o reakciu pán prednosta, takže pán prednosta bude reagovať.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  My sme to hovorili  aj minulé  zastupiteľstvo,
poslanci čo chcú zverejniť  svoje majetkové priznanie,  tak im vytvoríme na webovej
stránke priestor. Len ja  som to hovoril na poslednom zastupiteľstve,  zatiaľ nikto sa
neprihlásil. Takže tí poslanci majú možnosť, vytvoríme podstránku, kde budú uvedené
majetkové priznania  poslancov a zverejní  sa  to. Takže to  uznesenie  bolo  prijaté  v
zmysle, že sa má pripraviť, že sa má pripraviť, sekundu, presné znenie bolo, že sa má
pripraviť  v  podstate zásady zverejňovania,  ktoré nie  je  možné  práve  z dôvodu, že
zásady by znamenalo, že musia byť platné pre všetkých.  Takže možnosť zverejnenia
bola ponúknutá už v minulosti, naďalej platí. Takže nevidím v tom najmenší problém.
Čo sa týka otvárania obálok tak komisia,  ale  to asi povie predsedníčka, otvárala  tie
obálky. Takže vieme podstate stav. Samozrejme rieši sa podnet, alebo bude sa riešiť,
na zastupiteľstve tomto iba konkrétny podnet na jedného poslanca a samozrejme keď
prídu  podnety na  iných  poslancov,  tak sa  budú  musieť  riešiť  aj  iní  poslanci.  Ale
momentálne  je  to  tak dané.  Takže  ten stav je  známy  a vieme  o ňom.  Čo  sa  týka
uznesenia  číslo  358,  áno  358/2017  ohľadom  analýzy  hospodárenia
verejnoprospešných  služieb  tak táto  analýza  tam bola  v  komisiách  riadne.  To,  že
komisia dopravy stiahla tento materiál priamo z rokovania ani oňho nerokovala, tak to
je  vec,  čo  nevieme  ovplyvniť.  Pán  Zajac  je  v  tej  komisii,  neviem  či  tam  bol
zúčastnený,  ale  nerokovala  tá komisia,  komisia  dopravy.  Stiahla  ten materiál  a  ani
o ňom nerokovala.  Ten materiál  o  verejnoprospešných  službách.  ...  to neviem,  ale,
takže...

13



p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi prednostovi. Upozorňujem vážení kolegovia,
lebo sa tu prihlásilo množstvo faktických poznámok a ešte aj pán poslanec Martinický
s riadnym príspevkom, že diskusia bola ukončená a prekladateľ, pán prednosta, dostal
záverečné  slovo.  Takže  ja  som upozornila,  že  budem trvať  na  dodržaní  rokovacie
poriadku. Pán poslanec Národnej rady dostane slovo vždy a mal by dostať prednostne
a mala by som ho vidieť ako prvého, ale toto som vás.. ale k týmto bodom sa istotne
vrátime  v diskusii.  V našom  rokovacom  poriadku  faktické  poznámky  máme  k
diskusným  príspevkom,  ale  nie  k  záverečnému  slovu.  Ale  záverečné  slovo
predkladateľa je  hádam záverečné slovo. Pán inžinier,  pán inžinier,  vykladač nášho
rokovacieho poriadku, nech sa páči. Poprosím mikrofón pánovi inžinierovi .... .

p. Kosnáč:  Ak v rozprave vystúpili  všetci,  ktorí sa do nej prihlásili,  predsedajúci rozpravu
ukončí a udelí záverečné slovo predkladateľovi alebo spracovateľovi materiálu, ktorí
sa môžu tohoto práva vzdať. Ak poslanec, ktorý vystúpil v rozprave sa domnieva, že
predkladateľ alebo spracovateľa materiálu nereagoval dostatočne v záverečnom slove
na  otázky a podnety vyplývajúce  z  rozpravy tak má  právo  reagovať  na  záverečné
slovo  faktickou  poznámkou.  Predkladateľ  má  právo  reagovať  na  takto  vznesenú
faktickú  poznámku.  Predkladateľ,  materiál  alebo  návrh  uznesenia  prenesený  ním
priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva môže stiahnuť z rokovania do doby kým
miestne  zastupiteľstvo  nepristúpi  k  hlasovaniu  o  návrhu  uznesenia.  Toto  hovorí
ods. 25.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne.  Takže slovo  má  pán poslanec Dulla
s faktickou a pán poslanec Krampl s faktickou. Nech sa páči.

p. Dulla: Ďakujem za slovo pani starostka. Takže k vystúpeniu pána prednostu iba toľko, že
aj v  tej analýze  aj z jeho  vyjadrenia  sa vytvára  dojem ako keby zásady znamenali
príkazy. Ako keby zásady nemohli byť..

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec do mikrofónu prosím.

p. Dulla: Snažím sa. Mám ústa úplne pri. Takže ak nepočuť..

p. Čahojová, starostka MČ: Už lepšie.

p. Dulla:  Takže ešte raz. Aj z analýzy aj z vystúpenia pána prednostu sa vytvára dojem, že
zásady,  o  ktoré požiadalo  zastupiteľstvo  by  mali  byť  imperatívom,  a len  jedno,  že
nemôžu byť flexibilné a nemôžu reagovať na princíp alebo prvok dobrovoľnosti. A to
je to, čo nie  je  správne. Proste zastupiteľstvo tým uznesením nás,  ktorým požiadalo
vypracovať  a  predložiť  návrh  zásad  nehovoril,  že  majú  obsahovať  výlučne
imperatívny a že všetci a každý poslanec musí zverejňovať individuálne tak, ako tu
bola predložená analýza. To sú tie omyly a tie sa šíria. Takže je to naďalej reálne.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ďakujem pán poslanec Dulla.  Pán poslanec Krampl.
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p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, pán prednosta, nemáte pravdu, že ak by niekto požiadal,
tak sa to automaticky zverejní. Lebo ja som napríklad 16.5. minulý rok žiadal, aby pri
mojom mene v zozname poslancov bol uvedený aj link na Facebook, na sociálnu sieť,
z  hľadiska  zlepšovania  komunikácie  s  voličmi  a  na  tento  email  mi  ani  nikto
neodpovedal.  Samozrejme ani ten link tam nie je. Čiže ja by som, ja nebudem 350×
niečo žiadať a 350× proste búchať na zatvorené dvere. Od toho sú práve tie zásady,
ktoré sú platné pre nás aj pre úrad, ktoré keď sa raz schvália  tak bude potom možné
dožadovať sa niečoho. Lebo aktuálne teraz naozaj proste je to na báze dobrovoľnosti
a tá dobrovoľnosť byť môže, alebo tá ochota, aj nemusí. Nie ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne aj ja. Pán poslanec Bendík a pani poslankyňa
Zemanová  nemali  diskusný  príspevok,  čiže  nemajú  právo  reakcie  na  budeme  sa
takýchto ako keby zásad držať. Takže diskusia je uzavretá. Ďakujem všetkým veľmi
pekne  za  diskusiu  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrhy  doručených
uznesení. Nech sa páči.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  obdržala  2  písomné  návrhy,  1  od  pána  poslanca
Krampla - návrh na zmenu plnenia uznesení 358/2017 3. 10. 2017 s textom: plnenie sa
mení  z  na  základe  právnej  analýzy  navrhujeme  uznesenie  zrušiť  na  uznesenie
nesplnené.  Návrh  na  zmenu  uznesenia  bod  C -  zrušuje  uznesenie  číslo  199  2012
12.miestne zastupiteľstvo 29. 3. 2012.

p.  Čahojová, starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Hlasuje  sa o  návrhu  pána  poslanca
Krampla, nech sa páči.

Hlasovanie: Za 7 prítomní poslanci, proti 3, zdržali sa 12, takže tento návrh nebol schválený. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje návrh pána poslanca Zajaca. Nech sa páči, návrhová
komisia.

Návrhová  komisia:  Návrh  na  zmenu  uznesenia.  K uzneseniu  číslo  344/2017  mením  na
nesplnené. Žiadam, aby materiál v prílohe bol riadnym bodom najbližšieho miestneho
zastupiteľstva s komisiami a miestnej rady.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže pán poslanec opraviť prosím. ... Takže prosím návrhovú
komisiu, ešte raz prečítate? 

Návrhová komisia:  Tak ešte raz prečítam návrh pána poslanca Zajaca.  K uzneseniu  číslo
374/2017 mením na  nesplnené. Žiadam, aby materiál v prílohe bol riadnym bodom
najbližšieho MiZ s komisiami a MiR. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Hlasujeme  o návrhu  pána  poslanca
Zajaca.

15



Hlasovanie:  Za 11 prítomných poslancov, proti 1, zdržalo sa 11. Takže tento návrh nebol
schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže hlasujeme, prosím návrhovú komisiu o znení uznesenia.

Návrhová  komisia:  Predchádzajúce  návrhy  na  zmenu  a  doplnenia  uznesení  nezískali
dostatočnú podporu. Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako ho máme v predloženom
materiáli.

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

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 2. Tento návrh bol schválený.

Bod 2
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2018.

p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia, pristupujeme k bodu číslo 2 a tým je Návrh
na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018. V zmysle
zákona o miestnej samospráve,  zákona o rozpočtových pravidlách vám predkladáme
tento  návrh  na  zmenu  rozpočtu,  ktorý spočíva  -  jeho  ťažisko  spočíva  v  doplnení
návrhu  čerpania  našich  mimorozpočtových  peňažných  fondov.  Rozpočet  sme  mali
schválený 19. decembra,  v závere minulého  kalendárneho  roku a teraz vám hlavne
doplňujeme  návrh  na  čerpanie  mimorozpočtových  peňažných  fondov  a   ...  jednu
úpravu kapitálového rozpočtu mestskej časti, na základe vzniknutej aktuálnej potreby -
rekonštrukcie - alebo... investície  do elektroinštalácii  v Líščom údolí.  Nech sa páči.
Otváram k tomuto bodu diskusiu. (Prepáčte...)  Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Ešte nemáme ani návrh koncepcie rozvoja areálu a už v ňom
ideme  realizovať  stavbu  skejtparku.  Ďalej  -  je  tam taká  zaujímavá  dvojpoložka.
Niekomu  platíme  z  fondu  po  900 Eur  za  správu  telocvične.   Kto  všetko  je  teda
správcom tých  telocviční?   A komu  teda  platíme  po  tých  900  Eur?   Ďalšia  taká
zaujímavosť je-  stavebnú činnosť v nebytovej budove  Karloveského centra kultúry
sa opäť navrhuje financovať z fondu rozvoja bývania. Okrem toho, identifikácia  - ako
rekonštrukcia - ďalšej etapa, je - i o všetkom a zároveň o ničom. Zvlášť ak stavebné
zásah do tej doby financujeme  aj z rozpočtu. Za najvážnejší  nedostatok považujem
dlhodobo  pretrvávajúci  fakt,  že  stavebné  zásahy do  existujúceho  majetku  mestskej
časti,  ktoré  sú  predmetom návrhu  rozpočtu  a  jeho  zmien,  nie  sú  predkladané  na
vyjadrenie komisie  výstavby a územného plánovanie. Dôvodová správa má 2 stručné
odseky. Z toho jeden konštatuje schválenie rozpočtu v decembri 2017. Podľa druhého,
v  2.  časti  ...  má  byť  na  zmenu  rozpočtu  ...  má  byť  návrh  na  zmenu  rozpočtu.
Rekapitulácia  zmien  rozpočtu Karlove  Vsi  na  rok 2018  neobsahuje  zmeny  oproti
schválenému  rozpočtu. Stredový stĺpec v poslednej tabuľke návrh na zmenu  - plus
-mínus - samé nuly. Samé prázdnoty. Takže , je dosť zvláštne, teda, že čo vlastne teda
obsahuje  a  čo  neobsahuje  a  ako  sú  zdôvodnené  jednotlivé  zmeny  vo  fondoch.
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Samozrejme je veľkým zaujímavé,  že sa predkladajú aj návrhy na zmeny rozpočtov
fondov, ktorých rady neboli uznášania schopné. Mrzí ma to, lebo už som niekoľkokrát
povedal,  že podľa mňa tie  fondy by ani nemali existovať;  ale keď už ich máme, a
máme teda menovanej radu,  po každom jednotlivom športe,  tak - pardon-  fonde, tak
snáď  by  teda  mohli  tí,  ktorí  sú  so  svojim  súhlasom  členmi  týchto  rád,  sa  aj
zúčastňovať, respektíve, ak sa to nepodarí sa prvýkrát, ak je to tak vážna vec, že to má
byť  predmetom samostatného rokovania  ... o  zmeny rozpočtu,  tak pokúsiť  sa ešte
aspoň o jedno stretnutie. Nech  teda vieme, že či náhodou ten problém nie  je v niečo v
inom,  ako momentálnom zdravotnom,  alebo  inom stave.  Je  viac  ako isté,  že tento
návrh rozpočtu nie je  najšťastnejší,  lebo opäť je  to o tom , že ideme v maximálnej
možnej miere míňať peniaze - koľko sa len dá; a možnože keby sa ... vyjadrilo ..alebo
vyskytla príležitosť, že by sa minulo ešte viac... Neviem, či to dané volebným rokom ,
alebo nejakou mimoriadnou inou okolnosťou, ale v každom prípade mne sa to nepáči,
lebo  sa to vymyká  doterajší praktikám, ktoré sme tu uplatňovali.  A nie je vôbec isté,
či to, čo je  navrhované,  je aj nevyhnutné.  Lebo, ozaj, dôvodová správa neobsahuje
seriózne zdôvodnenie jednotlivých výdavkov. Ďakujem. 

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Nadviažem asi na príspevok pána Dullu. Mne sa tam nepáči
vlastne to, že väčšina tých fondov ide viac-menej na nulu, pričom schválený rozpočet
na   tento rok počíta  s  nulovým prebytkom.  Keďže  tieto  fondy sú práve tvorené  z
prebytku,  je jasné, že v nasledujúcom ďalšom kalendárnom roku, čiže v 2019, nebude
z čoho tie fondy  plniť. Znamená to teda, to sa chcem aj opýtať ...súčasne - znamená to
teda...  že ... u všetkých týchto fondov?.. Len ... možno pre tých, kto si to neprešli celé,
tak rezervný  fond  ide  z  1,151.749,  fond  ...  fond  opráv školských    zriadení  ide  z
900. 000 , na  ... predpokladaný ... výstavby ... 1.200. Čiže proste, všetky tie fondy
idú ... už sa čerpajú v maximálnej možnej miere, pričom ... ten .... tá funkčnosť ako ich
plníme,  proste, nebude môcť byť dodržaná. Čiže takto ...  teda, že ... aký je  plán s
týmito fondmi do budúcna. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný nie je ... Pán poslanec
Zajac ešte chce. Nech sa páči.

p. Zajac:  Ja...sa teda pripojím ku kolegom ... Ja...sa teším, že teda ..aspoň ... na tom fonde
tepelného hospodárstva nám podarilo vlastne to čerpanie ... tie fondy sú ... zriadené za
nejakým účelom a nerozporujem,  teda,  aj to použitie; však budú rovnako napĺňané.
Ale -  naozaj si myslím,  že ... tým, že tie fondy idú ... tak trochu mimo  diskusie o
rozpočte, tak sa mi  zdá,  že sa tu schovávajú  výdavky,  ktoré visia,  ako keby - ako
...mestská časť... ideme nad rámec toho , čo ja  už teda mám takú predstavu o tom, ako
by sa efektívne mestská časť mala správať. A naozaj nie som nadšený - ja som to aj na
tom fonde tepelného hospodárstva hovoril , že ...proste - mali by sme konať tak - a to
myslím,  teraz ale všetky veci - lebo to všetko so všetkým súvisí, aby sme ... aby sme
nešli nad rámec toho na, čo máme plné tak túto sa mi zdá, že naozaj momentálne sme
v čerpacom móde, a tiež teda... skôr si myslím,  že to je pre  ten ... predvolebný rok,
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ako, preto, že by ... sme to nemali robiť ... v rámci normálneho rozpočtu. ...  ... ale
ideme  z  týchto  fondov  vyčerpať.  A  jednu  konkrétnu  otázku  mám:  -  Tu  je
rekonštrukcia jedálne  Majerníkova 60. ... ZŠ  Majerníkova 60. ... Ja neviem,  že my
máme ZŠ Majerníkova 60!  Tak ak je to jedáleň, ktorá je na ZŠ ... v objekte na - patrí
to  ale  objektu ZŠ Majerníkova 62. Alebo teda je to jedáleň a budeme rekonštruovať
jedáleň, ktorú používajú tí, čo sú tam v podnájme? Alebo ako to  teda vlastne je. 

p. Čahojová, starostka MČ: To je naozaj ... autoremedúrou  si  osvojíme opravu. Patrí tam
Majerníkova 62 a nejedná sa o jedáleň, ale o kuchyňu. O kuchyňu.  Čo  je spoločným
zariadením pre obidva tie školské objekty. Ale to je preklep. Tam má byť 62.  Prihlásil
sa o slovo ešte pán ...  Pán Zajac ...s faktickou. 

p.  Zajac:  By som len chcel  ...  že...  preto si  myslím,  že je  dobré o  tom hovoriť  pri tom
rozpočte a riadne a nie  takto, že teda sa tam stretnú z piatich členov dvaja ... Lebo
potom ... naozaj toto sú veci,  ktoré už by sme nemuseli riešiť a boli by sme o nich
vedeli. ...  Tak ...keby sme - ja už viem sa nebudeme asi spolu baviť o rozpočte, ale..
ale mohli sme zaviesť nejakú  dobrú tradíciu rozpočtovania.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Ešte pán poslanec  ...  pán vicestarosta Záhradník.
Nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Vážené  dámy  a  páni,  zaznelo,
že ...sú ... to investičné  fondy,  ktoré... že  máme investičný mód- tak si to myslím,
Marcel,  povedal. No keď sa na to pozriete tak objektívne, tak najväčšie  investície sú
vo  fonde  opráv  škôl,  školských  zariadení.  Tie  ostatné  fondy  napr.  fond  tepelného
hospodárstva  -  aj  na  tvoj  návrh  -  sa  zohľadnilo  v  rade  tohto  fondu,  že  nebolo
navrhnuté žiadne čerpanie,  s argumentáciou, ktorú si tam podal a s tou sa stotožnila
rada fondu. V prípade tých opráv škôl a školských zariadení  vychádzame  naozaj z
aktuálnej potreby ... investície do škôl a školských zariadení. Naozaj si myslím, že sme
denne - asi aj vy, ako poslanci,  denne konfrontovaní s vážnym stavom na škôlkach a
školách. Tzn. toto nepovažujem sa nejaké - čerpací mód- v tom ... s tou negatívnou
konotáciou . Sú to proste investície do zveľadenia škôl a  školských zariadení. Ak aby
sme v tom fonde mali viac peňazí, asi by sme boli schopní dobre investovať aj tieto
zdroje. Toto je nejaký zoznam "priorít z priorít", kde po k dohode, naozaj,  so školami
sme pristúpili - po vyhodnotení v investičnom oddelení a oddelení -teda- správy našich
objektov sme vyhodnotili  tu potrebu, zohľadnili  sme aj nejakú mieru spravodlivosti
alebo  nevyhnutnosti  spravodlivo  prerozdeliť  financie.  Takže,  myslím,  že  za  tento
návrh sa vieme... vieme postaviť, že je potrebný. K tomu, čo povedal Robo Krampl -
áno, ten fond je navrhnutý na čerpanie, v podstate, v celej výške tých zdrojov, ktoré sú
tam agregované. Treba si ale  uvedomiť,  že medzi výsledkami hospodárenia - ak si
hovoril  o  rozpočte na  rok 2018,   áno  -  tam máš  pravdu;  ale  ešte  pred nami  stojí
rozdelenie prebytku z hospodárenia, nášho, za rok 2017, ktoré je pomerne priaznivé.
Budeme o tom rokovať pri záverečnom účte. Takže predpokladám, že najneskôr v júni
urobíme pri rozdelení prebytku z hospodárenia investície do ... teda - asi najmä tohto
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fondu, prípadne samozrejme do rezervného fondu, tak, aby sme, aby sme... v týchto
fondoch nemali - ľudovo povedané - prázdnu špajzu. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  No ... ja som... skôr myslel,  že sme mali o tom hovoriť z riadneho kapitálového
rozpočtu.  To, že teraz tam …, lebo sme... mesiac a pol ...alebo  dva mesiace hovorili o
veľkom rozpočte; a ...  ja  ale  úplne chápem,  že aj tie fondy sú na to, aby sa by sa
míňalo.  Len hovorím,  že trošku to je  ...tá diskusia  je  potom zúžená,  lebo  to nejde
tým...  riadnym procesom,  ako by ...  ako...ako ide rozpočet. A chápal  by som to o
nejaký  polrok,  ale  nechápem to -  úplne  to  nechápem -   mesiac  a  pol po   prijatí
rozpočtu. A trošku by som chcel len povedať o tom, že všetko sú to teda veci týkajúce
sa do ... no ... ja nesúhlasím - minimálne v bode a) - písomne dám - minimálne v bode
toho skejtparku. A teraz, naozaj- ja nie som členom tých fondov, okrem toho fondu
tepelného hospodárstva, takže neviem to teraz posúdiť, lebo som pri tej diskusii nebol.
A neviem, čo za tými položkami, tak ako sú tu napísané, si mám predstaviť?  Hej? Ja
neviem,  čo to znamená revitalizácia... ihriska. Ako je to....., či je to nevyhnutné.  Ak
máme  situáciu  takú, že nemáme  možnosť fungovať  pri kapitálovom ,  no  tak...  tak
potom tieto fondy sú ... Mám ...mám proste s tou rétorikou trochu problém - čo si
...Braňo  ...  Ale  beriem,  že  treba  fondy  rozpúšťať;  ale  trošku  iracionality.  Ale
minimálne  dávam  návrh  na  vypustenie  toho  skejtparku.  Lebo  to  si   teda  naozaj
nemyslím, že teraz je to najdôležitejšie. Plus prikláňam sa k tomu, čo povedal poslanec
Dulla - aj na školskej komisii,  aj inde, sme o tom hovorili,  že vôbec ešte nie je jasné,
ako ten ... má vyzerať a .. 

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

p. Dulla : Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na pána vicestarostu, alebo teda v súvislosti
s tým, čo povedal,  upozornil,  že predsa máme ešte nejaké tie peniaze z tej 2. tranže;
alebo mali by sme mať peniaze z 2. tranže úveru. A ten  sme špeciálne orientovali na
zveľadenie školských budov a zariadení. A čerpanie z  neho sme zatiaľ videli len tak,
veľmi,  veľmi  skromne  naznačené,  pri  návrhu  rozpočtu.  A teraz,  ako  keby  to tam
zamrzlo. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme na finančnej komisie mohli vidieť
teda tú komplexnosť. Ak hovoríme o programovom rozpočte - jedna vec, ale bolo by
zaujímavé to vidieť aj teda s tými ďalšími zdrojmi, aby sme teda videli,  napríklad, tie
školské budovy a kultúrne zariadenia a všetko možné;  čo  všetko sa tam skladá a čoho
všetkého to ideme financovať.  Takto je  to veľmi,  veľmi neprehľadne a podľa mňa,
dovoľuje manipuláciu.  A nedostal som odpoveď na to - obsah ďalšia...  etapa KCK.
Veľmi by som rád počuť predkladateľa, čo to je za tým schované?

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.  Ešte pán Záhradník požiadal o slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MZ: Ďakujem pekne. K tomu postupu, kolegovia, takýto
postup že najprv schvaľujeme riadny rozpočet, spravidla  v decembri,  a následne vo
februári idú fondy, rozpočty fondov, sa tu opakuje už niekoľko rokov. Nebol doteraz s
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tým problém. Vychádza to práve z toho, aby sme zarámcovali hospodárenie mestskej
časti;  ak  máme  toto  fondové  hospodárenie  takto  nastavené,  už  ho...  v  ňom
postupujeme.  Ja viem,  že viacerí z vás majú  aj odborné pripomienky k fondovému
hospodáreniu,  ale - bol tu teda všeobecný úzus, preto sme tieto fondy vytvorili,  aby
sme tam alokovali zdroje účelovo viazané na rozvoj tých oblastí, ktoré boli. A nie to
výmysel  tohto volebného  obdobia,  ale  prenieslo  sa to už z toho minulého  obdobia.
Takže  pokračujeme  v  tejto  praxi.   2.  tranže  úveru,  čo  Vlado  Dulla  spomínal,
300.000 Eur,  sme  schválili  v  riadnom  rozpočte  z  kapitálových  výdavkov.  Sú  to
financie,  ktoré sú alokované na výmenu okien na objekte Majerníkova 60, na opravu
strechy telocvične na Tilgnerovej a na modernizáciu spojovacieho mostíku Základnej
škole  Alexandra  Dubčeka.  Takže  momentálne  nemôžeme  tieto  zdroje  na  iný  účel
použiť. Ďakujem.

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

p. Savčinský: Ďakujem za slovo. K dvom veciam - najskôr teda k Fondu opráv obnovy škôl a
školských  zariadení.  -   Ono  možno,  toto,  keď sa  stretneme  raz  za  2  mesiace,  to
nevnímame ako  ... ako taký problém ... tento... stav budov...  ale  ... je možné... Treba
sa  ísť  prejsť,  aby sme  pochopili,  že...  že  je  nutné  nutné  investovať.  A včera bolo
neskoro.  K Robovi Kramplovi - možno - Robo-  škoda - lebo tu to zaznelo, že tie
fondy neboli uznášania schopné. A  máš...  tak sa ti zdá, že v  podstate celý ten fond že
ideme minúť -  len  je škoda, že si v podstate ty, ako člen fondu, si  neprišiel  a si to
tam nepredniesol; lebo tam sme si to mohli podľa mňa  oddiskutovať. Takže toto je
možné škoda. 2. vec, ku ktorej si chcem vyjadriť, to je ten skejtpark. Možno kolegovia
nevedia,  ale  už 3× sa  stretla  pracovná  skupina  ...  týkajúca  sa  revitalizácia  obnovy
školského  areálu  na  Základnej  škole  Alexandra  Dubčeka,   kde  boli  zástupcovi
miestneho  úradu,  zástupcovia  veľmi  aktívneho  občianskeho  Združenia  rodičov  a
priateľov školy,  aj   zástupcovia  poslancov,  čiže  podstatne  nejakým  spôsobom ten
proces už prebieha a ...ten prvý výstup z toho je, že momentálne navrhnutý skejtpark,
podstate je dobrou investíciou. A v podstate sme to podporili všetky strany, ktoré boli
zúčastnené tohto ...tohto stretnutia.  Čo sa týka vlastne všetkých týchto fondov, tieto
fondy sú pripravené na základe odbornosti a odbornej analýzy zamestnancov úradu,
voči ktorým ja mám hlbokú dôveru a to všetko čo je  pripravované v podstate... má
svoju hlavu a pätu. Ďakujem pekne.

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

p. Zajac:  Iba technickejšie... to je  ... to je  proste problém toho, ako fungujeme.  Ja to teda
naozaj ...  sa teším, že sa tri krát stretla ... tá skupina; není tu o tom záznam, nikde, a ja
teda podľa toho, čo som videl ten prvý projekt - a ja som členom školskej komisie,
keď sme sa o tom bavili,   tak som mal pocit, aj na tej školskej komisii,  že chceme
vidieť,  ako to bude vyzerať aj na školskej komisii.  Ja proste hovorím,  a ... to ... mi
teraz  odpustite,  že ... a budete sa na mňa hnevať - to viem - Transparentne správanie
je akýsi typ správania. Nestačí len hovoriť , že sme proti korupcii, nestačí len hovoriť
o  tom a  držať  minútu  ticha  za  spoločenskú  udalosť,  v  1.  rade  by  sme  sa  mali
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transparentne správať. Transparentne - je aj otvorene. A my podliezame ... A otvorene
znamená trošku aj nad mieru toho, čo hovorí zákon. A my podliezame....  a to je aj o
tých  hlasovaniach,   ktoré  boli  predchádzajúce.  My  podliezame..  takú  normálnu
...normálnu...  transparentnosť,  ktorá  sa  ani  nevolá  transparentnosť  danú  zákonom.
Proste tie veci by mali ísť riadne do komisií, mali by ísť riadne do rady, mali  by sme
riadne vedieť,  ako bude vyzerať ten ... ten projekt  - keď teda ideme mu dať 8.000 z
našich  zdrojov.   Ja  mám  skejtistov rád,  ale  podľa  toho, čo  som videl  na  komisii
školskej,  tak by  som do  toho proste  nešiel.  Je  mi  to  veľmi  ľúto,  nie  som o  tom
presvedčený. A teda - je  fajn , že  vy to viete, ale transparentne je podeliť sa o tieto
informácie aj s tými ostatnými, ktorí nie sú v tých pracovných skupinách, a a nie sú v
kluboch atď. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Neprísluší  mi  vstupovať  do  tejto  diskusie,  takže
dávam slovo zatiaľ pánovi poslancovi Dullovi. 

p. Dulla : Ďakujem za slovo.  Ja by som tiež reagoval na tú záležitosť ,  že niekde sa sa o tom
už niekto rozprával, na to máme viacero komisii,  aby každá príslušná mohla vyjadriť
svoj názor, z toho hľadiska,  alebo z  toho  uhla  pohľadu, ktorý jej  je  kompetenčne
zverený. Čiže nepochybujem, že pracovná skupina tvorivo pracovala a dopracovala sa
k nejakému záveru. Rovnako nepochybujem,  že aj iné komisie  sú schopné; ale stále
pripomínam, že tá komisia  výstavby a územného plánu nedostáva takmer nič z toho,
čo  sa  pripravuje  -  zásahy  do  existujúceho  hmotného  majetku.  Neurazte  sa,  to  je
proste  ....  cielená  ignorancia  ...  ľudí,  ktorí tomu možno  rozumejú  dostatočne,  lebo
vedia, čo to je školský areál aj aké zásady projektovania tam platia? Ideme objednať
koncepciu, ale už dopredu ju zaťažíme skate parkom. To je odborný nezmysel. 

p. Čahojová, starostka MČ: To je omyl. To je omyl. Ale pán poslanec Krampl má slovo.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  No,  Richard,  budem  na  teba  reagovať,  ak  dovolíš.   V
materiáli,  ktorý ja  som dostal v pozvánke, na .... čo sa  týka fondu opráv školských
zaradení, tak v materiáli bol plán čerpania z  tých 948.000 pôvodne - čo je stav fondu,
bol plánovaný zostatok ku koncu tohto roku 328.000. hej.  Ten materiál,  ktorý teraz
schvaľujeme,  je  plánovaný zostatok ...1.000 niečo... 1.200, tzn. že rada fondu, ktorá
nebola uznášaniaschopná, schválila čerpanie vo výške vyše 300. tisíc oproti programu,
ktorý ... ktorý mi  prišiel  do mailu.  Ja  toto nepovažujem za ... koncepčnú prácu, že
dostanem nejaký program, a na fonde sa dozviem potom o ... o ďalších 300 tisícoch ...
ku ktorým sa mám vyjadriť ad hoc - hneď, za 5 minút. Hej?! Prepáč ... čo to ... toto ja
proste  ...odmietam.  Navyše,  samozrejme,  máme  tu   -  určité-  momentálne  rozpory,
ktoré , ja teda dúfam, že sa naozaj vyriešia do budúcna. Ja .... dnes som proste... skala -
hej - ja ... ja chcem pracovať koncepčne ale toto koncepčná práca nie je. Preto som sa
aj ...  proste...   venoval  dôležitejším  veciam,   než  ...  než  tomuto fondu.  To len  na
vysvetlenie. Ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Dulla. 
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p. Dulla: Ďakujem. Takže vráťme sa teda k tomu, ako sa pripravujú podklady do návrhu na
zmenu rozpočtu. Počuli sme teda, že je tu zaužívaná prax a ... prevzali sme z minulosti
postup, že schválime rozpočet aj s fondmi , o ktorých dobre vieme, že ten stav, ktorý
schvaľujeme v decembri predchádzajúceho roku, na minulej... nie je ani hypoteticky-
proste je  len preto, aby sme dodržali formálne  litera zákonnej úpravy,  čo všetko je
súčasťou rozpočtu mestskej časti.  No, v tejto súvislosti, teda tradícia  pokračovania,
by  som si  dovolil  povedať,  že  mali  sme  takú  tradíciu  o  štruktúre  rozpočtového...
vnútornej skladbe a dovolili sme si, na základe všeobecného uznania o potrebe zmien,
prijať tú zmenu a držíme sa jej. No tak podobne by sme mohli teda pracovať aj s tým
ostatným.  Lebo ak som dobre rozumel pána vicestarostu, tak dôležité  je,  pre fondy
vlastne rozdelenie zostatku hospodárenia predchádzajúceho rozpočtového roku; čo sa
deje  v  polroku.  Alebo  po uplynutí  polroka, alebo  zhruba  v závere júna  prijímame
uznesenia.  Je teda zrejmé, že dnešné - návrh rozpočtu - sú skôr o tom, ako vytvoriť
podmienky, nie na ucelený obraz, ale  aktuálnu  možnosť použiť peniaze. Neviem, či
je to dobré, či je to zlé. To nechám na iných, ako si to vykladajú.  Mne však chýba k
tomu ten ... tá principiálnosť. Teda ak chceme robiť a perspektívne robiť, mne chýbajú
tie schválené akcie. To, že ju budem realizovať a financovať na etapy - ... aj niekoľko
rokov, to je normálne. V minulosti sa výstavba bežne dialo 3-4 roky - aj financovaná
zo štátneho rozpočtu;  ale bola schválená akcia, investičná, ako celok so všetkým, čo k
tomu patrí.  S oponentúrou, predchádzajúcou,  a s  tým spojeným rizikom,  ak niekto
presadil svoje názory,  na úkor názor... oponentúry.  Takže vráťme  sa k systematike,
začnime od začiatku, založme teda nejakú dobrú tradíciu, a či budú po nás potom ďalší
pokračovať,  nechajme  na nich.  Je to ozaj o tom, čo chceme dosahovať.  Ak chceme
dosahovať krátke,  rýchle výsledky, zväčša sa to nepodarí a budeme mať na starosti
zablokované  peniaze,  ako sme  počuli,  z  úveru  na  akciu,  ktorú nie  a  nie  pripraviť.
Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Áno. Vlado, ja vždy rád s tebou diskutujem, aj na
fórach,  komisiách,  aj  na  tomto  zastupiteľstve,  keď  hovoríš,  že  principiálne
systematicky, s tým s tebou súhlasím . Ale ak máme zaužívanú prax, ktorá je zákonná
- upozorňujem,  je  zákonná, je  v poriadku a vyplýva  z nejakého vnútorného režimu
fungovania samosprávy. A preto tie fondy robíme - ako keby- prvú zmenu rozpočtu v
danom rozpočtovom roku. A vyplýva  to aj z toho života, že my chceme poznať tú
realitu  zo škôl,  školských zariadení,  máme pravidelné  stretnutia  s  riaditeľmi a  pod.
Samozrejme, aj tam vám chcem povedať, že to je živý proces- to sa nedá naplánovať
niekedy  na  jeseň  predchádzajúceho  roka,  lebo  aj  dnes  už  vieme,  že  v  niektorých
zariadeniach majú  aktuálne  problémy  havarijného  stavu.  A možno  dnes,  keby sme
písali  tento  materiál,  ho  budem  robiť  s  inou  optikou  a  možno  inak  budeme
preusporiadavať priority. Ale iné chcem povedať. Že ak ste mali výhradu voči tomuto
postupu, mali ste ju povedať pri schvaľovaní rozpočtu v decembri. Lebo  teraz, ak to
rozporujete, jediným možným výsledkom je, že vlastne nechcete, aby sa čerpali tieto
zdroje.  A  myslím  si,  že  to  je  potrebné,  aby  sme  to  schválili.  Treba  pri  ďalšom
rozpočte,  ale  to už bude ich volebné obdobie, nemusíme tu byť - toto navrhnúť. Je to
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v poriadku - ako- je to ...je to je to tak isto zákonný proces, ako to, čo robíme dnes. Je
to vec proste názoru a tej systematiky, o ktorej , Vlado, hovoríš. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi záverečné slovo, aspoň to,
čo som si stihla  poznačiť. Sú tu rôzne názory, aj v tomto zastupiteľstve, názory, ktoré
- alebo aj kolegovia, ktorí navrhli zriadenie nových fondov, viacero, a sú tu takí, ktorí
si myslia, že by sme tie fondy mali radšej zrušiť.  Ja si myslím, že akákoľvek dohoda,
ktorá  vznikne,  alebo  uznesenie,  ktoré  bude  prijaté,  tak  je   nejakým  konsenzom,
nejakou dohodou, tuná, spoločenskou, v tomto malom kolektíve,  ktorý tu máme, čo
budeme ďalej robiť. Bol tam aj návrh -  a prerokovaný, na niektorom z rady fondov.
Myslím si, že to bol práve fond rozvoja bývania,  kde.... ten nebol uznášaniaschopný;
mimochodom, zápisnice rokovania rád fondov máte pripojené k materiálu. Viete, kto
prišiel,  kto neprišiel,  kto sa ospravedlnil  a schvaľovali  ste- myslím  si,  že to bolo v
decembri,  alebo v novembri minulého  roku, jednotné štatúty všetkých fondov, lebo
sme ich mali rozdielne. Takže dnes už presne vieme, podľa akých pravidiel sa rokuje a
schvaľovali sme si to v tomto zastupiteľstve pár týždňov dozadu. No ... takže všetci
viete, že od ....rada fondu len odporúča - odporúča - čerpanie toho fondu. Bola otázka
ku KCK... Čiže ...ten fond rady,  aj keď neboli uznášaniaschopní,  ale prerokovali to,
čo bolo na stole. A ešte som zabudla  povedať dôležitú vec;  to bola tiež ako keby,
veľká snaha tohto úradu, zriadiť  2 oddelenia,  ktoré tu neboli  - a to bolo oddelenie
investícií  a správu nehnuteľností.  Všetci ... vieme,  že to sú veľké resty,   dlhoročné
resty  na  majetku  a  že  naozaj  sme  my  radi,  na  úrade,  že  sa  nám podarilo  zriadiť
oddelenie  investícií   a  oddelenie  správy  majetku,  ktoré   nám  pomáha,  ako  keby
systematizovať,  ť  tak  ako  ty  hovoríš,  Vlado,  aby  sme  vedeli,  kde  sú  tie  potreby
najakútnejšie.  A  zároveň  aby  bola  tá  istá  miera  spravodlivosti,  ako  povedal  pán
vicestarosta, aby do tej každej škôlky, alebo do  každej  tej školy prišlo aspoň niečo.
Lebo  každá  akútne  potrebuje  veľmi  veľa;  a  my  ani  tie  požiadavky  nedokážeme
uspokojiť.  Čiže  to,  čo  tu  stojí  za  reč  je  práve  ten  fond  opráv  škôl  a  školských
zariadení,  kde je najväčší objem prostriedkov,  ale kde je  aj tá najakútnejšia  potreba
kde tie  prostriedky sú dnes veľmi  nevyhnutne  potrebné  investovať.  A budeme len
veľmi  radi,  ak  sa  nám  to  podarí,  v  čo  najkratšom čase  ,  najlepšie  cez  školské
prázdniny.   KCK:-  KCK  sa  týka  investícia-  myslím  si,  že  práve  z  fondu  rozvoja
bývania,  ktorý by sme  - teda,  pretože už dnes neplynú  doňho  prostriedky,  navrhli
zrušiť.  Ale  máme  tam ešte  13.000 Euro, čerpalo  sa  okolo  50.000 Euro v minulom
roku.  Istotne  ste  si  to  všimli,  máme  nové  schodisko,  máme  bezbariérový  vstup,
máme-  požiarnym  predpisom  vyhovujúce  vstupné  dvere,  ktoré  neboli.  Bohužiaľ.
Máme šatňu na prezliekanie,  máme vchodové protipožiarne dvere do sály  atď. a sú
tam aj ďalšie.  Máme novú  elektroinštaláciu, ktorá bola v havarijnom stave, ktorá síce
navonok  ju  nevidno,  ale  máme  ju  hotovú,  chvála  bohu,  a  opravenú  časť  tých  ...
vonkajších zvodov ... strešných zvodov,  odkvapov. Dažďových. No a v tomto by sme
radi pokračovali, pretože nemáme toľko, koľko by sme chceli, lebo vedeli by sme tam
státisíce investovať, do kultúrneho domu, ale aby sme aspoň neznehodnocovali ďalej
ten majetok. Je tam plno potrieb. Aby neboli veľké tepelné straty. Potrebovali by sme
dovymieňať okná, potrebovali by sme dokončiť tie strešné žľaby, potrebovali by sme
dokončiť fasádu a potrebovali by sme ... vymeniť pódium, pretože pódium je v dosť
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dezolátnom ... Máme 13.000 Euro. Predpokladám, že sa nám podarí dokončiť výmenu
vchodových  dverí,  za  tie  peniaze.  Kiež  by  sme  vysúťažili  čo  najviac.   Ale
pravdepodobne to skončí  výmeny vchodových dverí,  ktoré sú tak isto nevyhnutné,
ako únikové východy, pri tej veľkej návštevnosti,  ktorá teraz v Kultúrnom dome je.
Pán Zajac.

p.  Zajac:  Je  mi  to  strašne  ľúto,  ale  ...  veď pekne...  ja  ...  ja  súhlasím  so  všetkým,  čo  si
povedala. Len ... len to je jedna stránka veci. Tá druhá stránka, že aj tu , keď hovoríme
o tom KŠK,  tak hovoríme  tu o  prenájme  zase konzervatóriu.  To už nie  je  naozaj,
myslím,  vecou mestskej  časti,  za nejaký kultúrny program....  pomerne  veľa  hodín.
Vyplašili  sme odtiaľ tých svojich,  niektorých; ja sa k tomu nechcem vracať, aj  keď
budete si zase ťukať zase na čelo, ale... ale je to tak. Proste vyplašili  sme ... vyprášili
sme odtiaľ svojich a teraz za .... za podmienok, že ideme mať  zmluvu o spolupráci a
za vystúpenie, ktoré mohli robiť aj naši,  tam ťaháme konzervatórium, čo je štátom a
neviem koho organizovaná školou.  Ja som zato, aby sa to ...  prenajímalo... tak ,  ako
to  pani  ...kultúrna  ...   navrhla.  Máme  tam nejakých  80  a  zarábajme  si  na  to  a
neťahajme  proste všetko  z rezervy.  Neťahajme  všetko  ...  máme  ...  máme  to  -   to
povedal poslanec tuná ... máme úver... Ale toto je veľmi nezodpovedne. Prepáč, akože,
ja s tebou súhlasím ... že všetko potrebujeme a vieme 4 roky, aký tu máme dlh.  Jeden
z  prvých  našich  článkov  bolo,  že  sme  ho  aj  do  konca  vyčíslili  nejako.  Ale
pragmaticky, preto, aby sme ten dlh - v prvom rade ten dlh zacelili  - nerobíme veľa.
Preto,  lebo  pôžičku,  ktorú  máme  na  úpravu  školských  ...  ideme  ...ideme  dať  do
nového bazénu a nie na opravu školského bazénu. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  keďže  som predkladateľ  materiálu,  tak  mám  priestor
povedať,  Marcel,  priestor, že s tebou hlboko nesúhlasím.  Myslím  si,  že prostriedky,
ktoré investujeme  do nášho majetku nie  sú stratené ani prehajdákané. A žiaľ,  práve
kultúrny dom je ten priestor - dnes sme mali  o tom veľmi ťažko debatu,  lebo  boli
prijaté...  nejaké ... v  Národnej rade nejaké legislatívne  zmeny,  ktoré nás zaväzujú
platiť  nejaké nadčasy a za prácu vo večerných hodinách,  cez sviatky,  atď. , nejaké
príplatky, ktoré žiaľ, kultúrny dom a kultúrne ustanovizne pracujú práve vo večerných
hodinách alebo v dňoch pracovného pokoja. Čiže ... myslím si, že ani keby sme zvýšili
prenájmy  a  -  čokoľvek  -  nedokážeme  pokryť  náklady,  vôbec,  na  prevádzku  takej
kultúry,  ako  by  sme  si  všetci  želali,  nie  to  ešte  zarábať  na  to,  aby  sme  mali  na
investície.  na kultúre, jednoducho, nezarobíme, aby sme investície  do majetku mali.
Marcel, máš slovo.

p. Zajac:  ... chce, aby sme sa tu my pimpongovali  - ja  sľubujem,  že to bude k tejto téme
posledné.  Ja  som nepovedal,  že tie  náklady sú nepotrebné.   Ja  ich  schvaľuje  a  od
začiatku hovorím, že ich potrebujeme. Ja si len  myslím že... že ... fondy nie sú tie ,
ktoré  by sa mali na nich podieľať.  Je to náš kapitálový rozpočet, je  to tá pôžička...
Proste... toto si myslím.  Ja nevyčíta to, že ideme opravovať - konečne! -  veci,  ktoré
opravené mali  byť  už dávno. Len si myslím,  že nám chýba  koncepcia , aj pri tých
opravách; a bojím sa opráv bez koncepcie. To sa týka toho ihriska... teda toho  skate
parku - a myslím si, že - to, čo som ja aj napísal,  už neviem ktorému pánovi túto, do
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toho časopisu,  skúsme hľadieť na to, že sme mestskou časťou - celej mestskej časti,
nielen niektorých škôl, nielen niektorých ... zón - keď to mám tak nazvať; a skúsme
byť aj trochu spravodliví.  Ale toto teraz nerozporujem. Hlavne sa mi len zdá, že... že
trošku by sme mali ... mali proste robiť veci tak, ako máme. A nie ...nie že ...to tak
ťaháme... z päty... potom.

 p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem Marcel.  ... Pán vicestarosta sa odhlásil,  pretože ...
chcel reagovať s faktickou poznámkou na pána Zajaca , čo nemôže. Čiže odoberám
slovo pánovi vicestarostovi a končím diskusiu k tomuto bodu.  Nech sa páči, návrhová
komisia.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  obdržala  písomne  jeden  návrh  na  zmenu,  od pána
poslanca Marcela Zajaca, ktorý navrhuje v bode - schvaľuje - vypustiť z bodu 2 - Fond
rozvoja športu, odsek b)- zvýšenie výdavkov ZŠ Maj.62 - vybudovanie skate parku.

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

Hlasovanie: Za 7 poslanci, proti boli 2 poslanci,  zdržalo sa 14 poslancov. Tento návrh nebol
schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu

Návrhová  komisia:  Keďže  návrh  na  ...zmenu  uznesenia  nezískal  dostatočnú  podporu,
hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako ho máme podľa predložených materiálov.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu uznesenie tak, ako
nám bol predložený v materiáli. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 16 prítomných  poslancov, proti 2, zdržali sa 5. Uznesenie  bolo  schválené.
Ďakujem veľmi pekne.

Bod 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č…/2018

o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k bodu  číslo 3 a tým je materiál - Návrh všeobecne
záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves   o  určení  školských
obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Karlova  Ves a  o mieste  a čase zápisu  dieťaťa na plnenie  povinnej
školskej dochádzky. Je to ... každoročný materiál, vážení kolegovia, v ktorom vlastne
budeme schvaľovať  miesto  a čas zápisu dieťaťa a  školské obvody v mestskej časti
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Karlova  Ves.  Iniciatíva  ...z  istej  ...   návrhu  zmeny  vyšla  zo  Základnej  školy
Karloveská  61,  kde  vyhodnotili  ...  odborníci,  ktorí  sa  venujú  zápisu  ...  alebo  ...
obsadenosti školy,  na škole,  na  základe  nejakej  demografickej  analýzy,  usúdili,  že
majú percentuálny podiel obyvateľstva s trvalým pobytom najnižší,  v mestskej časti
Bratislava-Karlova  Ves  a  navrhli  nejaké  zmeny,  ktoré  boli  prerokované  aj  s
predstaviteľmi našich ostatných škôl;  a zmena bola upravená. A myslím si, že prijaté
takým - ako keby všeobecným konsenzom - vám predložená.  Nech sa páči ,otváram k
tomu bodu  diskusiu.  Keďže sa do diskusie nikto nehlási,  prosím návrhovú komisiu
aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Návrhu uznesenia ... je tak, ako ho máme v predloženom materiáli. 

p. Čahojová, starostka  MČ :  Ďakujem veľmi pekne.  A prosím,  aby ste  o  tomto návrhu
hlasovali.

Hlasovanie:  Za  22  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Takže  toto
uznesenie bolo schválené. 

Bod 4
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Karlova Ves.

p. Čahojová, starostka MČ :  A teraz prosím v tomto bode, aby prevzal vedenie schôdze
pán ... vicestarosta Záhradník .. na ...chvíľku. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, máme tu bod, 
poprosím teraz predkladateľa, pána  prednostu o úvodné slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Predkladáme  návrh  na  uzavretie  nájomnej
zmluvy na pozemok pod garážou, z titulu zmeny vlastníka garáže, pána Holeša. 

 p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.  Pán Krampl,
nech sa páči.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Ja len teda chcem oceniť  tú zmenu,   že už je  to na dobu
neurčitú,  čo  teda  je  určitý  progres  v  tomto,  v  týchto  ...   prijímaní  ...  týchto  ...
nájomných zmlúv. Len sa chcem opýtať, akým spôsobom úrad bude riešiť, povedzme,
do budúcna zmeny nájomného? Proste... či tam je ... či bude v zmluve nejaká klauzula
o tom, že úrad má právo zmeny tejto ceny? Lebo ... doba neurčitá proste znamená, že
ten človek si  bude - ako keby istý - takmer nekonečnosťou .  Ďakujem  pekne.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ak  nie  sú ďalšie otázky, končím
diskusiu a poprosím pani Mahďákovú, ako,  rámci záverečného slova. ..Alebo ... k tej
otázke keby ste sa vyjadrili.
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p. Mahďáková, MÚ MČ:  Ďakujem. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážení
prítomní,  touto otázkou ... táto otázka ... bola vznesená na rokovaní miestnej rady a
odpoveď na  ňu  -  áno,  v  zmluve  bude zakomponované  ...  zakomponovaný  článok,
ktorý  bude  riešiť  infláciu,  a  spôsob  prehodnocovania  nájomného  v  primeranom
časovom horizonte. Takže ... s touto vecou ...táto vec bude riešená v nájomnej zmluve.
A  keď  mám  slovo,   tak  by  som ešte  rozšírila  ,  že  vlastne  spôsob  zmeny  dĺžky
nájomného pod týmito pozemkami bol avizovaný už teda z radov poslancov a rozhodli
sme sa pristúpiť k tomuto ... toto 1. prípad; a pri každom ďalšom ... ďalšom predlžení
nájomnej  zmluvy  alebo  úpravách,  je  tak,  ako  je  napísané  v  dôvodovej  správe,   z
dôvodu čo najmenšieho  zaťažovania  zastupiteľstva,  pretože tie  pozemky,  sú tak. ...
neoddeliteľne spojené s predmetom užívania, ktorý je postavený na nich, na garážach,
že je to vlastne viacmenej formálnou záležitosťou. Ale, teda, ďakujem za túto otázku.
Není v dôvodovej správe riešená. Odpoveď - takže - áno, bude riešená v nájomnej
zmluve. 

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo.  No ja len teda, že, keďže nemáme zástupcu v miestnej rade,
tak sme to nemali odkiaľ vedieť. Ale inflácia je jedna vec, druhá vec je, samozrejme,
cena za ... za prenájom, ktorá je riešená, aj vo VZN, čiže aj táto vec je tam zahrnutá
zmluvne.  Áno? Aj to bude možné meniť . Ďakujem.  

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Áno. Ďakujem pekne. Už len odporúčam, aby keď
sa bude dávať do ustanovenia zmluvy možnosť navýšiť o infláciu, aby tam bolo slovo
navýšiť,  aby sme  v prípade negatívnej inflácie  nemuseli  znižovať nájomné.  Dobre?
Takže to už len formuláciu, presnú, aby sme teda nepoškodili rozpočet mestskej časti.
Ďakujem pekne. Nevidím prihláseného žiadneho poslanca do diskusie. Takže končím
diskusiu.  Pán  prednosta,  chcete  záverečné  slovo?  Nie.  Ďakujeme;  a  poprosím
návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  neobdržala  žiadny  písomný návrh na  zmenu  alebo
doplnenie uznesenia. Takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ : Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujeme.

Hlasovanie:  Za bolo  21 poslancov, proti nebol nik,  nik  sa nezdržal.  Konštatujem,  že sme
uznesenie schválili.
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Bod 5
Návrh na žiadosti užívateľov Vlasty Tormovej a spol. O uzavretie nájomných zmlúv na

záhrady v katastrálnom území Karlova Ves, v lokalite Polianky.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pristúpime teraz k ďalšiemu bodu programu. A to je
Návrh na žiadosť užívateľov Vlasty Tormovej a spol. o uzavretie nájomných zmlúv na
záhrady v katastrálnom území Karlova  Ves,  v lokalite  Polianky.  Predkladateľom je
pán prednosta; odovzdávam mu  slovo a odovzdávam aj vedenie  zastupiteľstva pani
starostke.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem,  predkladáme  návrh na  uzavretie  nájomných
zmlúv 6 žiadateľov, ktorí užívajú záhradky, alebo záhradkársku oblasť na Poliankach.
Užívajú  viac-menej  niekoľko  rokov, v  niektorých prípadoch až  viac  jak  30 rokov.
Momentálne ten vzťah nebol vysporiadaný, s tým, že navrhuje sa, aby na základe teda
toho, že nebol doriešený a  - čo zákon umožňuje, aby sa spätne žiadalo alebo vyplatilo
nájomné spätne za posledné dva roky; viac nám zákon neumožňuje, keďže vlastne boli
využívané  bez  právneho  titulu.  Komisia  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a
sociálneho rozvoja navrhla určitú sumu za meter štvorcový, tá suma sa premietla ako
celkom suma 0,78 Eur/ meter  štvorcový za rok. Samozrejme  táto výška  je  teda na
rozhodnutí poslancov. Predkladáme to dvojalternatívne.  Jedna alternatíva,  že schváli
sa tento nájom,  a  alternatíva  B, že sa neschváli  tento nájom a teda bude sa žiadať
vypratanie atď. Takže je to navrhnuté v týchto dvoch alternatívach.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Do
diskusie sa prihlásil aj pán Ľubomír  Bednárik k tomuto bodu. Takže poprosím pána
Bednárika. Pán inžinier mikrofón, že by ste odovzdali.  Vitajte pán Bednárik, nech sa
páči.

p. Bednárik, obyvateľ MČ: Dobrý deň pani starostka, vážené poslankyne, vážení poslanci.
Ja som jedným z tých žiadateľov o tieto záhradky. Bývame momentálne aj tam na tých
Poliankach. Chcel by som zalobovať proste, že ...o nižšiu  cenu. A uvediem dôvody
z toho. V prvom rade to, že tie záhradky, bolo to voľakedy smetisko. Potom tam bolo
to zavezené; elektrikári tam postavili 110 tisícové, ...alebo  110 kilovoltové  vysoké
vedenie,  pod tým sme...  máme aj stožiare v tých záhradkách.  A čo je  aj také dosť
náročné, finančne, väčšinou sme už všetci penzisti. Ja som na penzii - 63 rokov, vedľa
mňa sused, ten už každú chvíľu pôjde na penzie, ďalší sused 86 rokov, ďalší dvaja 73
rokov. My ani nie  tak... nie  že by sme tam niečo pestovali,  alebo.. máme to proste
relax. Aby sme proste sa hýbali, nezmľandraveli,   väčšinou chorľaví ľudia už, niektorí
onkologickí pacienti a pod. Takže pre nás je, z tohto hľadiska ... som chcel zalobovať.
A potom by som ešte sa chcel spýtať na jednu takú vec. My, čo tam bývame, bývame
tam 3 rodiny, potom tam vedľa býva ešte 1 rodina, máme pocit, ako keby sme boli na
hranici  niekde.  Viete,  jak  voľakedy v tých  50.  rokoch,  že-   hraničiari,  poštu nám
doručuje  Lamač,  a  keď vybavujeme  keď ideme  niečo  vybavovať  niekde,  každý sa
pýta: - pre boha tam aj niekto býva? Chceli by sme, že -  my nemáme vôbec žiadne
osvetlenie na ulici. Tam keď idete v noci a dá vám niekto po hube, neviete ani, komu
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povedať - ďakujem.  Cesta,  také jamy  sú tam, proste flekujeme  to sami,  keď niečo
robíme a zostane nám  trochu cementu, tak zalievame tie diery, lebo  proste je to tam
hrozné.  Takže  chcel  by  som poprosiť  touto  cestou,  že  na  zváženie  tohto  nášho
skromného požiadavku. A ďakujem vám pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán Bednárik, za vaše vystúpenie. Ja by
som  poprosila  pani  Ing.  Mahďákovú,  že  by  nám  povedala,  od  čoho  sa  odvíja
navrhovaná suma , ktorá je  uvedená v  materiáli  a tabuľkách,  ako cena za užívanie
chodníka záhrad.

p.  Mahďáková,  MÚ MČ:  V tomto prípade  ...  tohto materiálu  je  cena  určená  všeobecne
záväzným nariadením,  pričom výška sa pohybuje v rozmedzí od 59 centov za meter
štvorcový a rok, do 99 centov za meter štvorcový a rok. My sme navrhovali jednotnú
sumu v tom uvádzanom, ako povedal pán prednosta. Na rade  odznela... na miestnej
rade v diskusii  odznel  aj návrh  nasčítať  plochy chodníkov tou nižšou  sadzbou,  a
plochy užívané  na záhradky tou najvyššou sadzbou. Ale  nakoniec  v rámci  diskusie
odznelo, že predsa len toto je  také spravodlivejšie  tých 0,78 Eur za meter štvorcový
a rok.  Prichádzame  teda  s  týmto  návrhom,  vychádzajúcim  z tej  strednej  hranice
určenej  všeobecne  záväzným  nariadením.  Ale samozrejme,  je  na  rozhodnutí
poslancov,  či vypočujú požiadavku na  zníženie  alebo  pôjdeme  s nami navrhovanej
sume. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech
sa páči pán kontrolór, sa chce vyjadriť.

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór: Je  mi  to  tak  troška  nepríjemné,  len  som  započul,  že
vystupujúci tam býva. A my sme sa teraz dívali na aj tú mapku, tam v podstate nie sú
žiadne stavby. Vedeli by ste nám toto objasniť? Že teda, na čo je využívaný predmet
nájmu? Či na záhradkárčenie alebo na bývanie?

p. Bednárik, obyvateľ MČ: Nie je na bývanie. Proste len záhradka. 

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Jaj tak. Vy ste hovorili, ako keby ste tam bývali. Tak som to
chápal tak, že tam prespávate...

 
p. Bednárik, obyvateľ MČ:  Prepáčte. Tam je bytovka. Tam je.... To boli voľakedy služobné

byty pre manipulantov na tú rozvodňu. Tie byty elektrikári predali tým manipulantom,
potom ich vyhodili,  lebo proste tú trafostanicu zautomatizovali.  ... A ony, tí čo boli
tam pôvodní,  popredávali  tie  byty  všelijak.  Ja  jeden  z nich  som teda  kúpil  pred
štrnástimi rokmi.  Dosťahoval som sa sem. Proste - páči sa mi tam. A zdedil som aj
jednu z tých záhrad po mojom predchodcovi. A tak... hýbeme sa tam proste. 

p. Hrádek,  miestny kontrolór:   Už tomu rozumiem.  Ja som sa chcel iba  uistiť,  že vám
neprenajímame niečo na bývanie, ale naozaj ako záhradku. Ďakujem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme. To bola vyčerpávajúca odpoveď. Už keďže nie je
iný ... záujemca o  diskusiu a tento materiál bol dostatočne prerokovaný aj v komisii,
aj  v  miestnej  rade,  tak  potom máme  tu  alternatívy  dve,  ktoré  sú  pripravené  na
hlasovanie. Iný návrh nepadol zo zastupiteľstva. Takže prosím návrhovú...  uzatváram
diskusiu  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrhy  tak,  ako  sú  v poradí
uvedené v materiáli.

 
Návrhová  komisia:   Keďže  sme  nedostali,  ako  komisia,  žiadny  návrh  na  zmenu  alebo

doplnenie uznesenia, máme to pôvodné uznesenie v alternatíve A) : - schvaľuje,  kde
navrhovaná suma 0,78 Eur za meter štvorcový a rok. Alebo  potom alternatíva B): -
túto sumu neschvaľujeme. Takže poprosím, aby sme najprv hlasovali o alternatíve A) :
- že schvaľujeme uzavretie nájomných zmlúv v navrhovanej sume 0,78 Eur za meter
štvorcový a rok.

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, upozorňujem vás, že hlasujeme o osobitnom
zreteli, tzn. že potrebujeme trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov, aby tento návrh
bol schválený. Hlasujeme o alternatíve A. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa 1 pán poslanec. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tzn.  že  nájom vám bol  schválený;  máte  súhlas  miestneho
zastupiteľstva. Ďakujeme za vaše vystúpenie.

Bod 6
Žiadosť nájomcu Vojtecha Jakubeka o odpustení časti nájomného za rok 2017.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  pristúpiť  k bodu č.6.  Ostáva  nám ale  5  minút  do
vystúpenia  verejnosti,  ale  môžeme zatiaľ  prerokovať možno  materiál  Žiadosť  pána
Vojtecha Jakubeka o odpustenie časti nájomného za rok 2017. Prosím pána prednostu
o úvodné slovo k tomuto materiálu.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Pán Jakubek požiadal o odpustenie nájmu  za
bufet  na Lackovej  číslo  1,  nakoľko zmluva  neumožňuje  odpustiť  nájom z dôvodu,
ktorý  on  uvádza,  tzn.  že  neužíval  tento  bufet,  tak  predkladáme  tento  návrh
zastupiteľstvu,  tento jeho...  teda túto jeho  žiadosť.  S  tým,  že ale  finančná  komisia
neodporúča vyhovieť tejto žiadosti. A tým pádom vlastne tá alternatíva B, neschvaľuje
je tá ktorá je predkladaná. Alternatíva A)   je schvaľuje odpustenie vo výške 1.198 aj
20  centov.  Takže  v podstate  je  na  poslancoch,  ako  schvália,  či  teda schvália  túto
žiadosť; zmluvne na ňu nemá nárok, alebo neschvália. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem vám pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán
inžinier,  nie  sú  stanovisko  miestnej  rady  priložené.  Možno  poprosím  pani  Ing.
Mahďákovú,  že  by  nám  povedala,  ak  dovolíte.  V  materiáli  nevidím  stanovisko
miestnej rady.
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p. Mahďáková, MÚ MČ: Ospravedlňujem sa; miestna rada odporučila nevyhovieť žiadosti a
prerokovať materiál v zastupiteľstve.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nie som si istý,  či som správne rozumel pána
prednostu. Ale pre istotu dávam návrh, aby sa najprv hlasovalo o alternatíve B. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne, pani poslankyňa  Volková. ...  Ďakujem pán
poslanec Krampl. 

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja mám len otázku ohľadne, ak by teda sme nesúhlasili s tým
odpustením nájomného,  čiže  bude  mať  automaticky  dlžobu;  a on nezaplatí.  Máme
potom nejaký ďalší postup - čiže odstránenie stánku atď? A lebo čo pripravuje úrad
v tomto prípade.  Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Najprv vymáhanie  dlhu, samozrejme, zaužívaným postupom.
Vymáhanie  dlhu   ...  a dlh  priebežne  narastá;    prípadne  aj  odstránenie,  áno.  Pani
poslankyňa Zemanová, nech sa páči.

p. Zemanová:  No zmluva s týmto nájomcom je do konca tohto roku. Čiže aj keď začneme
vymáhať, tak podľa všetkých bežných skúsenosti a postupov, do konca roka to skončí,
tak či tak, ale ešte by sme mali vymôcť ... teda... tie peniaze. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú
komisiu,  aby predniesla návrh  uznesenia. Bola požiadavka hlasovať najprv o návrhu
B. 

Návrhová komisia: Žiadne návrhy písomné neboli  doručené na zmenu a doplnenie.  Takže
tak ako vzišlo z diskusií,  navrhujeme, ideme hlasovať o návrh uznesenia v alternatíve
B): - neschvaľujeme odpustenie časti nájomného za pozemok pod predajným stánkom
za rok 2017 vo výške 1.198,20 Eur nájomcovi Vojtechovi Jakubekovi.

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

Hlasovanie: Za 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Takýto návrh na
uznesenie bol schválený.

Bod
Vystúpenie verejnosti

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia,  máme   minútu  do vystúpenia  verejnosti
a nasleduje  materiál  Miran  Duo..Ja  by  som navrhla  dať  priestor  verejnosti,  ak  je
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záujem, Ak dovolíte -  dovolíte?-  všeobecne prikyvovanie, tak že asi áno. Takže ak je
tu niekto, myslím,  že je tu 1 prihláška. Pani Kinčeková. Je tu pani Zlatica Kinčeková,
ktorá  chce  vystúpiť  a  diskutovať  na  tému  prísediaci  súdu.  Nech  sa  páči,  pani
Kinčeková. ... Dobrý deň

p. Kinčeková, obyvateľka MČ:  Dobrý deň. Ja by som sa chcela vrátiť  k tomu minulému
zasadnutiu, k voľbe návrhov na prísediacich. Ja som tu bola prezentovaná, akože som
sa  samostatne  prihlásila.  Chcem  sa  opýtať,  tí  ostatní  podávali  nejakú  hromadnú
prihlášku? Alebo ako to bolo a či to bolo vôbec oznámené  verejnosti v Karlovej Vsi?
Všade inde postupovali mestské časti tak, že sa to dalo nejakou verejnou vyhláškou, sa
to oznámilo  verejnosti.  A každý,  kto má záujem sa mohol prihlásiť.  Chcela by som
povedať, že pani Fureková, to je šéfka, personalistka, ona sa naozaj potešila, keď som
sa prihlásila, a povedala, že - konečne niekto z radov dôchodcov, lebo majú naozaj zlé
skúsenosti s ostatnými, ktorí sú zamestnaní. Teda som sa prihlásila. A chcem povedať,
že tuná niektorí poslanci, diskutovali, že nevedeli ...

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Kinčeková, poprosím do mikrofónu.

p. Kinčeková: ...niektorí poslanci diskutovali,  že nevedeli,  že... ako sa postupuje a ako sa to
vlastne hlasuje a tak ďalej. Veď predtým to bolo v miestnej rade. Miestna rada, okrem
predsedníčky  súdu,  nás  kompletne  schválila  miestna  rada.  A tí,  skoro  teda,  časť
poslancov z miestnej rady o týždeň či o 2, hlasovalo proti. No je to nanajvýš  divné.
Áno, som si to pozrela  všetko. Tiež  by som chcela  povedať,  že pán poslanec,  pán
vicestarosta, tu hovoril o redukcii.  Hoci oni potrebovali čo najviac ľudí, on bol toho
názoru, že treba zredukovať zoznam a pritom nemal problém ďalšiu poslankyňu tam
nominovať. Aj bola schválená. Čo ma naozaj prekvapilo. Tak buď zredukovať, alebo
nezredukovať. Ďalej, pán poslanec, alebo vicestarosta Záhradník tu hovoril o tom, že
je to viac-menej funkcia čestná. Vôbec to nie je čestná funkcia. Nikde som to nenašla.
A pretože  som  to  nenašla,  preto  som  sa  obrátila  na  Ministerstvo  spravodlivosti
písomne, odkiaľ som dostala odpoveď, že o čestnú funkciu nejde. To je  odpoveď aj
pre pána Zajaca,  že viac-menej ide čestnú funkciu.  Nie.  V žiadnom prípade. Á táto
funkcia si vôbec nevyžaduje právnické vzdelanie.  Vôbec! Môže ju  robiť ktokoľvek,
kto  splní  podmienky  súdu.  A  ešte  by  som  chcela  povedať,  že...  prekvapilo  ma
hlasovanie. Tu sa píše tuná v tomto, že hlasuje, že kto sa zdržal, kto bol prítomný, kto
nehlasoval.  V mojom prípade nehlasoval pán Záhradník,  ale nie je to tu napísané, že
nehlasoval. Tu je nula. Tak sa pýtam prečo? Ja neviem, ja tomu nerozumiem. A tiež sa
pýtam,  či môže poslanec hlasovať sám za seba? Neviem o tom. ... Neviem.  To len
chcem vedieť. Môže? Keď môže, tak je to v poriadku. Ale potom tuná, v tomto mojom
prípade,  to nie  je  v poriadku. Takže asi toľko som chcela  k tomu povedať.  Som tu
chcela niektoré veci uviesť na pravú mieru. Tak isto tu bolo zle prednesené uznesenie,
posledné, záverečné, že na roky 2018 - 2020, boli títo zvolení; ale potom, našťastie,
som to našla  v tých dokumentoch,  že toto bolo  opravené  na  2022, teda na 4 roky.
Ľudia ani nemajú žiadnu šancu sa vlastne dostať k tejto funkcii prísediacich.  Ja som
vlastne kandidovala za mestskú časť jednotku, kde to išlo všetko hravo; akurát nemám
tam trvalý pobyt, tak som tam nemohla, nemohla som sa stať tou prísediacou. Takže
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odtiaľ, z miestneho súdu to vybavili a tak ďalej, že som išla sem, ale tu som neprešla.
Mrzí ma to, tento postup taký, aký tu bol. A veľmi dobrý poznatok pred blížiacimi sa
voľbami, naozaj, ako to tu chodí.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pani  Kinčeková.  Ale  naozaj  je  to  rozhodnutie
zastupiteľstva,  je  to  vôľa  zastupiteľstva,  ktorá vyjadrí  teda tú vašu  nomináciu  ako
prísediacu.  Či  potvrdí  alebo  nepotvrdí.  A myslím  si,  že  spochybniť  hlasovanie
zastupiteľstva,  naozaj  nemôžeme.  Hlasovanie  bolo  jednoznačné.  Ale  ak  si  dobre
pamätám, tak ste spomínali, že ešte je možnosť, že teda súd požiada o vašu... alebo sa
prihlásite,  ak si to dobre pamätám,  že ste to spomínali  v rozprave, že  možnože tá
žiadosť ešte príde na náš stôl. 

p. Kinčeková, obyvateľka MČ: Nie, nie , ja som všetko tlmočila... všetko ... pani ... , ona
bola  pohoršená a povedala,  že napíše  sem poriadne  štipľavý list.  Či ste ho  dostali,
neviem? Viacej som s ňou nehovorila. Len toľko. 

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

p.  Zajac:  Ja sa s vami stotožňujem,  ja  som preto aj nehlasoval  za nikoho, ja  som opustil
hlasovaciu sieň, preto, lebo tie podmienky neboli vyjasnené. Len aby sme si povedali,
že.... Ja som to aj v tej rozprave upozornil, že to nie je celkom zrozumiteľné... 

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani Kinčeková, ja si vás pamätám ešte z toho
vystúpenia,  kedy  ste  tu  boli  s tým vodiacim  psíkom.   Vy ste  boli  celý  čas  počas
rokovania tuná vonku, v predsálí.  Žiaľ,  ja  som vás nevidel,  keby som vedel,  že ide
o vás,  tak  za  vás  zahlasujem.  Ja,  osobne,  hovorím  za  seba.  Ale,  keďže  som vás
nevidel,  tak za každého  kandidáta,  o ktorom som nevedel   osobne nič,  tak som si
dovolil nehlasovať, pretože... akože ... v takom prípade sa mi nedá. Keby som vedel to
vaše meno s vašou osobou spojiť,  môj hlas  by ste dostali.  Je mi  ľúto, momentálne.
Nabudúce. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Pán poslanec Zajac reaguje. Na koho? 

p. Zajac: No na pani... diskutujúcu.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, nech sa páči.

p. Zajac: Lebo keby som, že na pána poslanca Rosinu, tak ma nepustíte. Nie... ale ... to ja len
chcem potvrdiť,  že toto všetko aj tieto  reakcie,  hovoria  o tom,  že to treba zmeniť
systém. A nie - lebo keby vás videl... A presne o to šlo. Ten systém by mal byť veľmi
transparentný,  zrozumiteľný  -  od vyhlásenia,   po  nejaké  verejné  vypočutie  týchto
kandidátovi,  kde  každý,  kto  by  chcel....  Ja  si  myslím,  že  personálne  sa  hlasuje  o
ľuďoch ktorých poznáme,  nie  ktorých nepoznáme.  A malo  to.... Ale  -   je  tu nejaký
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úrad, ktorý takéto niečo má  zorganizovať. A preto som aj ...  tej voľby sa nezúčastnil,
že to proste nemalo cenu. Takto sme kupovali mačku vo vreci. A je mi to veľmi ľúto,
lebo ja to považujem za veľmi dôležité funkcie. Takže... takže ja s .. vami  len a len,
súhlasím. A je mi ľúto, že ex post.

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Ďakujem.  Slovo  má  pán  poslanec  Martinický,  ale  musíš

povedať, na čo reaguješ, na koho.

p. Martinický:  Tu už bolo povedané toľko, že už ani neviem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže ti odoberám slovo, keď nevieš... 

p. Martinický: No ... na všetkých. 

p. Čahojová, starostka MČ: To sa nedá. Pani poslankyňa Poláchová. 

p. Poláchová: Reagujem na pani Kinčekovú.  Ja by som chcela poprosiť úrad, že či by sme
mohli teda zopakovať, prípadne tú voľbu, alebo aspoň dovoliť ďalších ľudí, ktorí... ak
je to teda tak, ako pani Kinčeková vraví, že súd pociťuje stále nedostatok týchto ľudí;
A že by sa to teda – ako- zopakovalo znova, aj s tým, čo pani Kinčeková požiadala, že
aby to bolo zverejnené, aby ... tam teda bol ten proces aj predtým. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Lívia,  nie  je  to naša iniciatíva.  Ale  ak bude taká
iniciatíva súdu, tak určite vám to čo najskôr predložíme. Pani Kinčeková povedala, že
to tak býva. Tak ja očakávam, že to príde. Takže vám ... určite sa to dostanete. Zatiaľ
sme nedostali nič. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Kinčeková. Ak je ešte niekto
v predsálí alebo v miestnosti,  kto by chcel vystúpiť...?  Nie je.  Takže je  otázka - je
16:08, či chcete pokračovať, alebo či chcete prestávku, vážení kolegovia? Pokračovať?
Kto je za pokračovanie, prosím dvihnite ruku. Ďakujem. Takže nemusíme počítať, to
je jednoznačné, pokračujeme bodom číslo 7.   

Bod 7
Žiadosť  MIRAN-DUO s.r.o.  o  predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  nebytové  priestory  -

spoločné garáže pod pešou zónou Pribišova -Ľ. Fullu.

p. Čahojová, starostka MČ: Tým je žiadosť Miran Duo spoločnosť ručením obmedzeným o
predlženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory - spoločné garáže, pod pešou zónou
Pribišova - Ľudovíta Fullu. Prosím pána prednostu o úvodné slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. O tomto prípade sme hovorili už na minulom
zastupiteľstve.  Medzičasom spoločnosť Miran Duo požiadala  oficiálne  o predlženie
nájomnej zmluvy. Túto žiadosť dávame na zastupiteľstvo s tým, že komisie a tak isto
ani  miestna  rada,  neodporúčala  predlžiť  túto  nájomnú  zmluvu.  Musí  sa  o  tom

34



rozhodnúť,  že z  toho dôvodu, keďže vlastne tá žiadosť prišla  zo strany súčasného
nájomcu, ktorý vlastne už ani .... ešte je... do konca februára je  nájomcom,  myslím,
oficiálne. Takže.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne  za úvodné  slovo.  Otváram k tomuto  bodu
diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Krampl. 

p. Krampl:  Ďakujem slovo. Ja len,  keďže sme o tom už diskutovali,  on tam ten nájomca
spochybňoval  určité  state  nájomné  zmluvy  a chcel  si  predĺžiť  finálnu  zmluvu
o nejakú...  nejaké  obdobie,  čo  sme  my  rozporovali.  Chápem to správne,  že  touto
žiadosťou, ktorú ... on predložil teda o ďalší nájom,  teda vlastne akceptuje pôvodnú
zmluvu, v tej ... s tým koncom nájmu? Tak ako bolo stanovené? 

p. Čahojová, starostka MČ:  No, to si zaslúži  ... väčšiu  právnu analýzu;  aj pán kontrolór
požiadal  o slovo.  My sme  toho názoru,  že tá zmluva  končí 13. februára? Myslím.
Alebo skončila   už. A on požiadal v dobe- ešte- kedy pretrvával nájom o predlženie
alebo... o predlženie nájmu. A my sme povinní sa touto žiadosťou zaoberať aj na pôde
miestneho zastupiteľstva. Povinní sme ju vám predložiť. Ale asi si to bude vyžadovať
hlbšie  právnu  analýzu.  A  vyhodnotiť  túto  situáciu,  naše  možnosti.  Aj  ...  reálne
vyhodnotiť,  aké sú... aká je  pravdepodobnosť teda,  že nám tieto priestory uvoľní a
budeme ich môcť užívať. Pán poslanec Rosina ešte chcel niečo povedať ... a potom by
som.. možno poprosila doplnenie ... dám pánovi kontrolórovi a pani Ing. Máhďakovej.

p. Rosina: Ďakujem pekne. Ja by som sa teraz vzdal slova a pán kontrolór by mohol vystúpiť
skôr. Ďakujem.

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

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Ďakujem veľmi pekne. Musím začať od Adama,  aby som
vysvetlil,  akým spôsobom som sa dostal k nájomcovi. Sedeli sme s pánom poslancom
Rosinom  na  káve  a  oslovil  nás  pán  Raninec,  ktorý je  vlastne  konateľom,  alebo
majiteľom spoločnosti Miran Duo. Ja som ho následne požiadal, či by mohol prísť ku
mne  do kancelárie  a ...  či  by sme  si celú  záležitosť mohli  prebrať.  Ja  som pánovi
Ranincovi  kládol rôzne otázky,  súvisiace  s -  či už s existenciou pôvodnej  zmluvy,
alebo s existenciou zmluvy,  ktorá sa našla v archíve mestskej časti, respektíve, ktorá
bola  zverejnená  na  webe  mestskej  časti.  Alfa  -  omega,  moja  otázka znela...  moja
otázka znela, prečo jednoducho boli podpísané dve verzie rôznej zmluvy? Tie zmluvy
sa spomínajú v materiáli; je to jedná tá zmluva, ktorá hovorí o predĺžení na 10 rokov a
jedna, ktorá hovorí o predlžení jednak počas doby, po ktorú nemohol užívať predmet
nájmu a potom o predĺžení o dobu, ktorú vlastne investoval nejaké peniaze súvisiace s
revitalizáciou  námestia.  Pán Raninec  sa vyjadril,  že on nepodpisovali  iba  tieto  dve
zmluvy,  že tých zmlúv bolo podpísaných v tom čase viacej.  To znamená, že reálne
existujú  možno  tri  alebo  štyri  takéto  zmluvy.  Samozrejme,  on  tieto  zmluvy
k dispozícii nemá, pretože jedinú zmluvu, ktorú dostal k dispozícii od mestskej časti je
tá, ktorou sa on preukázal - to je tá desaťročná, ale zverejnená bola reálne úplne iná. Ja
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som toho názoru, že v tejto veci je potrebné urobiť dôkladnú hĺbkovú právnu analýzu
stavu  -  akým spôsobom...  respektíve  stavu,  či vôbec  zmluvy,  ktoré podpísala  pani
starostka  Hanulíková  bez  súhlasu  mestského  ...  miestneho  zastupiteľstvá,  či  tieto
zmluvy mohli alebo nemohli nejakým spôsobom predĺžiť pôvodnú nájomnú zmluvu,
pretože - nechcem teraz prejudikovať - ak by boli podpísané z jeho strany v dobrej
viere,  tak to, že súhlas  nebol,  by  teoretický mohlo  mať  nejaký...  nejaký  dôvod na
predĺženie.  Ale to nechcem teraz naozaj predbiehať.  Chcel by som ešte poukázať na
to, že to stretnutie bolo veľmi zaujímavé. Spoločnosť Miran Duo, bola niekoľkokrát
počas doby nájmu požiadaná, aby nejakým spôsobom, spôsobom sponzorovala nejaké
aktivity v mestskej časti.  Či už to bolo  v roku –možno- 2006, kedy vybudovala  za
sumu  700.000 korún,  vtedajších,  na  pešej  zóne  nejaké  detské  ihrisko  a  následne
vlastne - ... ja som ja som kládol otázku, prečo vlastne vznikla aj táto zmluva, ktorá v
podstate  je  nejakým  spôsobom  sporná  a  ktorú  rozporujeme  -  a bolo  mi  vlastne
povedané, že v čase, keď sa revitalizovalo... námestie za sumu zhruba 570.000 Euro, z
prostriedkov eurofondov,  tak bola spoločnosť Miran Duo vyzvaná,  aby zabezpečila
nejaké stavebné práce, pretože, v tej... v tom rozpočte na revitalizáciu toho námestia sa
jednoducho nenachádzajú prostriedky na odstránenie dlažby. Ja mám pocit, že celá tá
vec je  mimoriadne  zamotaná.  Naozaj vyžaduje  právnu  analýzu.  Ale  súčasne  je  mi
ľúto, že tu nie  pani ... bývala  starostka Hanulíková,  terajšia  poslankyňa,  lebo  touto
cestou  by  som ju  chcel  vyzvať,  aby  sa  u  mňa  zastavila  v  kancelárii  miestneho
kontrolóra,  a aby sme celú  vec nejakým spôsobom prešetrili.  Pretože v tomto ... v
tomto čase mám k dispozícii  jedine nejaké vyhlásenie  nájomcu - a chýba  mi nejaké
relevantné  vyhlásenie  prenajímateľa,  aby som si o  tom mohol  urobiť,  jednoducho,
nejaký obraz a následne vás o tomto celom informovať. Ďakujem pekne.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovom. Ak som dobre rozumel vystúpenie miestneho kontrolóra, tak
vlastne...

p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím pán Dulla.... do mikrofónu lebo vás nepočuť. 

Dulla:  Skúsim.  Ak  som dobre  rozumel  vystúpeniu  miestneho  kontrolóra,  tak  akékoľvek
hlasovanie o žiadosti, by mohlo byť predčasné, zo všetkými možnými rizika. Čiže ja
odporúčam ... nepokračovať v prerokovávaní. Nehlasovať o tej žiadosti dnes a počkať
si na odporúčanú právnu analýzu. Ďakujem. 

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som teda bol prítomný len v časti rozhovoru,
ktorý sa  udial  počas  mojich  poslaneckých  hodín  v  poslaneckej  kaviarni.  Ten .....
ťažiskovú  časť   bolo  potom  mu  miestneho  kontrolóra.  Ale  ja  som  šokovaný
z viacerých  zistení.  Za  1.)-   Z toho, že  tá  to  dielo  ktoré sa  tam zrealizovalo  stálo
570.000  –  akože  -  chodím  tam okolo  dosť  často.  Je  to  zdroj  ponôs  miestnych
obyvateľov,  pretože  je  zrealizované  veľmi  takým  spôsobom,  ...  by  som povedal
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lacným  -  namiesto,  namiesto  nejakej  gumovej  dopadovej  plochy  sú  tam kamene,
kamienky,  štrk, ktorý, ktoré robí nesmierne problémy.   A odhadom - suma 570.000,
vzhľadom na to, že som robil v tejto branži ako, ako dobrovoľník, staval som detské
ihrisko, tak je tak asi 10- násobné na nadsadená. To je to je niečo hrôzostrašné. A ešte
využívať  nejakým  spôsobom  ...  privátne  -  tretie  subjekty  na  to,  aby
dofinancovávalo,  ...  takto  predražený  projekt  to...  sa  mi  úplne  nad  tým  rozum
zastavuje. A navyše mestská časť je zaťažená do budúcnosti ...takouto neistotou. Ja by
som veľmi  rád požiadal  pána  hlavného  kontrola,  aby vyzval  oficiálne  pani  bývalú
starostku,  aby  sa  dostavila  na  vypočutie  v  tejto  veci  a urobil,  urobil  s ňou,  ako
kontrolór ... riadny... zápis. Aby ju objasnila celú situáciu. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni obávam sa, že
o tejto firme  ešte budeme počuť v zastupiteľstve. Lebo tento, naozaj,  problém - tak
ako povedal pán kontrolór, asi nie  sme schopní ho rozlúsknuť dnes na zastupiteľstve.
Ale neporozumel som tomu jeho vyjadreniu alebo vystúpeniu, - „takže by sme nemali
hlasovať“.  Myslím  si,  že  práve  naopak,  mali  by  sme  hlasovať  a  mali  by  sme  to
neschváliť.  Lebo je tu ta žiadosť, je legitímne podaná a máme sa s ňou vysporiadať.
Aby tento žiadateľ proste neprichádzal s návrhmi,  keď nemáme vyriešenú minulosť
a súčasnosť, tak asi teraz by sme nemohli odsúhlasiť mu nájom na  x rokov, keď toto
máme nevyriešené. Ale  bol by som rád, keby aj po dnešnom dni - jasný signál  bol
zastupiteľstva, že takto nie. A určite nie predlžovať mu nájom. Takže ja si myslím, že
by sme mali byť schopní dnes jasne povedať – nie. Ďakujem.

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  som ...zas  proti  ...prikláňal  k  názoru,  čo  kolega  poslanec
povedal, že, že dneska o tom nehlasovať. Ale vzhľadom na to, čo pán Záhradník teraz
konštatoval a upozornil na niektoré detaily,  tak tiež súhlasím s tým, že asi treba sa...
proste hlasovať a zamietnuť to, dovtedy, kým sa nevyjasnia niektoré veci. A naozaj si
myslím, že by bolo dobré, keby sa k veci  vyjadrila  aj predchádzajúca pani starostka,
ktorá  tieto  zmluvy  podpis  podpisovala,  resp.  riadila  ľudí,  ktorí  ich  podpisovali.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem podporiť návrh pána Záhradníka, pána
vicestarostu;   a samozrejme,  vecne  z toho  dôvodu,  ktorý  hovorí.  Ale  navyše
spoločnosť Miran Duo dostalo oznámenie o tom, že sa končí nájom a budeme žiadať
vypratanie  priestorov už v  závere  minulého  roku. Takže  mohla  už vtedy reagovať
a mohli  sa  už  2  mesiace  tieto  záležitosti  riešiť.  A prišla...  takým  spôsobom o  ...
takže ...  sa teší, že prišla... prišiel za mnou do... do mojej kancelárie, ktorá je vo F??
café ...... v pondelok .... o 16-tej hodine.  Ale si myslím, že to nie je celkom obvyklý...
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obvyklý spôsob. Ja,  ako poslanec,  som otvorený pre každého, ale nie  som oficiálny
partner vo zmluvných vzťahoch. Ďakujem 

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

p.  Zajac:  Ja asi len zopakujem to, čo povedali  predrečníci.  Určite treba hlasovať.  A treba
hlasovať  proti.  Lebo  mi  teda  naozaj  máme  iný  záujem  s týmto  verejným
priestranstvom.  Aj  keby  to  ten užívateľ  užíval  v  zlatom písme  a... neviem-  ako  v
poriadku - tak ako mal,  tak jednoducho momentálne  nám ide  o verejné  parkovacie
miesta. A teda toto by malo byť veľmi jasné.  Ja len chcem vás pri tejto príležitosti
opäť poprosiť,  lebo  nás  čaká  ešte  pomerne  dosť  hlasovaní   o  rôznych  projektoch
v budúcnosti; nemyslím... možno aj dnes, ale na budúci hlasovanie. Jedna z veci ktoré
tam padlo,  že  tieto  zmluvy  ,  a  vôbec  tieto  veci  -  my  to  vieme,  čo  sme  tu  boli
v predchádzajúcom období,  lebo  toto  ihrisko  bolo  postavené  v  nejakom režime  a
museli sme ... eurofondom,  a museli sme tam ...nedali sa vymeniť tie... ten štrk za, za
niečo  normálnejšie,  -  lebo  projekt.  Ja  len  chcem  vás  upozorniť,  aby  sme  naozaj
neschvaľovali tak, ako sme dnes už schválili  dvakrát - a je to tu zvykom - veci bez
toho, aby sme vedeli, o čom to je. Lebo vidíte, ako ťažko sa potom tie veci naprávajú.
Vidíte, čo všetko musíme teraz urobiť pre to, aby sme zistili, kde to je, čo to je. My tu
nie  sme  naveky  a po  nás  prídu  nejakí  ďalší  ľudia.  A  keď my  schválime  ihrisko,
skatepark, lebo ...  a nevideli sme ani projekt, respektíve ten, projekt, ktorý sme videli,
bol taký aký bol -  Ja... ja nechcem teraz nejako vás naozaj, naozaj nechcem vás z toho
nejak, veď všetko robíte v dobrej viere a ja vám verím, že to robíte v dobrej viere. Ale
prosím vás, veľmi vás chcem poprosiť, zdieľajte tú dobrú vôľu aj s tými ktorí, ktorí
nie  sú v tom klube,  kde tu dobrú vôľu viete si aj vysvetliť.  A buďme,  prosím vás,
k sebe ohľaduplní.  A teraz naozaj to myslím úplne vážne. Ja vás chcem poprosiť do
budúcna, aj preto, aby sme mali čím menej takýchto káuz v Karlovej Vsi. Či my, alebo
naši  nasledujúci,  že buďme si  vedomí  toho, o  čom hlasujeme.  A my  sme  tu  -  už
dneska som napočítal,  že trikrát sme boli nevedomí toho, o čom hlasujeme. Tak ja...
ja... mňa to prosím vás, mňa to naozaj osobne veľmi mrzí a veľmi ma to ...veľmi ma to
trápi.  Ja  som to aj  minule  prezentoval a  budem to aj dnes  donekonečna  opakovať
a prezentovať - ctime si jeden druhého. A teda mali  by sme si ctiť,  samozrejme,  aj
našich  voličov  a  verejnosť  a  veci  robiť  transparentne.  Lebo  si...  lebo  radi  o  tom
rozprávame.  Ale  keď už teda to nerobíme  tak transparentne,  že zapájame  do tých
rozhodovaní  ľudí  zvonku,  zapájajme  aspoň  samých  seba  do  týchto  rozhodovaní.
Dobre? Prosím vás.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  pán  Zajac.  Nasleduje  pán  vicestarosta
Záhradník.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel, máš dar premostiť z jednej témy do druhej
a vyvolať vlastne tým dojem,  že teraz nevieme  o čom hlasujeme. Podľa mňa vieme
úplne presne, o čom hlasujeme.  Sú tu dve možnosti. Buď tejto spoločnosti s týmito
informáciami,  napriek tomu všetkému prenajmeme garáže na x rokov dopredu alebo
neprenajmeme.  Toto je predmetom tohto hlasovania.  A táto kauza nie je  kauzou, že
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poslanci o niečom v kauze Miran Duo hlasovali.  Lebo  práve to povedal pán kontrol,
že  tá  dohoda,  ktorá  bola  a  ktorá  založila  tie  problematické  vzťahy,  bola  vlastne
dohoda,  ktorú  podpísala  bývala  pani  starostka.  A  nešlo  to  cez  zastupiteľstvo.  A
môžeme sa domnievať, že takéto nakladanie s majetkom malo byť práve predmetom
rokovania zastupiteľstva. Takže s tebou súhlasím, ale podal si to ako keby, zaplakal si
na nesprávnom hrobe teraz. Tak. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Savčinský. 

p. Savčinský: Troška možno od veci ale - reakcia na Marcela. Apeluje, že by sme si ctili, ctili
jeden druhého. Tak poprosím Marcel aby, ../ riadny príspevok. / ... poprosím Marcela,
aby si neznevažoval ... Ja osobne viem presne, o čom som hlasoval.  Čiže opakovane
tvrdí,  že nevieme  o čom hlasujeme  - ak si vážime  jeden druhého, tak prosím,  tieto
slová, aby viac nepadali v tejto miestnosti. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Zajac

p. Zajac: Výborne.  Braňo, ja som prvé povedal, že samozrejme v tejto veci treba hlasovať a
treba hlasovať - nesúhlasiť.  To som povedal úplne ako prvú vetu. Čiže ja... ja  som
nenaviedol, nechcel som uviesť dojem, že nevieme o čom v tomto hlasujeme. To... to
aby teda naozaj, aj ten záznam sa dá prehrať. Ja som aj povedal a priznal sa, že keďže
mňa  tie  hlasovaniam  mrzia  .....  tak sa  k  ním  budem vracať.  Keď  nato  dostanem
príležitosť.  A  toto  je  dobrá  príležitosť  na  to,  vrátiť  sa  k  tým  predchádzajúcim
hlasovaniam, lebo to, o čom sme tam fiktívne rozprávali  .... alebo o čom som tam ja
fiktívne rozprával, tu vidíme  priamo dôsledky. A-  Rišo, ja nepochybné, že ty vieš o
čom si hlasoval. A ja som to ani nespochybnil.  Ja len viem, že ja neviem, o čom som
hlasoval. A ja som aj v tej svojej reči povedal, že by bolo veľmi dobré, keď nás tu sedí
25 a sme v rôznych kluboch, krúžkoch a kruhoch, keby sme všetci pri posudzovaní,
naozaj, boli v rovnocennej situácii a vedeli, o čom hlasujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  ...  Ja  by  som len  k  tomu  povedal,  že  ja  dosť  chápem to
odporúčanie hlasovať.  Ale nie som s tým zmierený.  Pretože sa navrhuje  hlasovať o
žiadosti  o predĺženie.  A  pritom odznelo,  že  sme  presvedčení,  že  nájomný  vzťah
skončil.  Čiže tá žiadosť, sama o sebe, aj keď bola podaná včas, nedostala sa včas na
zasadnutie zastupiteľstva. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek chceme, ale oficiálny
návrh  uznesenia  znie:  -„schvaľuje  /  verzus  neschvaľuje  žiadosť  o predĺženie“.  A
keďže  súhlasím  s  názorom,  že  nájomný  vzťah  skončil,  nevidím  exaktný  dôvod
hlasovať  o tej...  o žiadosti,  ktorá sa týka predĺženia  niečoho,  čo  skončilo.  Lebo  čo
skončilo nemožno predĺžiť. Ma tom mrzí. Možno by bolo vhodnejšie, keby sme boli to
mali skôr, na tom minulom a mohli to vyjadriť.  Určite som proti tomu, aby bol tam
uzavretý nájomný vzťah. Len sa obavám,  že hlasujeme o niečom, čo je  v rozpore s
tým, čo tvrdíme, že sme presvedčení, že už právne neexistuje. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja len toľko, že sme dostali žiadosť 20. 12. Čiže sme vám skôr
predložiť nemohli. A ja tak, ako, laicky – hneď vám dám slovo, pani inžinierka, hneď
to bude,  že  ak máme  aj užívanie  záhrad bez  legitímneho  nejakého  titulu,  tak sme
umožnili  nájom v záhrade  ,  kde  dva roky dozadu nám nájomcovia  pravdepodobne
doplatia  užívania  záhrad.  Čiže  takýto  podobný...  vzťah,  by  mohol  nastať  aj  teraz.
Najme,  keď on  nám ten  priestor  nevypratal  zatiaľ  a  ani  nevieme,  či  úspešne  ho
vyprace. Pani Ing. Mahďáková nech sa páči.

p.  Mahďáková,  MÚ MČ:  Ďakujem za  slovo.  Ja  len  by som si  dovolila...  trošku  vecne
reagovať  na  to,  čo  tu  odznelo  v diskusii.  A pán  Dulla  aj  teda  na  to  poukázal.  S
poukázaním na to, že v čase,  keď 19. decembra sme  prerokúvali  žiadosť,  žiadna...
prerokúvali informáciu o tom, že teda sme vyzvali na vypratanie, že nájomná zmluva
končí,  žiadna  žiadosť  o  predlženie  alebo  obnovenie  nájomného  vzťahu,  na  stole
nebola,  pretože v tom čase, podľa mojich vedomostí a informácií,  dotyčný zmluvný
partner mal za to, že zmluva je tým... tými dodatkami o ktorých hovoril pán kontrolór
prolongovaná na ďalší deň, 10 rokov - podľa jeho vedomosti.  Až na základe našej
komunikácie  a teda verejného prerokúvania tejto informácie na tejto pôde, zmluvný
partner, zrejme po konzultácii s nejakými inými odborníkmi zistil, že nie je tomu tak.
Že... že to konanie podľa všetkého nebolo právne účinné, alebo teda, že tá zmluva nie
je...  nie  je  relevantná,  tá  predložená,  že  teda  z  dôvodov,  ktoré  z  ...minulé
zastupiteľstvo odzneli,  že bolo zverejnené iné znenie, tak zrejme nadobudol pocit, že
asi my máme pravdu a že teda zmluva by mala skončiť a preto požiadal. Prečo je tu
dnes  návrh  predložený?...  Alebo  teda-  materiál  predložený je  preto,  lebo  v zmysle
zákona o obecnom zriadení je výlučným právom miestneho zastupiteľstva rozhodnúť
o ... pri nakladaní s majetkom. A keby sme nepredložili tento materiál v čo najskoršom
čase, je možné, že by bol... mohli byť využité nejaké argumentačné veci v spore, ktorý
zrejme asi... ktorému budeme zrejme čeliť.  Ja by som si ešte dovolila  poukázať, na
ustanovenia § 676 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že „ak nájomca užíva veci aj
po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie vecí, alebo na
vypratanie  nehnuteľnosti, následne  do 30 dní,  obnovuje sa nájomná zmluva  za tých
istých  podmienok,  za  akých  bola  dojednaná  pôvodne.  Nájom dojednaný  na  dobu
dlhšiu  ako  rok  sa  obnovuje  vždy  na  rok.  Nájom  dojednaný  na  kratšiu  dobu  sa
obnovuje na túto dobu.“  Preto ...  bolo  nevyhnutné  okamžite  predložiť  tento... túto
žiadosť,  keď sa k  nám ... dostala  na rokovanie,  pretože dnes  sme...  ešte dnes sme
v čase  do  30 dní  odo dňa ukončenia  nájomnej  zmluvy.  My ak  nebudeme  vo veci
konať,  tak  vlastne  zmluva  sa  v  zmysle  ustanovení  Občianskeho  zákonníka  môže
prolongovať na dobu 1 rok. Takže ak naozaj toto zastupiteľstvo ma v záujme nejakým
spôsobom využívať tie priestory, alebo dať mandát starostke, aby využívala priestory
na vybudovanie verejne prístupne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využívať,  pre
občanov, tak je  jeho  výlučnou kompetenciou povedať aparátu úradu, ako má  ďalej
postupovať. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne pán poslanec Dulla
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p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Rozumiem tomu, čo hovoríte pani inžinierka, len nerozumiem
potom  návrhu  uznesenia.  Prečo  sa  zastupiteľstvu  nenavrhuje  schváliť  ten
kvalifikovaný  podnet  na  vypratanie,  na  vydanie,  na  súdne  konanie,  tak  ako  ste
argumentovali? Lebo to by som považoval za relevantné. Ak som presvedčený, že ten
nájomný vzťah skončil a mám chrániť teda záujmy mestskej časti, tak ako poslanec,
by som za to bez problémov zahlasoval. Lebo je to nevyhnutný krok, čo sa týka správy
cudzieho majetku. Nič viac nič menej. Ďakujem.

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

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  Kolegovia,  viete,  že  je  vždy
problematické, keď takéto pomerne zložité právne veci rozoberáme na zastupiteľstve.
Už sa nám to párkrát aj negatívne vypomstilo. Nakoľko, samozrejme tí, čo sú v spore s
mestskou  časťou  pozorne  sledujú  túto  našu  diskusiu,  argumentáciu.  A potom,
samozrejme, ich právnici účinne hľadajú cesty, akými ... akými môžu dosiahnuť svoje
ciele. A upozorňujem, že to nie sú ciele  mestskej časti. To znamená, ak tu žiadateľ,
ktorý na jednej strane tvrdí, že nájom mu nezaniká, lebo sa predlžuje o primeranú čas,
dobu, ktorú... o čom sme hovorili,  zároveň pre istotu aj žiada o predlženie nájmu, tak
si otvára dve cesty.  Dve cesty.  Jednak bude tvrdiť,  že nájom mu neskončil,  hoc on
tvrdí s touto žiadosťou, že si je vedomý, že mu asi skončil - a preto žiada o predlženie.
Ale zároveň nám bude argumentovať, že neskončil.  A zároveň, ak my by sme... preto
sa  prikláňam  k  tomu,  aby  sme  dnes  prijali  jasné  toto  rozhodnutie  -  neschváliť
pokračovanie.  Lebo tým jasne  ...dávame-   toto si žiadal a my ti na to odpovedáme
orgánom, ktorý je na to ustanovený a kompetentný, teda zastupiteľstvom, my ti jasné
a kvalifikovane odpovedáme - nie.  A úrad, exekutíva,  koná, ide ...do lehoty 30 dní
musí žiadať o vypratanie - a ideme do súdneho sporu. A aplikácia § 676 Občianskeho
zákonníka,  samozrejme,  bude  na  zváženie,  ako  bude  teraz  tento  žiadateľ
argumentovať. Ale bude práve dobré, keď my budeme protiargumentovať, že - pozrite
sa,  my  sme  úplne  jasné  a  jednoznačne  v  lehote  zastupiteľstvom,  ktorý jediný  je
oprávnený o tom rozhodovať,  povedali nie.  Nepokračuje sa v nájme. Takže, preto si
myslím,  že  by  bolo  asi  dnes  dobré  takto to  uznesenie  schváliť.  A...  ale  hovorím,
nepočujete  od  tejto  téme  poslednýkrát.  Žiaľ.  Budeme  sa  ňou  musieť  zaoberať
a budeme musieť nájsť nejaké riešenie. Lebo cieľom naším, samozrejme, nebude teraz
viesť túto právnu bitku; samozrejme, budeme nútení. Ale našim cieľom, ktorý musíme
vidieť,  je  uvoľnenie  týchto priestorov garáží,  sprístupnenie  ich  verejnosti,  práve  v
situácii,  kedy  na  Dlhých  dieloch  je  extrémny  problém  s  parkovaním  a  naším
strategickým  záujmom  je,  aby  tento  objekt  a  tieto  garáže,  ktoré  sú  verejným
majetkom, slúžili  v čo najväčšej miere verejnosti.  Toto budeme sledovať a budeme
voliť všetky právne prostriedky k tomu, aby sme k tomu cieľu sa nejako dopracovali.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán doktor Hrádek požiadal o slovo. 

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Ja  by  som ešte  chcel  navrhnúť  pánovi  prednostovi,  ako
predkladateľovi materiálu a predpokladám, že vy, ako zastupiteľstvo si to osvojíte, aby
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úrad vypracoval naozaj kvalifikovanú právnu analýzu toho, či zmluva je prolongovaná
tými  dodatkami,  ktoré  podpísala  –alebo  tými  zmluvami,  ktoré  podpísala...  bývalá
starostka Hanulíková alebo nie. Lebo to je alfa omega vedieť, aj do budúcnosti, aká je
v podstate naša pozícia, pre prípad súdneho sporu. Ďakujem.

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

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Tú analýzu,  samozrejme, oddelenie môže vypracovať; nie
je s tým problém. Ale rozhodne o tom súd potom. Takže ... určite.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže  nevidím  do diskusie  nikoho
iného prihláseného, tak prosím návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh uznesení.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  nedostala  písomne  žiadny  návrh  na  zmenu  alebo
doplnenie  uznesenia.  A v pôvodnom návrhu  uznesenia  máme  alternatívu  A, B a C.
Budeme postupne hlasovať. Takže alternatíva A) -  je neschvaľuje, tak ako ju máme v
predloženom návrhu uznesenia. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Hlasujeme  o  alternatívne  A  –
neschvaľuje. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  23  poslancov,  proti  nebol  nik,  nezdržal  sa  nik.  Toto  uznesenie  bolo
schválené.

Bod 8
Žiadosť  Mgr.  Michala  Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB  ALBA  o  predĺženie  nájmu

nebytového priestoru v obytnom dome na Segnerovej 3.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pokračujeme  bodom číslo  8  tým je  Žiadosť  Mgr.  Michala
Jalčovika  -  IMPULZ  CLUB  ALBA  o  predĺženie  nájmu  nebytového  priestoru  v
obytnom dome na Segnerovej 3. Pán prednosta, úvodné slovo. Nech sa páči. /No ... tak
ste ju nechceli (prestávku). Je 16:35, tak ja sa vás pýtam teda znova,  keď je  žiadosť o
prestávku,  môžeme  ju  vyhlásiť.  Ste  za  to,  aby  bola  vyhlásená   prestávka?  Áno  .
Všeobecný záujem. Takže vyhlasujem prestávku do 17:05. Hore, v zasadačke miestnej
rade  máte  pripravené  drobné  občerstvenie,  všetci  prítomní  sú  pozvaní,  vrátane
zástupcov médií a úradu. Nech sa páči. 

PRESTÁVKA

Sme uznášania schopní.  nech sa páči, posaďte sa. Pokračujeme bodom číslo 8. Žiadosti Mgr.
Michala Jalčovika - IMPULZ CLUB ALBA o predĺženie nájmu nebytového priestoru
v obytnom dome na Segnerovej 3. Pán prednosta, prosím o úvodné slovo. Nech sa
páči. 
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p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Pán  Jalovička  v  rámci  svojej  spoločnosti
požiadal  o  predĺženie  nájmu  na  nebytový  priestor,  ktorý  využíva  za  účelom
poskytovanie masérskych služieb a terapie. Tým, že tento priestor má v nájme od roku
2008,  pôvodne  žiadal  o  predlženie  na  dobu  neurčitú.  Potom vlastne  na  základe
komunikácie tú žiadosť upravil s tým, že netrvá na tejto požiadavke. Navrhujeme mu
predĺžiť nájom na 5 rokov do 30. 4. 2023 , s tým, že sa navrhuje zvýšiť nájom z 82 Eur
aj  98 centov na  112 Eur  za  meter  štvorcový na  rok,  z  toho  dôvodu,  že  nebytový
priestor v tomto bytovom dome ... iný má pani Bagarová, ktorá ma za nájom 112 Eur.
Takže navrhuje sa zvýšiť. 

p.  Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi  pekne za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže diskusia bola asi vyčerpaná už na komisiách a na
miestnej  rade,  tak  do  diskusie  sa  nikto  neprihlásil,  diskusie  uzatváram  a  prosím
návrhovú komisiu aby predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči.

Návrhová  komisia:  Návrhová  komisia  neobdržala  žiadny  písomný  návrh  na  zmenu  ani
doplnenie uznesenia, takže hlasujeme o uznesení tak, ako bolo pôvodne predložené. V
tej  výške  nájomného  112  Eur  za  meter  štvorcový  a  rok,  s  dobou  prenájmu  do
1.5.2018 ... od 1.5.2018 do 30. 4. 2023. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  prerušujem  hlasovanie.  Ďakujem  návrhovej  komisii  za
prednesenie návrhu na uznesenie.  A poprosím pani Ing. Mahďákovú, že by nám ešte
poskytla vysvetlenie, či sa nejedná náhodou o osobitný zreteľ. Lebo to nie je uvedené
v návrhu uznesenia.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Toto je odchylne,  toto je ...  v zmysle zákona 138 o majetku obcí
priamy  predaj,  kedy...   prepáčte,  samozrejme,   prenájom,  kde  sa  nejedná  o prípad
hodný osobitného zreteľa. Takže tam je  nájomné určované ... podľa ...nájomného v
tom na mieste a v tom čase obvyklom. A nakoľko je ... sa jedná o predĺženie, takže je
to priamy prenájom, nie prípad hodný osobitného zreteľa.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa teda za prerušenie
hlasovania. Hlasujeme o návrhu, ktorý predniesla návrhová komisia tak, ako ho máte v
predloženom materiáli. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tento návrh bol
schválený. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 9
 Návrh na zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A

do správy Karloveskému športovému klubu.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pristupujeme  k bodu číslo  9  a tým je  materiál  -  Návrh  na
zverenie objektu futbalového ihriska s umelým trávnikom na Molecovej 1/A do správy
Karloveskému športovému klubu . Prosím pána prednostu o úvodné slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Tento návrh komisie...  prerokovali a niektoré
ho  neodporúčali  ...  vyhovieť  tomuto  návrhu  a niektoré  odporúčali.  Miestna  rada
prerokovala  materiál  a  odporúča  predložiť  tento  materiál,  ktorý...ktorým  by  bol
schválený a v zmysle uznesenia... v zmysle príslušných ustanovení zákona o majetku
obcí,  by  bol  daný  trávnik,  tzn.  teleso  ihriska  do  správy...  zverené  do  správy
Karloveského  športového klubu, ktorý má momentálne  zverený do správy pozemok
pod týmto objektom.  S  tým,  že sa berie  na vedomie,  že  tento predmetný majetok
zverený do správy príspevkovej organizácie, bude následne prenechaný do nájmu na
základe  nájomnej  zmluvy  medzi  Karloveským  športovým  klubom  a Športovým
klubom detí a mládeže Karlova Ves. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem pekne  za úvodné  slovo.  Otváram k tomuto  bodu
diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Komisia finančná mala k tomu nejaké odporúčania, predložený
materiál  to   nerešpektuje.  Neuvádza  zoznam akcií  organizovaných  KŠK na  tomto
ihrisku v minulých rokoch 2015-17, ani plán na rok 2018. Prípadné schválenie návrhu
uznesenia  nezaručí  využívanie  ihriska  na  športové  aktivity  obyvateľov  ani
organizovanie  kultúrno-spoločenských  podujatí.  Dnešné  pomery  a vzťahy  nemožno
zaručiť aj o 10, či viac rokov. Ak je  predstava o správnosti prenajať priamo ihrisko
výhradne futbalovému klubu detí a mládeže Karlovej  Vsi,  môže tak konať priamo
Karlova, Ves ako vlastník. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný sa do diskusie... Pán
poslanec Krampl sa ešte prihlásil. Nech sa páči. 

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja len chcem podotknúť, že Karloveský športový klub - ja si
teraz čítam jeho zriaďovaciu listinu,  a tam je  presne písané, proste, za akým účelom
bol zriadený. A ja mám práve dnes pocit, ako keby z týchto svojich aktivít tak trošku
ustúpil,  vlastne,  a stal sa z neho taký nejaký správca našich realít,  ktorý ich ďalej...
ďalej  prenajíma.  Takto  to  bolo  s Janotovou,  takto  to  je  vlastne  s  Karloveským
športovým klubom. A zase, podľa mňa, by asi mohla byť vhodná tá diskusia o tom, že
či toto je ten správny spôsob. Nehovoriac teda o tom, že sa chystá ďalej lodenica, kde
tiež ešte  zatiaľ  nevieme,  čo ďalej.  A možno bude tento model použitý tiež.  Proste
osobne sa domnievam,  že... súhlasím s pánom Dullom, že by to malo  byť  prenajaté
mestskou časťou a asi pravdepodobne by sme vtedy vedeli lepšie využiť,  alebo teda
 ovplyvniť to, na čo sa ihrisko používa. Ďakujem.   

44



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

p. Horecký:  Ďakujem za slovo. Ja si naopak myslím,  že v tom prístupe ku športu a k našim
športoviskám, je potrebný taký systémový a koncepčný prístup. Že ak nejaká časť tých
športovísk  bude  menežovaná  priamo  mestskou  časťou,  alebo  nejakými  tretími
subjektami,  časť  KŠK,  tak to  je  práve  ten nesystémový,  chaotický,  prvok  vpravo,
ktorý nevidím ako najlepšie  riešenie.  A to, že KŠK nerobí všetko svojimi  silami,  ale
niekedy prizýva partnerov, ktorí však sú pod ním a KŠK stanovuje podmienky a má
tak nadhľad nad všetkými športoviskami a aktivitami  tohto druhu, vnímam len ako
dôsledok toho, že samotné KŠK nemá predsa ani také personálne, ani také rozpočtové
možnosti, aby svojimi silami... boli to možno drahšie a menej efektívne, spravovala a
vykonávala celú činnosť. Tak ja toto vnímam ako to, po čom sme volali. Že nech je tu
nejaký  koncepčný  systémový prvok, nech je  tu  nejaká  špecializovaná  menežovaná
činnosť voči športoviskám s úmyslom dať ich to v poriadku, aby z toho mali občania
tejto mestskej časti čo najväčší... čo najväčší osoh. Ďakujem za pozornosť.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja nepochybujem, že pán poslanec Horecký to myslí dobre. Len
ak hovoríme o koncepčnosti a systematike,  tak troška ešte aj tá zásada efektívnosti,
hospodárnosti a racionálnosti, ktorá je vyjadrená v niektorých právnych úpravách a tie
hovoria  o  tom,  že  teda,  ak  chcem priamo...  konkrétnemu  prenajať,  nepotrebujem
sprostredkovateľa,  ešte  k  tomu  vlastnú  príspevkovú  organizáciu,  ktorú  som  v
minulosti zriadil v rozpore so zákonom. Nie... to nie  je  plnenie  úloh zriaďovateľa -
prenajímať  jeho  majetok.  Tak  neznie  príslušné  ustanovenie  zákona  o  zriaďovaní
príspevkových  a  rozpočtových  organizácií.  Takže  buďme  systematickí,  ale
rešpektujme  predovšetkým zákonné  úpravy.  O zásadu hospodárnosti a efektívnosti.
Načo  budem  zverovať  majetok,  ktorý  aj  tak  tá  organizácia  pre  svoju  činnosť
nepotrebuje,  ale  ide  rovno  do  nájmu  tretiemu  subjektu.  Ten nájomný  vzťah  úplne
racionálne môže vykonať vlastník. 

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

p.  Zajac:  Ja  by  som  veľmi  rád  chcel  povedať...  môj  názor  vlastne  na  to,  ako  teda
zaobchádzame týmito...Ja ... som,  inak,  veľký fanúšik  toho, aby mestská časť mala
KŠK.  A viete,  ja  sa tým netajím,  že keď sme tu pred nejakými  troma rokmi sedeli
a ponúkali sa nám - možné riešenia vtedy situácie okolo futbalového klubu, že som bol
ten, ktorý hlasno kričal - KŠK je dobrá vec, len to treba aj dobre robiť.. Ako – nápad-
to nebol zlý; aj tu bol nejaký pán z nejakého futbalového alebo neviem akého zväzu,
ktorý povedal,  že nerobia to vo všetkých mestách a mestských častiach tak, ako my,
ale že to považuje za správne. A ja to považujem za správne, preto, lebo sú veci, ktoré
KŠK robí,  a ...mal  by robiť,  zo štatútu a ja  si ich  veľmi  vážim.  Ale  chcel by som
upozorniť  na  dve  veci.  Prvá  vec,  pán  Horecký,  to  nie  je  koncepčná  práce  -
prenajímanie.  Keď  KŠK  príde  s návrhom,  ako  využije  ihrisko,  tak,  aby  to  bolo
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naplnené  všetko, čo ste povedal,  takto ja  vám to vám podpíšem 456 krát.  Že je  to
dobré  a  že  to  treba  KŠK  v tomto  podporiť.  Ale  momentálne  sa  dopúšťame  toho
najnekoncepnejšieho  - a to, že teda vlastne my dávame medzi toho, kto realizuje  tú
verejnoprospešnú aktivitu, a to je v tomto prípade futbalový klub mládeže, a nás - to je
vlastník,  sprostredkovateľskú  osobu.  A  ja  budem  možno  drzý  a smelý,  ale
pripodobním to k prípadu prenájmu  školy na Veternicovej ulici.  No vy by ste tiež
nechcel-   my  máme  Stredisko  starostlivosti  školám a tá...   tie  by  mali  spravovať
nejaké... nejaké školské budovy, tiež by ste nebol rád keby medzi vás a váš zámer a
vaše úmysly,  ktoré chcete s touto budovou robiť a mestskú časť, ktorá prenajímala, sa
postavila sprostredkovateľská organizácia. Chcem pripomenúť cteným kolegom aj to,
čo sme tu zažili za posledné tri roky, alebo pred troma rokmi, keď sme, ako poslanci,
mali väčšinu, nie je síce tú 15 člennú, čo je tá nad-dvojtretinovú, ale mali; Chodili nám
sem športovci z futbalového klubu mládeže; veľmi sme  ich chápali,  veľmi sme im
vychádzali  v ústrety a boli  sme  ...  chceli  sme  byť  veľmi  nápomocní  riešeniu  toho
problému, ale nedalo sa. Lebo... lebo tie veci nefungujú vždycky tak, ako by sme si
predstavovali. Lebo - keď sa zamyslíte a pozriete sa do toho, ako ten KŠK funguje, tak
je len zhodou okolností, že je to dnes tak; že je ten predseda ... schopný rovno napísať,
čo je trochu aj naivné, že on to rovno prenajme tomu ... lebo tým vlastne sám napísal,
prečo by to nemal on dostať. Lebo - však prečo my ho potrebujeme, keď on to rovno
prenajme tomu, kto bude tento verejný účel napĺňať?  To je správne. Tak to má byť.
Ten, kto napĺňa verejný priestor by mal mať nad týmto verejným priestorom... mal by
mať...  mal  by mať  nad ním správu a mal  by vedieť,  čo sa tam deje.  A mal  by tie
vzťahy korektne riešiť s tým, kto je jeho vlastníkom. My sme sa dostali do situácie, že
my,  ako poslanci sme chceli,  nebolo možné- ale- to robiť bez riaditeľa KŠK a jeho
nebolo možné vymeniť - riaditeľa, preto, lebo hoci by sme my aj boli odhlasovali jeho
výmenu, neboli sme tí, ktorí by navrhli jeho výmenu; a dostali sme sa do trojročného,
povedal by som, takého ťažkého traumatizujúceho -  či už pre decká, ktoré tam hrajú
futbal, pre klub, pre nás, pre poslancov a pre všetkých účastníkov tohto zájazdu, že...
že teda naozaj to nebolo úplne.  A vtedy sme povedali veľa – veľa- veľa slov, prečo
robiť inak. A ja som teda aj na školskej komisii súhlasil s tým, aby sme spravili tento
krok. Ale iba jeden jediný dôvod na to bol,  a to je  ten, že poďme tými krokmi,  že
urobiť tú správu ... spoločnou. A ja teraz neviem, lebo nie som majetkovo-právny, a to
by nám asi vedela pani Mahďáková povedať, mne to vychádzalo z toho, jak som čítal
ten materiál,  keďže  správu  nad  tým ihriskom,  -   niekto  má  pozemok,  niekto  má
ihrisko, niekto má budovy, niekto má pol budovy, niekto má 2/3 budovy, že teda tým
spoločným menovateľom je tam to KŠK. A v tomto prípade, ja... ja som ochotný, keď
mi  to  pani  Mahďáková  potvrdí,  že  to  tak  je,  je  to  najjednoduchšie,  robme  veci
jednoducho a dostaňme tie veci tam, kde majú byť A bol by som veľmi nerád, aby sme
si tu v tejto debate otvorili cestu –naozaj-  k zvereniu lodenice, pod heslom jednotnej
metodiky. Lebo toto je - nie metodické. Prenajatie a nájdenie sprostredkovateľa medzi
vlastníka  a  užívateľa  nie  je  metodicky  správne.  A urobme  to  len  v  tomto
mimoriadnom keď... keď musíme, ale  nedávajme to ako postulát. Bolo by to veľmi,
veľmi, takým nesprávnym - podľa mňa krokom. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horecký.
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p. Horecký: Len dve veci, keďže je to faktická. V prvom rade, mýlite sa, pán Marcel Zajac,
pretože ja by som presne chcel to, čo vy hovoríte, že to by som nechcel.  Ja by som
presne chcel, keby tá budova, o ktorú sa staráme, svojimi silami, najlepšie ako vieme a
staráme sa dobre, aby bola stále pod dohľadom vlastníka, ktorý by mohol vidieť,  že
môže sa aj on postaviť k tomu ako k svojmu majetku a môže niečo pomôcť, čo je nad
bežnú starostlivosť. Mne by to vôbec nevadilo.  Ja by som si myslel,  že je to etické,
správne  a ekonomické.  A  rovnako  si  myslím,  že  KŠK  nie  je  karloveský  klub
niektorých športov, ale je to Karloveský športový klub, ktorý by mal mať ....výhľad.
Mal by mať v nejakom zmysle účasť na veciach, ktoré sa tu týkajú športu, pretože to
vnímam ako koncepčné. To, že či to funguje správne, viete, ja nie som audítor KŠK, ja
neviem povedať,  či je  aktuálne  správne  menežovaný  alebo  nie.  Ale  jednoducho  si
myslím, že na to tu ten klub je. Vďaka. 

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

p.  Zajac:  No,  ja  pevne  verím,  že  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy,  všetko  to,  čo  hovoríte,
dosiahne.  Teraz  nehovorím,  že  predanie  -  to  je  totálne  zbavenie  sa  nejakej
zodpovednosti nad majetkom. Prenájom – tak to nepovažujem. Prenájom je napr. aj o
tom, že si tie veci o ktoré máme záujem, aby sme zdieľali, v tej veľmi korektne a čisto
zmluvou, veď vy viete, zmluvy sú dôležité. Všetky zmluvy - aj historicky, sú zmluvy
tým, že čo robí dobrých, dobré podmienky. Ale medzi zmluvnú stranu jednu a druhú
nedávajme  tretiu.  Lebo  najlepšie  zmluvy  sú,  keď sú  tam dvaja.  Keď tam nemáme
niekoho, kto vie preložiť naše myslenie a chápanie tej zmluvy.  A ja pevne verím, že
všetko to, čo hovoríte dosiahneme dobrou zmluvou. Takže... takže - ja inak si myslím
že, áno, ja  by som bol šťastný keby KŠK malo svoj program pre využitie  všetkých
športov.  Myslím  si,  že  skôr  amatérskych  ako  profesionálnych,  preto,  lebo
profesionálnych, našťastie, cez tie športové kluby tu máme pomerne hojne. A bol by
som rád keby to robilo. Len som to za tie 3 roky zatiaľ nevidel - tento program. Vidím
program prenájmu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem Marcel. Pani poslankyňa Hanulíková má slovo. 

p. Hanulíková:  Ďakujem. Ja by som predniesla  taký návrh na doplnenie  uznesenia.  A to v
bode B) , že by tento... to, čo je tam uvedené by bolo ako - 1 a bod B.2)-  že bude tento
areál  používaný  na  športové  a   kultúrne  aktivity  organizované  mestskou  časťou
a organizáciami, základnými školami, materskými školami a občianskymi združeniami
atď., sídliacim mestskej časti Karlova Ves. ... Ja viem, ale tu je to dané, že to bude iba
jednému klubu; aby to bolo stále k dispozícii aj obyvateľom a organizáciám a klubom,
ktorí sídlia v mestskej časti Karlova Ves

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za návrh. Keďže momentálne sa nikto nehlási, ja dám
slovo  pani  Ing.  Mahďákovej.  Lebo  Marcel,  naozaj  si  to  presne  vystihol  -  a  ona
dúfajme, že nám to potvrdí, že tam je  najväčší problém to, že sú tam komplikované
majetkovoprávne  vzťahy;  že  je  tam pozemok,  že  je  tam ihrisko,  že  je  tam stará
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telocvičňa,  staré šatne  a  nová  telocvičňa  a nové  šatne.  Je  tam združená  investícia
mesta  a  mestskej  časti.  Čiže  sú  tam rôzne,  ako  keby,  tie  majetkové podiely  a  ten
združený menovateľ, ktorý má od mesta prenajaté na 20 ...  do roku 2030, ak si dobre
pamätám,  tak to je  práve ten Karloveský športový klub,  ktorý má  priamy nájomný
vzťah, podnájomný vzťah, s hlavným mestom Bratislava. Čiže my sme tu, ako keby,
ten  ďalší  element.  A  práve  to  je  cieľom  tohto,  aby  sa  to  usporiadalo;  aby  sa  to
sprehľadnilo,  aby  ten Karlovarský  športový klub,  ktorý aj  dostal  aj  poverenie  od
mesta, od mestského zastupiteľstva, že môže tú dlhodobú nájomnú zmluvu uzavrieť
ďalšími subjektami. Pani Ing, Mahďáková. nech sa páči. . 

p. Mahďáková, MÚ MČ: Ďakujem pekne. Ja by som, naozaj môžem len potvrdiť to, čo tu
odznelo. A doplním len niekoľko detailov. Skutočne, je to výnimočná situácia; a nie je
precedentná  pre  žiadnu  inú...  pre  žiadny  iný  majetkový  vzťah  v  mestskej  časti.  ,
pretože v tom období, kedy sa riešilo vybudovanie futbalového ihriska na Molecovej,
v 2006-tom roku sa riešili  zmluvy priamo s Karloveskej športovým klubom.  Neboli
riešené zmluvy medzi hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves. Takže preto
sa z  toho stal taký, pekne povedané - guláš. A vlastne tak, ako je v dôvodovej správe
popísané,  ako  aj  pán  poslanec  Zajac  a  pani  starostka  pomenovali,  je  tam z časti
nájomný vzťah, z časti vlastnícky vzťah, z časti zverené veci. Takže preto je v tomto
prípade spoločným menovateľom Karloveský športový klub. A v tej časti B uznesenia,
či bude riešené - teda využívanie pre jeden alebo tam bude riešené aj využívanie pre...
tak, ako doteraz, pre všetky ostatné mestské inštitúcie alebo obyvateľov, alebo aj na
iné  organizácie  a združenia,  ktoré  využívajú,  je  na  rozhodnutí  zastupiteľstva,
samozrejme.  Ale to A, to uznesenie je naformulované pod písmenom A má práve...
je ... cieľom jeho je  upraviť tie vzťahy. Pretože toto nám tu absentovala a my sme ...
pri upratovaní majetku potrebujeme, aby toto bolo korektne nastavené do budúcna.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Ešte  pán  poslanec  Krampl...  /  dobrý  deň/  ..
s faktickou. 

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Pani  Mahďáková,  teraz  načnem takú  modelovú  situáciu;
netvrdím, že to tak má byť, ale: - Bolo by možné, napr. ak by sme zrušili Karloveský
športový klub, podľa zákona vtedy prechádzajú všetky vzťahy na zriaďovateľa, čiže
na  mestskú časť.  Stali  by  sme  sa potom my  partnerom,  z hľadiska  mesta? Keďže
mesto nejakú  časť prenajalo  priamo  Karloveské  k športovému klubu  a my  by sme
potom mohli plnohodnotne stopercentne disponovať týmto ihriskom? Ďakujem pekne.

p. Mahďáková, MÚ MČ:  Mám za to, že áno. Lebo ak sa ruší, ak by z nejakých dôvodov
zanikla organizácia,  či z nášho rozhodnutia, alebo nejakým iným právnym úkonom...
tak... Niekoľko rokov dozadu tu už bola taká analýza,  keď  práve ... teda istá časť
poslaneckého zboru, ktorá tu aj dnes sedí, dala takúto úlohu úradu. Už neviem kto to
vtedy, ako to bolo... ako to prebiehalo,  ale vtedy sme robili analýzu a nástupníckou
organizáciou je v tomto prípade mestská časť. Takže vlastne všetky, aj tie nájomné...
nájomné vzťahy s hlavným mestom by prešli na to obdobie, na ktoré sú uzatvorené, by
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sa mali automatický preklopiť. Aspoň takto z prvej ruky... mám za to, že by to takto
fungovalo.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. O slovo sa prihlásil pán vicestarosta.  Marcel,
technická.

p. Zajac:  Ja by som veľmi krátko chcel povedať,  že ja  by som ale  bol veľmi nerád, milí
kolegovia, keby sme akože nepriamo novelizovali. Ja si myslím,  že situácia ohľadom
rušenia a nerušenia Karloveského športového klubu je zas jedna z vecí, ktorú by sme
si mali riadne premyslieť. A neriešiť to tu takto prílepkom. Toto...ja som to povedal na
začiatku toho vstupu predchádzajúceho - ja som fanúšikom existencie Karloveského
športového klubu ako dobrého nápadu. Samozrejme, že tie si myslím,  že to závisí od
ľudí a od toho čo tí ľudia urobia.  Ale ja...ešte nezlomil som palicu nad tým, lebo ja
tých ľudí,  jako, dneska si vážim,  čo tam sú. A nebol by som rád, keby sme vyliali
proste z vaničky ... s vodou aj to dieťa. Takže skúsme sa nehýbať v tom, že zrušme ...
ako nepriamo  debatovať takto o zrušení KŠK. Lebo to naozaj je dobre si povedať v
širšej diskusii.  Ja neviem či toto je  dneska na to dobrá príležitosť.   Ospravedlňujem
sa... 

p. Čahojová, starostka MČ: Ale v zásade pani Mahďáková potvrdila tvoju domnienkou, že
toto je  momentálne najlepšie  riešenie.  O slovo sa prihlásil  pán vicestarosta, nech sa
páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Tiež som sa chcel vyjadriť. Tak ako
bolo  povedané,  je  to  spletenec  právnych  vzťahov,  ktorý  vznikol  v minulosti.  Na
rozdiel  od  iných  prípadov,  o  ktorých  sme  na  tomto  zastupiteľstve  hovorili  ako  o
dedičstvo minulosti,  ktoré sú problematické, toto je zase príklad,  že - kde je to síce
komplikované – majetkovoprávne usporiadanie,  ale  nejako to funguje.  Funguje  to v
prospech športových aktivít. A dnes my naozaj, ja si myslím,  že sme už dávno malo
byť  zverené,  to ihrisko, tomu Karloveskému športovému klubu.  Možno sa to malo
urobiť  úplne  na  začiatku.  V  momente,  kedy mesto  dalo  k  dispozícii  pozemok  do
nájmu  Karloveskému  športovému  klubu  a  mestská  časť  investovala  do  výstavby
ihriska. Ešte do toho išla dotácia z futbalového zväzu, ktorá to skomplikovala. Chcem
len povedať, že ihrisko, samotné - je ihrisko. Ale, samozrejme, pre výkon športových
aktivít  je  potrebná  nadväzujúca  infraštruktúra.  To  znamená  sociálne  zariadenia,
toalety,  šatne.  Tie  –  tam prechádzame  už do objektu budovy,  tam dochádzame  do
podielového  vlastníctva,  kde je  hlavné  mesto podielovým vlastníkom a Karloveský
športový klub, nie mestská časť. Tzn. Marcel, isteže by sa to dalo riešiť aj nájomnou
zmluvou. Dalo by sa to. Aj sa to v minulosti takto nejakým spôsobom riešilo. Ale, sa
domnievam,  že ak  chceme  z hľadiska  nejakej  právnej  istoty do  budúcna  nájsť  ten
najlepší, alebo najvyšší spoločný menovateľ, tak momentálne je to práve KŠK, ktoré v
sebe  vlastne  integruje  toho,  kto  je  hlavným  mestom poverený  nakladaním  s  tou
podielovou časťou mesta; má v tom vlastný majetok a potrebuje, samozrejme, riešiť aj
tú otázku toho samotného ihriska, ktorá má mestská časť. Takže pre mňa práve preto,
že  aby  sme  to teraz nepersoninfikovali  alebo  neprenášali  do  toho práve  tu nejakú
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emóciu, ani neprejudikovali,  či zrušíme KŠK alebo nezrušíme. Áno, samozrejme,  že
by  mestská  časť  ako  zriaďovateľ  vstúpila  do  všetkých  práv  a  povinnosti,  ale
nehovorím  to tebe,  lebo  Robo  sa to  pýtal,  len  vysvetľujem,  že aby sme  teraz cez
prizmu  nejakých vecí,  ktoré si vyjasňujeme,  práve negatívne  sa nepozerali na tento
návrh. Myslím si, že... a to som povedal na komisii alebo na miestnej rade, že ak by sa
toto ukázalo ako nie vhodné riešenie,  toto zverenie, kedykoľvek môže zastupiteľstvo
odňať takýto majetok. Keby sa ukázalo, že KŠK nakladá s týmto majetkom nie tak ako
je vôľa zastupiteľstva alebo nie je  v súlade s tým verejným záujmom. To znamená,
aby to ihrisko slúžilo  naozaj verejnosti, deťom, športovcom a takto to fungovalo. Tak
poviem to ešte posledné z druhej strany, že práve, ak to neurobíme a budeme tvrdiť, že
môžeme  mať  ten  priamy  nájom,  že  futbalový  klub  môžu  mať  priamy  nájom  s
mestskou  časťou,  tak  vlastne  dostávame  ten   Futbalový  klub  mládeže  do  práve
komplikovanej situácie, lebo ono bude musieť byť v nájme s KŠK, lebo tam sa bude
musieť  dohodnúť o šatniach,  telocvični,  toaletách;  A potom s mestskou časťou - a
teraz bez ohľadu kto to tu sedí a ako, bude potrebovať súhlas ďalšieho partnera a ešte
do toho vstupuje hlavné  mesto, ktoré si tak isto  vymienila,  ako podielový vlastník,
nejaké pravidlá nakladania s jeho majetkom. Takže pre futbalový klub mládeže vlastne
tá  situácia,  kedy  sme  to  chceli  takto  riešiť,  je  práve  aj  pre  budúcnosť  možno
komplikovanejšia. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Marcel.

p. Zajac:  V zásade si rozumieme. Ja len chcem reagovať iba tým, že veď ja  som to tak aj
myslel,  že všetko je  možné,  ale  buďme jednoduchí.  My všetci historicky vieme,  že
tam hrajú futbalisti; a prečo by sme sa teraz mali brániť tu tento vzťah stransparentniť.
Tak nehrajme sa na to, že mestská časť má nejakú stratégiu športovú v oblasti futbalu,
keď ju nemá. Keď ju má futbalový klub mládeže. A preto ja hľadám ten priamy vzťah.
Ale  -  samozrejme,  menej  zmlúv,  menej  vzťahov,  menej  -  bude vtedy,  keď my  im
prenajme  osminu a všetko ostatné bude v jednej správe. S tým som ja súhlasil na tých
komisiách  - školskej  aj finančnej,  a nemám s tým problém hlasovať  aj  teraz za to.
Druhá vec ale je, bolo by dobré, že keby tá zmluva medzi... lebo my vieme, že potom
už strácame tak trochu možnosť nad tou zmluvou a nad týmito vecami . Že to, čo sa už
potom udeje medzi futbalovým klubom a KŠK, to už tak trošku pôjde mimo nás. Lebo
- však sme to tu zažili. A môže sa to aj vyvíjať tak, ako moc nechceme. Tak ja vás len
poprosím, teraz, ja budem hlasovať za to, ale ja vás poprosím, aby ste naozaj - a to je
to,  čo  povedal  pán  poslanec  Dulla,  preto  sme  my  chceli  nejaký  program  tých
verejných aktivít. Preto, lebo je podľa mňa dobré, keď mestská časť zverí KŠK, KŠK
prenájme, aby mestská časť, keď chce robiť MDD, keď chce robiť futbal pri hodoch,
keď chce robiť... A preto sme chceli, aby bol známy nejaký počet aktivít. Lebo tak sa
to bežne robí.  Aj...  aj Stará tržnica je  prenajatá tak, že mesto vedelo,  kedy ju  chce
používať a využívať. Vždy všetci ostatní a mesto na tieto príležitosti. A ja by som bol
rád, keby sme to - a poprosím vás, lebo my to neuvidíme, keby ste teda dbali na to,
aby mestská časť potom nemala problém s organizovaním, keď si zmyslí,  že  chceme
futbalový turnaj,  vtedy a vtedy, keď to vieme dopredu, že oldies sú vždycky nejaký
ten  deň  vyplývajúci  z kalendára.  On  neni  vždycky  ten  istý,  ale  máme  nejakú
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periodicitu, MDD je vždycky prvého. Ja neviem, čo ešte všetko sa tam dá robiť; a o to
nám šlo, keď sme chceli ten zoznam tých aktivít. Úplne sa... ospravedlňujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Áno,  myslím  si,  že v tomto sme  úplne  zajedno  a určite  to
zmluvne bude ošetrovať. Napokon, dosiaľ sme nezaznamenali nejaký problém v tomto
smere. Tak. Ďakujem. Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Na margo - chcem povedať na margo prenajímania
športovísk Karloveským športovým klubom, že to sa deje v podstate aj teraz, čo sa
týka  tých  iných,  možnože  tam je  to  troška  iný  typ  toho  prenájmu,  že  to  sú  tie
krátkodobé prenájmy. Ja celkom nie som si istý, ale asi to... asi to vy to máte ošetrené,
že či môže Karloveský športový klub na 20 rokov prenajať. Ale ak by to tak nebolo,
tak potom by som navrhoval  v tom uznesení,  že berie  na  vedomie,  vymeniť,  že –
poveriť-   proste-  Karloveský  športový  klub,  ak  máme  záujem,  aby  to  prenajal
futbalistom. Proste - poveriť ho týmto prenájmom.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  k  tomu  len  toľko,  že  mesto,  keďže  je  to  nakladanie  s
majetkom mesta, zastupiteľstvo mesta muselo schváliť vzťah medzi KŠK a hlavným
mestom.  A súčasťou súhlasu zastupiteľstva s týmto nájmom pre Karloveský športový
klub, bola aj súhlas s dlhodobým prenajatím pre Futbalový klub mládeže. Neviem, či
tam náhodou neboli aj pingpongisti; to si ja takto nepamätám, ale futbalisti, čo sa týka
ihriska,  určite  áno.  Čiže  on už  má  súhlas,  ako  keby  Karloveský  športový klub  s
dlhodobým nájmom pre Futbalový klub mládeže a zmluvu,  ktorú uzavrie  s klubom
mládeže predkladá hlavnému mestu. Pani inžinierka, nech sa páči.

p. Mahďáková, MÚ MČ:   Len ... rozumiem,  čo hovoril  pán poslanec Lenč,  tak by som
chcela doplniť ešte preňho informáciu, že nakoľko zásady hospodárenia platné v našej
mestskej  časti,  ani  zriaďovacia  listina  Karloveského  športového  klubu  neukladá
prerokúvať  dlhodobý  prenájom,  ktorý  ide  uzatvárať  Karloveský  športový  klub
v miestnom v zastupiteľstve.  Tak práve to, že je  tam tento bod B),  že sa oznamuje
tomuto zastupiteľstvu zámer, ako ďalej sa bude nakladať s týmto majetkom, je práve
tá ústretovosť zo strany teda ...  jednak asi Karloveského  športového  klubu,  jednak
reprezentantov  tejto  mestskej  časti,  aby  zastupiteľstvo  bolo  informované.  Pretože
nevyplýva  mu to momentálne  ako povinnosť,  aby...  aby túto informáciu  predkladal
Karloveský  športový  klub.  Ak  by  to  zastupiteľstvo  chcelo  zmeniť,  je  to  možné
úpravou v zriaďovacej listiny.

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prihlásil som sa s cieľom dať návrh na ukončenie
tejto rozpravy. Ale myslím, že to nebude potrebné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám pekne. Keďže nikto sa do diskusie neprihlásil,
asi  to  potrebné  nie  je,  takže  končím  diskusiu  a prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrh uznesenia. Nech sa páči.
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Návrhová  komisia:  Komisia  obdržala  písomne  jeden  návrh  na  doplnenie  navrhovaného
uznesenia  od  pani  poslankyne  Hanulíkovej,  ktorá  navrhuje  doplniť  bod  o  ďalší
odstavec:“ bude používaný  na  športové a kultúrne  aktivity  organizované  mestskou
časťou  a organizáciami,  základnými  školami,  materskými  školami,  občianskymi
združeniami sídliacimi v mestskej časti Karlova Ves.“ 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Hanulíkovej.

Hlasovanie:  Za 6 prítomných poslancov, proti 5, zdržalo sa 11 poslancov. Tento návrh nebol
prijatý. 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu o prednesenie uznesenia. 

Návrhová komisia:  Takže návrh na doplnenie navrhovaného uznesenia nezískal dostatočnú
podporu.  Budeme  hlasovať  o návrhu  pôvodného  uznesenia  tak,  ako  ho  máme
v predloženom materiáli. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme o návrhu tak, ako ho máte predložený.

Hlasovanie:  Za hlasovalo  19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  zdržali  sa 2 poslanci.
Tento návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 10
Prerokovanie žiadosti o dotácie na rok 2018.

p. Čahojová, starostka MČ: A pokračujeme bodom číslo 10 a to je Prerokovanie žiadosti o
dotácie na rok 2018. Predkladateľom materiálu je pani tajomníčka miestnej rady pani
poslankyňa Anka Zemanová. Nech sa páči, odovzdávam jej slovo.  

p. Zemanová:  Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia,  tak ako v minulom roku, sme aj tento
rok  podľa  nového,   vlani  schváleného,  všeobecne  záväzného  nariadenia  vypísali
možnosť  podávať  si  žiadosti  o dotácie.  Prišlo  nám 30 žiadostí,  z  toho  jednu  sme
museli vyradiť,  keďže Karloveskí skauti a Pôvodní Karlovešťania nie sú právnickým
subjektom.  Takže  sme  posudzovali  29  žiadostí,  v  celkovom v  objeme  žiadaných
prostriedkov 66.134 aj kúsok Eur. Komisia podrobne zvažovala každú jednu žiadosť a
dospeli sme k rozhodnutiu, ktoré máte priložené v materiáli o rozdelení 25.438  Eur  v
prospech  projektov  podaných.  Komisia  nechala  rezervu  4.562 Eur  k  dispozícii  na
žiadosti o dotácie, ktoré je možné podávať a o ktorých rozhoduje pani starostka.

p. Čahojová, starostka MČ: ...Celoročne.
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p. Zemanová:  Celoročne. Tie ...toto veľké kolo je  len raz ročne, ale  ostatní... starostovské
rozhodovanie je počas celého roka. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže len dovysvetlenie, aby ste vedeli,  že podľa nášho nového
všeobecne  záväzného  nariadenia,  všetci  žiadatelia  mali  termínom  určené,  dokedy
môžu podať  žiadosti.  Predpokladáme,  že   niektorí  z  tých tradičných  žiadateľov to
možno  aj  nestihli,  hoci  sme  ich  všetkých  urgovali,  aj  upozornili  aj  telefonicky,
mailami , tak sme si nechali nejakú rezervu. Ja mám istý limit, myslím si, že 500 Eur
je to, ale aby sme aspoň čiastočne pokryli, ak nejaký taký oprávnený žiadateľ sa ešte
objaví  do  konca  roka,  aby  sme  tú  rezervu  mali.  Inak  Dotačnú  komisiu  ste  volili
rozhodnutím zastupiteľstva,  jej  zloženie.  Myslím  si,  že to pani  Zemanová  zabudla
povedať,  alebo  nepovažovala  za dôležité  zdôrazniť,  že tá komisia  pracovala,  podľa
mňa, veľmi efektívne, konštruktívne, že naozaj sme sa na všetkom dohodli. A - čo nie
je  úplne  zanedbateľné,  je  zložená  zo  samých  dám.  Takže  možno  aj  preto  taká
konštruktivita.  Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.  Keďže do diskusie sa
nikto nehlási tak, že to je asi veľká prejavená dôvera v tomto zastupiteľstve dotačnej
komisii.  Ďakujem  veľmi  pekne,  prosím  návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrh
uznesenia. 

 
Návrhová komisia:  Návrhová komisia  neobdržala  písomne  žiadny  ďalší  návrh na  zmenu

alebo doplnenie uznesenia, takže budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
 
Hlasovanie:  Za 19 poslancov, proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec.  Toto uznesenie bolo

schválené. Ďakujem pekne.
 

Bod 11
Návrh na uzavretie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry.

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pokračovať materiálom číslo 11 a tým je - Žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry. Poprosím pána prednostu o úvodné
slovo. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. V súčasnosti je uzatvorená - alebo posledné 2
roky bola uzatvorená zmluva  s Konzervatóriom Bratislave,  kedy vlastne na základe
toho, že im poskytujeme priestory na nácvik,  poskytujú mestskej časti vystúpenia. S
tým,  že navrhujeme  túto zmluvu  predĺžiť,  schváliť  na dobu určitú - do konca tohto
kalendárneho roka. Neviem, či k tomu chceš povedať niečo, vedúca oddelenia? Je tam
rozpísané v prílohe dôvodovej správy - každý rok - počet podujatí,  ktoré toto teleso
poskytlo  mestskej  časti a  tak isto  prípadný  prepočet,  ak  by  sme  vyberali  za  tento
prenájom komerčný... teda prenájom - sumu, ktorá sa vyberá štandardne. Takže vždy
je to vlastne v prospech mestskej časti, tá celková suma.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Len doplním, že stanovisko komisie pre
kultúru a média je jednoznačne podporné, aj súhlasné stanovisko miestnej rady. Nech
sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: ... viem ...že už sa na mňa pozeral zle ... nie, budem veľmi rýchly. Ja by iba pýtal,
zaujímal,  že prečo to nebolo na komisii finančnej, keď sa jedná o prenájom? Tak tam
by som teda to videl ako celkom rád. Lebo aj my sme debatovali na školskej o rôznych
veciach,  ktoré sa potom zjavili  vo  finančnej,  tým pádom ja  som o tom nehovoril
a nevidel.  Priznám sa,  že my sme sa dakedy bavili,  že tieto prenájmy  nulové, to je
vlastne dotácia mestskej časti. Sú mestské časti, ktoré majú vo VZN-kach, že dotovať
môžu len inštitúty,  ktoré sú s miestom pôsobnosti v ich mestskej časti,  minimálne,
ktoré teda vyvíjajú niečo pre mestskú časť. Ja mám barter kultúrny rád; neviem  úplne,
keďže  som  nie  členom  kultúrnej  komisie,  prečo  práve  barter  s konzervatóriom.
Myslím si, že sa dajú tie veci možno prenajať aj inak –a  komerčne. Teda snaha bola,
aj to pravidlo bolo zavedené, aj tá cena bola nejako stanovená. Neviem, čo sa teda robí
v tej oblasti toho, že naozaj sa snažíme to prenajať komerčne za takýchto oblastí. Teda
v celku nevidím úplne dôvod na to, prečo my by sme mali podporiť konzervatórium.
Ja  som  to  povedal  už  na  začiatku.  Konzervatórium  je,  myslím,  že  VÚC-kou
zriadené, ...a ... ani teda nie je  s príslušnosťou k mestskej časti.  Neviem - ani v tej
správe nejak nie je napísané,  že či teda sú tými...  ľuďmi v tom konzervatóriu, ktorí
tam budú, hlavne ľudia z mestskej časti. No, tak mne to príde také, že - no fajn, je to
také jednoduché,  ako sa toho priestoru,  keď ho neviem prenajať  a neviem teda nič
robiť pre to, aby sme ho prenajali komerčne, nejako sa zbaviť.  Ja by som sa v tejto
súvislosti chcel spýtať- ja teda mám také povedomie od ľudí, ktorí teda koncertujú a
hrajú,  že  toto  je  vlastne  posledný  priestor  po  zbúraní  toho...   PKO,  ktorý...  má
svojho ...génia loci . A ja napríklad som bol úplne akože nešťastný keď som zistil, že
moje dieťa chodí na tanečnú a pri tom tú tanečnú vedie Karloveský tanečný klub - pán
Balún tam bol a prebiehalo to v Ružinove. No to som teda bol naozaj nešťastný, že
ako  teda  my  komunikujeme  ...  lebo  to  sme  platili.  Ja  som  bol  dosť  ako  rodič
nahnevaný, že koľko sme tam platili za prenájom. Tak buď tá cena 80 Eur je taká, že
to potom ten Balún hľadá niekde, kde to má primerane lacnejšie,  ale verím tomu, že
on tých kurzov, ja som sa potom pozeral, a on tých kurzov má v tom Ružinove v tej, ...
neni to Ružinov, na Tehelnej, áno, a teda má ich tam viacej. A teda to mi je ľúto, keď
Karloveský  tanečný  klub  má  kultúrne  podujatie,  ktoré  sú  príjmom,  sú  príjmom
mestskej časti Nové Mesto a nie našej. Tak ako my jednáme? Ako komunikuje? Ako
to prenajímame. Tak mu ponúknime niečo... menej,  ale prenajmime  to, nedávajme to
konzervatóriu preto - lebo nám zahrá. No tak to je, je to také prvoplánové. Odpustite
mi,  že som sa rozľútil ...Neni to nič  proti vážnej hudbe z mojej strany! Neni to nič
proti  konzervatóriu!  Ale teda hájim tu trošku záujem Karlovej Vsi, v ktorej som bol
býval zvolený za poslanca.

p. Čahojová, starostka MČ: Vysvetlíme iste. Pred tým má slovo pán poslanec Dulla. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak teda som to pozorne čítal, tak podmienka podľa písm. d) o
príjmoch zo vstupného asi nepatrí do časti Konzervatórium, kde sú úpravy povinnosti.
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Rovnako úpravy o uvádzaní loga asi nie sú správne. Podľa návrhu, spolupracujúcimi
subjektmi  majú  byť  konzervatórium  Karlova Ves,  nie  Kamel  klub.  Takže bolo by
dobré, aby sme teda vedeli, kto koho propaguje. A druhá vec, ak si dobre spomínam, v
súvislosti so zásadami hospodárenia sme sa dohodli, že každé zvýhodnené prenajatie,
materiál o tom, bude obsahovať údaje o tom koľko by to predstavovalo za normálnych
okolností,  teda koľko je vlastne tá tichá, nepriama dotácia, podpora tej činnosti. Ale
toto som tam tiež nenašiel.  Čiže ak my máme dať 60 priestor k dispozícii  60 hodín
mesačne a dostaneme za to nejaké vystúpenia, tak by som veľmi rád vedieť,   aký je
pomer,  ako ho  meriame,  aké hodnoty to predstavuje  pre jednu  i druhú  zúčastnenú
stranu. A čo obetúvame z verejných  zdrojov a čo prinášame,  akú protihodnotu pre
verejnosť. Bez ohľadu na to, či sa do hľadiska dostane domáca verejnosť Karlovej Vsi
alebo iní návštevníci,  principiálne. Čiže, momentálne je ten materiál taký - polovičný
pre mňa  a bol by som rád keby sme sa teda dozvedeli  tie odpovede na tie ostatné
otázky. Ďakujem.  

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pre tie kolegyne a kolegovia, ktorí o tom nevedia
a netušia, tak cenník Karloveského centra kultúry je zverejnený na internete. Takže to
je informácia,  ktorá je verejne dostupná, stačí sa pozrieť. A to je všetko k príspevku
kolegu Dullu. Ja by som veľmi rád počul, čo na to hovorí pani Majka, ktorá si myslím,
že je v danej veci úplne najkompetentnejšia z tu prítomných sa vyjadriť. Ďakujem. 

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

p.  Horecký:  Ďakujem.  Ja  len  jeden  postreh  ku  kolegom  poslancom,  pánovi  Dullovi
a Zajacovi.  Tam  v  tom návrhu  uznesenia  sa  píše  v  bode  a),  že  tieto  priestory
poskytneme bezodplatne tomuto konzervatóriu v čase, kedy nevyužíva nikto iný tento
priestor. Takže ja  to presne vnímam  v duchu vašich požiadaviek že,  aby to nebolo
prázdne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Výborne. Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Zajac.
p. Zajac: A ja sa veľmi logicky pýtam -Prečo sú prázdne? Lebo je, lebo tam nikto nie je, lebo

ich  neponúkame. Ja som povedal príklad: lebo sú to večerné hodiny, tak tá tanečná
tam bola v noci.

p. Čahojová, starostka MČ: KCK vysvetlím Marcel, vysvetlím, ale jedná sa o dopoludňajšie
hodiny.

p. Zajac: Ja mám aj ďalšie možnosti. Ja teda som - ako keď poviem pravdu, najkomerčnejší a
najlepší prenájom PKO, to sa spýtajte Vlada Greža, ale  však to vy viete.  To nebol
prenájom na jednotlivé aktivity. To bol prenájom televízii za to, že si tam robila, či už
StarDance alebo niečo, čo bolo dlhodobé, jednorazové a zahojili  sa na tom tak, že to
PKO v čase „Č“ bolo v pluse. Akokoľvek si to môžme povedať, za Ďurkovského pred
tým, jak odtiaľ odišli, môžme sa spýtať Vlada kľudne, nemám s tým problém aj teraz
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mu zatelefonovať, v tom čase, keď odtiaľ odchádzali, tak prevádzka bola v pluse. A ja
nehovorím zrovna, že tam máme mať StarDance, ja len hovorím, že keď sme odvážni
a odvážne sme si stanovili a máme na webovej stránke nejaký cenník,  no tak potom
odvážne  musíme  ísť  do  toho,  ako  podnikatelia;  a  musíme  ten  cenník  sa  pokúsiť
v prvom rade... a porovnávam to s tou Matejkovou. Ako - musíme sa snažiť to, lebo
potom sme nešťastní, potom nevieme za čo opravovať školy, škôlky atď. pardon. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Hanulíková má slovo.

p. Hanulíková: Ďakujem. Ja plne súhlasím s pánom poslancom Zajacom. Ja si myslím,  že v
prvom rade  by  sme  mali  podporovať  naše  Karloveské.  Čiže  Karloveské  tanečné
centrum.  Napr.  ZUŠ Kresánka,  ktorá je  presne oproti Karloveského centru kultúry.
A chcela  by som sa teda spýtať,  či máme takúto nejakú zmluvu  o spolupráci aj so
Základnou  ...  teda  s  umeleckou  školou  Kresánka  ktorá  je  oproti,  s  Karloveským
tanečným centrom? A či sme oslovili  pred tým,  než sme  pripravovali  túto zmluvu
tieto naše Karloveské kluby,  či oni majú - ako Karloveské - v prvom rade záujem o
tieto naše priestory. Lebo je logické, že naše deti navštevujú tieto naše krúžky. Nedá
mi to, ale musím povedať, že bolo mi veľmi ľúto, že v tom bode pred tým, že tak isto
bolo to iba -  berie na vedomie, že sme nepodporili takúto aktivitu pre naše občianske
združenia v Karlovej Vsi. Ďakujem.

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

p.  Lenč:  Ďakujem za  slovo  pani  starostka.  Pánovi  kolegovi  Zajacovi  chcem povedať,  že
určite tam pán ... nebude organizovať  tanečnú v doobedňajších hodinách,  to by asi
vaše deti tam nemohli chodiť. A ešte k tomu konzervatóriu; podľa mojich vedomostí
aj  Základná  umelecká  škola  Jozefa  Kresánka  prenajíma  konzervatóriu  priestory
doobeda,  keď  sa  neučí  na  škole,  tak  to  využíva  proste  konzervatóriom,  lebo  je
zbytočné, aby to bolo prázdne. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: No, dobre. Ja sa len chcem dostať, však to beriem, ja som videl tam nejaké večerné
hodiny.  Ale  - dostanem sa,  vy ma nebudete mať radi,  ale  dostanem sa presne k tej
otázke, že pred takto troma rokmi sme odtiaľ vytlačili  s tým, že musíme  komerčne
prenajímať - a že pod 80 Eur na hodinu nejdeme Dolinu. Dobre si to tu ja pamätám!
Tak urobili sme - možné i nemožné. Hladkali sme sa proti srsti. To ja si pamätám na
pohľad poslanca ?Savčinského, keď sme prenajímali telocvičňu na Karloveskej 61. A
ja si vážim pohľad poslanca Savčinského,  lebo ja viem, že má pravdu v tomto. Čiže
robili  sme  možné/  nemožné  len  preto,  že  sme  veľko-  ako  povedali,  že bude  80 a
Dolina mala záujem o zmluve o partnerstve. Mala záujem o rokovaniu, o vybartrovaní.
Dolina len signalizovala,  že nemôže zaplatiť  80 za hodinu. Ale... koľko ... No ja už
neviem koľko. Toľko, koľko mali platiť za hodinu. Vy viete, ja neviem. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Teraz nemôžem mlčať. Musím povedať, že Dolina signalizuje
výraznú spokojnosť s tým, kde je, ale slovo má pani poslankyňa Hanulíková.

p. Hanulíková: Ešte by som sa chcela spýtať, že či pán Balún má nejaké hodiny? Lebo viem,
že on mal vždy záujem aj o prenajatie takýchto priestorov doobeda. Pretože tie páry
potrebujú priestory, tancujú vo dvojiciach takže - že či tam má nejaké hodine a či mu
to bolo umožnené?

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Zodpovieme  na  túto otázku, lebo  tú už niekto  položil.  Pán
poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem pekne za slovo. Som ďalší  v poradí s faktickou poznámkou. Ja už sa
v tom strácam, že kto reaguje konkrétne myslím na predrečníka kolegu Zajaca, že kto
reaguje s faktickou poznámkou na príspevok a kto faktickou na faktickú?! Takže mám
v tom úplný chaos, keby ste mi to nejako pomohli sledovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, budem sa snažiť. Pani poslankyňa Poláchová s riadnym
príspevkom. 

p. Poláchová:  Ďakujem.  Ja by som chcela  veľmi  vyzdvihnúť  prácu kultúrneho  oddelenia,
všetkých ľudí, ktorí tam robia veľmi kvalitnú prácu, robia to so srdcom, s celou dušou,
robia nadčasy, idú tam ozaj ako idú sa tam roztrhať od roboty a je to aj vidno. Je to
veľmi kvalitná robota. Ja som  mala možnosť vidieť aj toto predstavenie, teraz práve
štátne konzervatórium tam predvádzalo operu Janko a Marienka. To sú nadšení ľudia,
nadšení mladí ľudia. Ja som veľmi rada, že naše, môžu práve v našom Karloveskom
centre kultúry vystupovať a využívať ten priestor aj na to, aby si natrénovali ten vzťah
s pódiom, teda ten vzťah s hľadiskom, s ľuďmi. Je to úplne niečo iné ako keď trénujú
niekde v telocvični  ako keď toto, keď trénujú na javisku.  Je  tam osvetlenie,  je  tam
hudba  atď.  Ja  si  myslím,  že  to  je  veľmi  dobrá  spolupráca  medzi  našou mestskou
časťou a týmito mladými ľuďmi. Teším sa z toho, že vlastne podporujeme mládež v
týchto aktivitách a naozaj klobúk dolu pred prácou oddelenia kultúry. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Zajac chce reagovať.

p. Zajac: Ja dávam tiež klobúk dole pred prácou kultúrneho oddelenia a nesnažte sa zo mňa
spraviť  nepriateľa kultúrneho  oddelenia,  prosím  vás.  Dobre? Vôbec  som nehovoril
o tom. Hovorím presne o tom, že v kultúrnej komisii je asi... ja tomu chápem, tak ako
v  školskej  komisii  prechádzajú  školské  prenájmy  bez  akýchkoľvek  diskusií,  tomu
rozumiem.  Prečo to nebolo na finančnej?  Ja trochu hovorím o tej finančnej  stránke
tohto celého. Ja si totiž myslím,  a to patrí k tomu, čo budem hovoriť neskôr, čo mňa
teda desí, - ako my prichádzame, ako z koláča vyberáme hrozienka našich známych,
známosti a niečoho, čo poznáme -a nerobíme  to verejne.  Som presvedčený,  že keď
nemáme  v Karlovej Vsi nikoho, presvedčíte  ma  o tom, že nemáme  nikoho, kto má
záujem o doobedné trénovanie. Som presvedčený, že v Bratislave bude viac ako jeden
súbor, ktorý o to bude mať záujem. A som presvedčený, že tieto veci sa potom majú
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urobiť   verejnou súťažou námetov, projektov. Preto, lebo sa to týka,  my sme si to
povedali, tieto dotácie sú pre nás, alebo tieto prenájmy, sú pre nás totožné s dotáciami
a my by sme mali  vedieť komu, teda koho, ideme  dotovať a prečo. Mali by sme si
vyberať  nie  toho,  koho  niekto  z  nás  najlepšie  pozná,  ale  toho,  kto  nás  presvedčí
svojimi projektami.  A o tomto sa ja, mne to je ľúto, že vás týmto zaťažujem a vidím
vám v očiach, že vás zdržujem. Ale mňa to hnevá, že vás toto zdržuje. 

p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ďakujem.  Myslel  som, že sa nenechám zdržať, ale  nedá mi nereagovať na
jednu či dve vety túto v závere kolegu poslanca Zajaca. Nie, tak mám riadny diskusný
príspevok preto som sa neprihlásil  faktickou poznámkou. Padla  tu veta o vyberaní
nejakých  hrozienok  z koláča  podľa známostí.  Tak by som sa  chcel  spýtať,  či  pán
kolega Zajac má nejaké konkrétne informácie, že sa tu niekomu na základe známosti
ako špeciálne nejaké hrozienka vyberali alebo udelili nejaké výhody? A pokiaľ nemá,
tak - ako či to bolo len také by som povedal v zápale diskusného príspevku- jak by
som to nazval, básnické prikrášlenie? Ďakujem.

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

p. Zajac: Nechcel som sa, ale chcem odpovedať pánovi poslancovi. No nie. Ja nemusím mať
dôkazy  na  to.  Ja  len  viem,  že  keď  systém  podídem  a urobím  to  inak,  ako  to
systematicky robiť mám, tak vždycky to podozrenie tu môžem mať. Preto lebo ak raz
teda naozaj chcem to najlepšie,  tak tie techniky transparentného správania,  aby som
vedel všetkým povedať, že som si nevybral hrozienka z koláča, tak predsa to urobím
tak, že to urobím tým, že verejne vyhlásim:  Milí ľudia z kultúrnej obce, ktorý máte
problémy s doobedňajším tréningom, máme perfektný javiskový priestor a dávame ho
za polovičnú cenu!  A keď sa neprihlási, dávame ho za nulovú cenu, len nám  zahrajte
niečo. Vybartrujeme to! Tieto procesy tu nenastali.  A preto mne neostáva nič iné, len
konštatovať, že toto je presne to prostredie, ktoré je vhodné na to, aby sa niekto tu, ale
možno niekto v budúcnosti alebo  možno niekto niekde  uchádzal o hrozienka. Ja  tu
teraz nebudem sledovať, že koho kto a kde, aj keď z tej rozpravy začína byť trochu
jasné,  ale podstata je,  že veci máme robiť tak, aby sme sa vôbec o takýchto veciach
nemuseli baviť, že či sú hrozienka z koláča.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam vedenie schôdze pánovi
vicestarostovi  aby  som  sa  mohla  prihlásiť  do  diskusie.  Po  pánovi  poslancovi
Horeckom sa hlásim do diskusie. Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani starostka. Ďalší prihlásený je
pán poslanec Rosina. 

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  dávam  návrh  na  ukončenie  rozpravy
a pripomínam, že som dal faktickú poznámku so žiadosťou aby vystúpila pani Majka.
Ďakujem.  
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p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Je to procedurálny návrh, budeme o
ňom hneď hlasovať. To znamená, prosím prezentujete sa hlasujte o návrhu poslanca
Rosinu na ukončenie rozpravy.

Hlasovanie:  Za bolo  13 poslancov, proti boli  5,  zdržali sa  5,  tzn.,  že návrh na ukončenie
rozpravy bol schválený. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: V rozprave ešte vystúpia poslanci a pani starostka,
ktorí boli prihlásení pred tým než sme hlasovali. Takže poprosím teraz keby mi vedeli
operátori nahodiť systém, ale je tam zjavne pán poslanec Horecký, nech sa páči.

p.  Horecký:  Ja  vás  týmto  riadnym  príspevkom naozaj  nezdržím.  Chcem len  povedať,  že
ideme trochu ad-absurdum,  ak by sme chceli sa postarať o všetkých tých, ktorí neboli
dostatočne aktívni,  nesnažili  sa nájsť naše Karloveské centrum kultúry,  ktoré nie  je
ihla v kope sena. Má svoj vek, ponúka svoje priestory, sú tam zverejnené ceny a veľmi
kvalitný management. Ja nehovorím ... nejdem len vzdávať hold práci, ktorú robia, ale
aj chcem vyjadriť dôveru, že je v rukách kultúra v Karlovej Vsi, v správnych rukách.
A teda nepochybujem o tom, že keď vie odprezentovať svoju činnosť, prináša kultúru
do Karlovej Vsi, tak prečo by som sa mal starať ešte o ľudí, ktorí sú niekde - neviem
kde- v Bratislave, či by aj oni náhodou nechceli...? Nemali by sa oni tak trošku starať
o  seba  a  pozerať  sa  na  to?  Veď  potom  -  načo  roztrieštime  všetky  svoje  sily?
Rozumiem ušľachtilú  snahu  pána  kolegu  Zajaca,  ale  podľa mňa  ide  ad-absurdum.
Ďakujem.

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

p. Zajac:  Samozrejme,  nebudeme asi so  všetkých spolu súhlasiť,  ale  ja  mimoriadne  teraz
nemôžem súhlasiť  s pánom poslancom Horeckým,  preto, lebo všetci tí aktívni,  ktorí
vedia, že Karloveské centrum kultúry nie je kôpka sena, či jak ste to povedali, majú tú
webovú stránku, o ktorej pán poslanec hovoril a na tej webovej stránke majú napísané
veľmi jasne podmienky,  za ktorých sa môžu k tým priestorom dostať. Keď som ten
aktívny a som ten gramotný, tak si to prečítam. A ja sa pýtam napr. - Ako sa dozvedela
táto jedna iniciatíva o tom, že je možné tieto pravidlá podliezť?! No je možné sa tu
ukázať so žiadosťou o bezplatný prenájom alebo o ... , keď my vieme, že už takáto
žiadosť bola Doline zamietnutá. Čiže ... to už potom je trošku, ja... len hovorím aby
sme, a ja  nikoho nepodozrievam, ja o nikom nechcem povedať, že toto je ten kto to
urobil, len si myslím, že preto tie systémy majú byť transparentné a otvorené, aby sme
k takýmto vôbec sa nemuseli dostať k takýmto debatám.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne  Marcel.  O  slovo  požiadala  pani
starostka, nech sa páči.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Mám veľkú chuť reagovať, Marcel, na
teba lebo  naozaj sa  ma  to bytostne dotýka, keď povieš,  že Doline  bola  zamietnutá
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nejaká  žiadosť  podobného  charakteru!  Ja  si  myslím,  že  s Dolinou  spolupráca
pokračuje na najvyššej možnej úrovni a k obojstrannej spokojnosti. Nás i folklórneho
súboru Doliny. Ja nechápem, kde v tebe zostal ten pocit zatrpklosti voči Doline, keď
Dolina sama pri každom kontakte s pani Čermákovou prejavuje skutočne spokojnosť
so svojim miestom pôsobenia, so svojim domovským sídlom atď. Ale nechcem riešiť
Dolinu, lebo to by sme tu naozaj mohli sedieť ešte 3 hodiny? Ja vás, vážení kolegovia,
vrátim 3 roky späť. Pred 3 alebo 3 a pol rokmi - si skúste spomenúť ako vyzeral náš
kultúrny  dom.  Vyzeral  ako  PKO pred  zbúraním.  Prepáčte.  Menší,  neporovnateľný
rozmermi, ale – elektrina  v dezolátnom stave, neporiadok, špina, zahádzané priestory,
nefunkčný, prázdny, bez života; stretávalo sa tam pár dôchodcov pri zopár kultúrnych
podujatiach pofidérnej kultúrnej úrovne. A mali sme tu - som veľmi rada, že je tu pán
poslanec  z Ružinova,  pán  Vladimír  Sloboda,  lebo  máme  isté  spojovacieho
menovateľa...  spoločného  menovateľa  aj  teraz  v  oblasti  kultúry,  ako  tak  z diaľky
sledujem dianie okolo akciovej spoločnosti CULTUS,  tak spokojnosť ... poslaneckého
zboru  v  Ružinove  je  mimoriadne  veľká  nespokojnosť  vyjadrovaná  s činnosťou
akciovej spoločnosti CULTUS,  a myslím si, že sú to dve neporovnateľné inštitúcie.
Náš rozpočet pre médiá a kultúru komplet aj s novinami,  so všetkým, s knižnicou, je
200.000 Eur cca celoročne. 200.000 Eur! Keď si spočítate, koľko my sme ako keby
kapitálových  výdavkov dali,  to je  zanedbateľná  suma  za tie  3  roky do  kultúrneho
domu, ale ten kultúrny dom vyzerá inak, má inú atmosféru a žije.  Žije!  Dopoludnia
tam chodia naše školy, ktoré chodili na výchovné koncerty do iných mestských častí,
do  kultúrneho  domu  Dúbravky.  Stali  sme  sa  prijímateľom  štátnych  vzdelávacích
poukazov. Tzn., že tie školy nám ešte prinášajú finančné prostriedky. A ten kultúrny
program nemusíme  kupovať. Štátne konzervatórium je jeden z tých, a dúfam,  že sa
nemýlim,  že ma opravíte ak sa mýlim,  pani Adrianka, že je to jedna z tých inštitúcií,
ktoré nám ten program pre tie naše školy, tie výchovné koncerty pripravuje. Predĺženie
- alebo - štátne konzervatórium alebo dohoda o spolupráci je pokračovanie vynikajúcej
spolupráce - a ja si myslím,  že to sa zhodneme tuná v tomto zastupiteľstve, že naše
vedenie oddelenia kultúry je úžasne kreatívne,  nápadité a vrátilo  kultúru do Karlovej
Vsi. Nie je to jednoduché. Pretože my ju naozaj, snažíme sa, orientovať alebo našim
cieľovým publikom má  byť  domáce  publikum.  Ale  za tie  roky,  keď to tu chátralo
a keď poklesávala tá latka, úroveň tej kultúry, tak jednoducho tí ľudia sa odnaučili aj
do toho kultúrneho domu alebo ... klubu chodiť. A my ich to musíme znova naučiť. A
ja som neskutočne vďačná a bola to šťastná hviezda,  pripomínam,  že pani Adriana
sem prišla na základe konkurzného konania, nikto vopred nepoznal, ale že naštartovala
a tých ľudí dokázala strhnúť, dokázala presvedčiť poslancov a srdečne vás pravidelne
pozýva na tie kultúrne podujatia, ktoré dokáže kvalitných umelcov pritiahnuť pri tom
obmedzenom rozpočte,  ktorý máme.  Zabudla  som povedať,  že  tam máme  aj  hody
Majáles  v tom započítané a dokáže doniesť kvalitný kultúrny program a dokáže ho
zaplniť.  To bolo čosi neslýchané pred tými 3 a pol rokmi.  Však to zívalo prázdnotou
ten kultúrny dom a človek sa tam hanbil za to, ako to vyzerá. Takže ja si myslím, že za
tú jej kreativitu, nápaditosť a za tie rôzne vzťahy a kontakty a proste koho sem dokáže
pritiahnuť,  koncertuje  a  veľmi  dobré  vzťahy  máme,  aj  zmluve  o  spolupráci  so
Základnou  umeleckou  školou  Jozefa  Kresánka,  veľmi  dobre  vzťahy  máme  so
Základnou umeleckou školou sv. Cecílie,  ktorá tam často vystupuje, vystupuje aj pre
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našich jubilantov. Kultúrny dom je priestor kde sa stretajú všetky vekové kategórie,
máme tam rôzne cestovateľské,  tie debaty alebo tie  besedy veľmi obľúbené, máme
tam kino, kino, na ktoré chodia, máme tam detské divadelné predstavenia, máme tam
premiéry opery.  Však to bolo niečo neslýchané. Zaplnili  publikum trikrát, tri dni za
sebou. A keď sem chodia ľudia z iných mestských častí, tak o to lepšie pre nás. Ja si
myslím,  že na to, čo máme k dispozícii,  aké možnosti a prostriedky môžeme byť na
činnosť nášho kultúrneho domu hrdý. Spolupráca  s Karloveským tanečným centrom
naďalej  pokračuje  veľmi  dobrá.  A Marcel,  Karloveské  tanečné  centrum prenieslo
ťažisko svojej činnosti na Tehelnú vtedy, keď krachoval - ako keby - vzťah, alebo ja
neviem ako to presne bolo.  Dá sa to dohľadať.  Karloveské tanečné centrum  malo
notár prenajaté priestory v Kotve od Magistrátu a malo nejaký záväzok, tam investor
tuším milión alebo neviem koľko korún a nebolo schopné tento záväzok dodržať. Bolo
to  veľmi  komplikované.  Vtedy  preniesol  pán  Balún  ťažisko  svojej  činnosti  na
Tehelnú,  lebo  tam mal  jednoduchšie  podmienky a tam si vybudoval  nejaké tanečné
sály.  Ale  on  pokračuje aj v Karlovej  vsi.  Však má  vybudovanie  tanečné centrum,
máme  ho  v objekte  Majerníkova  60,  kde  je  krásne  tanečné  centrum.  Chodia  tam
trénovať aj naše deti z Karlovej Vsi,  aj dospelí,  aj tanečné páry.  A viem,  že v tých
rôznych  sezónach,  neviem  ako  teraz,  ale  že  aj  v  Karloveskom  centre  kultúry,
v kultúrnom dome priamo, máva alebo či teraz máva alebo mal tréningy - neviem, ale
je to tak. Howgh!  Ďakujem za vašu pozornosť. Povedala som asi to najpodstatnejšie.
A ešte by som naozaj - prevezmem asi vedenie od pána vicestarostu - a poprosím aby
posledné  slovo teda sme dali  priestor toľko kritizovanej,  alebo  - pardon, ešte sú tu
faktické  pán  poslanec  Rosina  a pán  poslanec  Zajac.  A potom dáme  priestor  pani
Majke. Nech sa páči pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem. Ja som len chcel upozorniť, že pani Majka sa úpenlivo hlási už hodne
dlho, ešte pred tým,  pred rozhodnutím tohto zastupiteľstva ukončiť  rozpravu, takže
logicky ju všetci si radi vypočujeme.

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

p. Zajac:  Že ja chcem len zopakovať, že ja som ale nepovedal ani slovo výhrady voči pani
Majke, ani voči kultúrnemu oddeleniu ani voči tomu, čo robí kultúrne oddelenie.  To
nie  je,  teraz sa nebavíme  o hodnotení práce tohto oddelenia  a o kultúre,  hodnotení
kultúry v Karlovej Vsi.  Bavíme sa o prenájme. A teda ja  sa len chcem spýtať, že či
teda to,  že pozitívne  hodnotíme  kultúrne  oddelenie  znamená,  že  musíme  hodnotiť
pozitívne úplne všetko. Veď ja som sa, ja som položil konkrétne otázky. Keď beriem,
že prenájom je dotácia, prečo dotujeme práve toto. Ja som sa to nedočítal. Ja proste nie
som tomuto nadšený. Ja nie som nadšený ani spájaniu a nasadeniu akejsi psej hlavy. Ja
naozaj nie som nepriateľ kultúry. Ja len ako chcem ešte poznamenať, nie je to tak, že
by som ja mal zášť voči nejakému aktu s Dolinou. Ja mám zášť voči takýmto aktom
vo všeobecnosti. Že tam bola tá Dolina to je  vec, ktorá je vec náhody. Ale toto pre
mňa proste netransparentné rozhodovanie. To, že sme tam proste mali niekoho Danka
prepáč, ale ty si povedala, ja som si to napísal presne, tancovala tam Dolina.  A ty si
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povedala,  že  boli  tam  vystúpenia  pofidérnej  kultúrnej  úrovne.  Ja  prepáč,  ja
nehodnotím kultúrnu úroveň nikoho.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem Marcel.

p.  Zajac:  ..teraz  a  kto  tam bude  potom a predtým,  lebo  nie  som objektívny,  mám  svoj
kultúrny vyhranený štýl a mám ... a na niektoré koncerty chodím a platím za ne rád
a na niektoré koncerty nechodím a nebudem chodiť, lebo ..

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme Marcel. Vyčerpal si svoj čas, slovo má pani Majka.
Nech sa páči.

p. Majka, KCK:  Ďakujem vám veľmi pekne.  Vážení  páni poslanci,  poslankyne,  vedenie
mestskej  časti.  Ja  by  som opäť  sa  vrátila  lebo  naozaj  to  bol  taký rozsah  otázok
a dostali sme sa naozaj od toho roku 2015, takže ja  by som to len tak ... zhodnotila,
lebo... teda bude najviac asi reagovať na pána poslanca Zajaca ak dovolíte. Tvrdíte, že
my tu vyberáme hrozienka. Ja hovorím, že to robíte práve vy, pretože sa nepozeráte na
Karloveské centrum kultúry ako jeden celok, živý organizmus, ktorý musí fungovať.
Poďme na rok 2015. Došla  som do Karloveského  centra kultúry.  Videli  ste šatne?
Pamätáte si z roku 2015 šatne? A tam ste pozývali účinkujúcich? ... 

 p. Čahojová, starostka MČ: ....To nie je diskusia?..  Nech sa páči,  máte priestor, pre vás,
pani Majka.

p. Majka, KCK: ...Tam ...  to je celkovo. Tam museli dôjsť účinkujúci, ktorí nemali prístup
k toaletám,  netiekla  tam  voda.  Takéto  boli  šatne  v Karloveskom  centre  kultúry.
O vchode atď. o ...  to sa ani nebavíme. Ako vyzeralo Karlovské centrum kultúry už si
trošku pamätáme. Ďalej - nebola tam nastavená finančná politika. Jeden prenájom za
30 Eur  na  hodinu,  jeden  prenájom za  50 Eur  na  hodinu,  jeden  prenájom zadarmo.
Nevedela  som nájsť nejaký systém v tom. Tak isto aj krúžky:  -  Dolina 2,30, Balún
7 Eur.  A takto sa pohybovali,  takto bola  nastavená  finančná  politika  Karloveského
centra  kultúry,  čo  sa  týka  prenájmov.  Absolútne  nebola  nastavená  napr.  finančná
politika,  čo  sa  týka  vyberania  vstupného.  Všetko  bolo  zadarmo,  alebo  za  nejaký
dobrovoľný príspevok; to už si presnejšie nepamätám, ale bolo všetko, všetky kultúrne
podujatia, ktoré sa tam organizovali, zadarmo. Ďalej - okrem tých kultúrnych podujatí,
prenájmov tam chodili čínsky obchodníci predávať oblečenie.  Áno!? Takto vyzeralo
Karloveské  centrum kultúry  s  jeho  dramaturgiou  v  roku  2015.  Nebolo  to  ľahké,
jednoduché. V 1.  rade sme  si museli  vytvoriť  lokálnu  kultúru, lebo  tá jediná  udrží
nejakú kultúru v Karlovej Vsi. Tá jediná. Takže krúžky, ktoré tam zostávajú, za akú
finančnú  protihodnotu  -  to  vieme  nastaviť;  to  všetko  trvalo,  na  dlhých  a dlhých
dialógoch. Pripomeniem vám nie len Dolinu, ale ja vám pripomeniem aj Divadlo Na
zastávke.  Áno?  Aby  sme  si  povedali,  že  Divadlo  Na  zastávke.  Tak  ja  vám
zrekapitulujem za aké ... okolnosti Divadlo Na zastávke malo priestory Karloveského
centra kultúry.  Celý zadný trakt Karloveského centra kultúry,  4 miestnosti,  sociálne
zariadenia, kuchyňa, vlastný vchod a kedykoľvek prístup k javisku. To všetko za jedno
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Euro na rok. To všetko za 1 euro na rok! Ďalej - príjem z predstavenia, 4 predstavenia
do mesiaca hrali,  príjem z predstavenia išlo  Divadlu Na zastávke. To všetko by sme
vedeli  ošetriť  a nastaviť  už  len  preto,  že  sú Karlovešťania.  Ale  problém bol  viete
v čom? Že nevedeli hrať pre tie naše deti. Nevedeli hrať pre naše školy.  A teraz mi
povedzte,  že  či  je  to  v poriadku,  či  je  to  transparentné  uprednostniť  takto  pár
divadelníkov, ktorí nie  sú ani profesionáli,  podotýkam? Bolo vyberané? Bolo... riešil
to niekto s niekým vtedy,  či o ten obrovský kus Karloveského  centra kultúry nemá
niekto  záujem?  Toto bolo  transparentné? To nebolo  transparentné.  Snažila  som sa
s nimi nastaviť nejakú spoluprácu, už len preto, že boli Karlovešťania. Lebo naozaj, ak
hovorím, a trvám na tom, prvoradá je lokálna kultúra. Nebola ochota. A keď som ich
poprosila, aby zahrali na hodoch, tak sme im to museli ešte zaplatiť. Takže takto bolo
nastavené  Divadlo  Na  zastávke.  Teraz  k  tomu  Štátnemu  konzervatóriu.  Aby  sme
vedeli to posúdiť. - Dobre? Štátne konzervatórium momentálne odohralo operu za 26
hodín v Karloveskom centre kultúry, behom jedného týždňa. Čiže tých 60 hodín ani
absolútne nevyčerpalo. Nevyčerpal o ich nikdy tých 60 hodín. Protihodnota? Mali sme
premiéru,  dve  reprízy;  štyri  krát  zahrali.  Príjem,  momentálne,  do  mestskej  časti  z
minulého týždňa je 880 Eur. Ešte budeme hrať v apríli ich aj v máji. Takže oni sú tam
26 hodín a my budeme mať príjem nejakých 1.500 Eur, odhadujem.  To je  finančná
politika. Príjem je do mestskej časti. Je to v doobedňajších hodinách, kedy Karloveské
centrum kultúry nie je nijak inak vyťažené. Reagujem aj na to, že ste povedali, že je tu
niekoľko iných nejakých centier alebo občianskych združení alebo niekto iný, kto má
záujem o Karloveské centrum kultúry. Tak mi ho doneste a porozprávame sa. Nikomu
som prenájom neodmietla. Hľadáme vždy spôsob ako každého tam dostať. Nehovoriac
o tom,  že  ja  osobne  tým,  že  nepoviem,  že  neurobíme  ten  prenájom,  že  nikdy  si
nedovolím povedať, že komerčný prenájom keď je, že - nie, lebo my si potrebujeme
oddýchnuť,  pán  poslanec.  Ja  mám  280  hodín  nadčasov.  280  hodín  nadčasov  pre
mestskú časť! To vám nebudem ani hovoriť koľko majú  moji  kolegovia,  ktorí tam
trávia skoro každý jeden víkend,  už len kvôli tomu, že to neurobia Karlovešťanom,
aby  povedali,  že - neurobíme ten prenájom, lebo ja chcem mať tiež voľno. Ja chcem
mať  tiež  voľný  víkend.  A  toto  sa  nedá  dať  do  žiadnej  excelovskej  tabuľky,  do
žiadneho paragrafu, nikde. Ak som ešte na niekoho zabudla, prosím vás tak mi to ... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán poslanec  Zajac  ešte  chce  niečo  dodať.  A pán poslanec
Sloboda sa hlási o slovo. Takže ... ty máš len faktickú, potom pán poslanec Národnej
rady s riadnym príspevkom.

p. Zajac: Je mi to veľmi ľúto, ale ja som sa nechcel dostať, dvakrát som upozornil, že to neni
diskusia  o hodnotení  aktivít  Karloveského  kultúrneho  centra.   A teda  dostal  som
odpoveď o aktivitách  Karloveského  kultúrneho  centra.  A to  naozaj  je  to  také drzé
a smelé sa pýtať, že prečo teda chceme darovať niečo ... tomu konzervatóriu? Že to si
teda som dostal takúto reakciu? A ja len chcem povedať, ...  že ja som ale kritizoval
napríklad  prenájom  Divadla  Na  zastávke  som  ja  kritizoval  ako  poslanec
v predchádzajúcom období.  Ako - na mňa nehovorte. Ja som tie veci,  ktoré tu boli v
tom KCK... ale  áno, hovorili  ste na mňa. Čiže keď hovoríte ako celok, hovorte ako
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celok,  keď  hovoríte  pán  poslanec,  hovoríte  na  mňa.  ...  A ja  ,  ako  pán  poslanec
...hovorím vám ...  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám veľmi pekne Marcel. Pán poslanec Sloboda, nech
sa páči. Prosím mikrofón pre pána poslanca pán inžinier. 

p. Sloboda, poslanec NR SR: Ďakujem pekne. Spomenuli ste pred chvíľou Ružinov tak mi
nedalo  nezareagovať.  Až  keď  mi  to  kolegovia  pripomenuli,  tak  vlastne  som  si
uvedomil, že kde sa pôvodne vzali naše problémy v Ružinove v našom Cultuse. Takže
ďakujem  vám veľmi  pekne,  čo  ste  nám poslali.  Takže  my,  to  dúfam,  v budúcom
volebnom  období  nejako  napravíme.  Pre  istotu  som  si  pozrel  ale  náš  rozpočet.
Spomínali ste 200.000? To máte dohromady... to máte asi 2% z vášho rozpočtu. Keď
som si pozeral, síce keď poviem - u nás je to vysoké číslo, lebo u nás je to  1,800.000,
ale to je 6% rozpočtu. To znamená, že neberte to číslo  ako ako ...  veľkú sumu, ale
berte to tak, ale stále je to  trojnásobok vášho percenta. Takže v podstate naozaj je to
iný prístup ku kultúre. Napriek tomu bohužiaľ v našom kultúrnom dome je  to tam
vyžierané, nemá to naozaj takýmto spôsobom fungovať. Lebo to, čo tu počúvam, čo
teraz naprávate, tak to sa teraz k nám dostáva. Takže, bohužiaľ, toto budeme musieť
asi až v ďalšom volebnom období napraviť. Pretože opakovane už 2 roky vyzývame
starostu,  aby  odvolal  predsedníčku  predstavenstva;  ale  bezúspešne.  Takže  to  nás
potom čaká. Uvidíme, že čo a aká bude potom reakcia na výsledky. Niektorí, zase, aby
som to úplne nepovedal kriticky, niektorí ich pochvaľujú to, čo priniesla vaša bývalá
pracovníčka z Karlovej  Vsi k nám; že naozaj tie aktivity sú v pohode. Len my sme
boli  zvyknutí  troška na  inú  kvalitu  a  hlavne  iný  spôsob riešenia;  kde sme  nemali
partnerov, ktorí nám vystupovali za to, že sme im potom dávali nájmy zadarmo. Lebo
v podstate pre nás to znamenalo, že vlastne my sme im tie peniaze resp. my sme im
zaplatili vlastne tými priestormi, ktoré im dávame na skúšanie na ich  predstavenia a
pod. A to vlastne zadarmo, teda rozhodne nie. Takže tá diskusia - ako, nebudem riešiť,
že čo, to vy, ako domáci poznáte, len mne prišlo  ľúto, že teda ste nám poslali... My
zase pošleme niekde ďalej. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: My sme vám neposlali, vy ste si vybrali. My sme si vybrali pani
Majku vo výberovom konaní.  Takže ja  veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu.  Ešte
pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som presne toto chcel, na toto chcel upozorniť
pána  poslanca,  že  z  Karlovej  Vsi  do  Ružinova  nikto  nič  ani  nikoho  neposielal.
Z Ružinova  si  vybrali  sami.  Takže  -  úprimnú  sústrasť,  napriek  tomu všetkému  do
Ružinova. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže už nikto iný do diskusie nie je
prihlásený  a bola  vlastne  ukončená,  prosím  návrhovú  komisiu  predniesla  návrh
uznesenia. Ďakujem.
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Návrhová  komisia:  Nakoľko  nám  nebol  doručený  žiadny  písomný  návrh  na  zmenu  a
doplnenie uznesenia ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak ako vám bol doručený.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči prezentujte sa a hlasujte.

Hlasovanie:  Za  20  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  dvaja  poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 12
Konanie o podnete poslancov Roberta Krampla a Igora Bendíka na začatie konania vo

veci porušenia zákona č.357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A môžeme pristúpiť  k bodu číslo  12 -  a  tým je  Konanie  o
podnete  poslancov  Roberta  Krampla  a Igora  Bendíka  na  začatie  konania  vo  veci
porušenia  zákona č. 357 z roku 2004 Zb.  zákonov o ochrane  verejného  záujmu  pri
výkone funkcií verejných funkcionárov. Predkladateľom materiálu je pani tajomníčka
Anka Zemanová. Nech sa páči, máš slovo.

p. Zemanová:  Ideme do bodu, ktorý mne nie, necítim sa v ňom veľmi silná,  pod kontrolou
tak významného človeka ako je pán poslanec Národnej rady, ktorý sa týmto zaoberá
prioritne  v  Národnej  rade,  ale  snáď  to  nejako  zvládnem.  Takže  k  tomuto bodu  v
dôvodovej správe sa uvádza, že z ustanovení ústavného zákona je zrejmé, že podaním
podnetu na začatie konania vo veci porušenia zákona 357 2004 sa začalo konanie proti
poslancovi  Jaromírovi  Šíblovi  v  zmysle  zákona  357  2004.  Podnet  spĺňa  zákonné
požiadavky a to: je riadne odôvodnený, je zrejmé kto ho podáva a je zrejmé koho sa
týka.  V zmysle  zákona je  miestne  zastupiteľstvo povinné  rozhodnúť  do 60 dní  od
začatia konania. V tomto prípade od doručenia konania 16. 1. Deň doručenia podnetu
je dňom začatia konania.  Podnet bol doručený do podateľne Miestneho úradu 16. 1.,
koniec  lehoty 17. 3.  je  sobota.  Miestne  zastupiteľstvo  je  v zmysle  zákona  povinné
umožniť funkcionárovi, proti ktorému sa koná, aby vo veci vyjadril a rovnako môže
uskutočniť ďalšie dokazovanie. Takže verím, že pán poslanec Šíbl dostane šancu sa k
tomuto  vyjadriť.  Týmto  podaním  sa  zaoberala  aj  komisia  na  ochranu  verejného
záujmu dňa 13. 2. 2018. Na tejto komisii pán Šíbl sa tiež k tejto veci vyjadril. Komisia
konštatovala, komisia po oboznámení sa s predmetným podnetom konštatuje, že spĺňa
náležitosti v zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Pán poslanec Krampl
sa prihlásil ako prvý. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. My sa s kolegom Bendíkom nestotožňujeme s predloženými
návrhmi na uznesenie, že vlastne sa tu navrhuje iba rozhodnúť pre alebo proti. My sa
však  domnievame,  že  ešte  nie  sú  známe  úplne  všetky  skutočnosti,  ktoré  môžu
rozhodovanie poslancov ovplyvniť.  Je to napr. fakt  - v čase, keď sme my podávali
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tento podnet, tak v tom čase nebolo skontrolované samotné majetkové priznanie, len
obálky.  Medzičasom sa  situácia  zmenila.  Možno  je  to  fakt,  ktorý by  bolo  dobré
nejakým spôsobom aktualizovať. Taktiež nejakí poslanci neboli prítomní na ostatnom
zasadnutí, čiže...

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím do mikrofónu.

p. Krampl:  ... Čiže nemajú úplne vedomosť o tom, čo tu zaznelo. Ale  zaznelo tu napr. to
teda, že pán Šíbl tvrdil, že to podal včas. Napr. pán bývalý prednosta, pán Hrčka zase
verejne  niekde  deklaroval,  že  to podal neskoro,  čiže  je  tu nejaký  rozpor nejakých
tvrdení.  Takže by sa možno patrilo  aj dať priestor pre vyjadrenie  pánovi bývalému
prednostovi teda, že či, možno, že sa pomýlil v tom verejnou vyjadrení a možno, že si
zle  pamätal.  V každom prípade nie je  naším záujmom naozaj tuná niekoho grilovať
alebo pranierovať.  Preto my nesúhlasíme  s tým,  aby sa dnes rozhodlo definitívne  o
tejto veci.  A preto dávame návrh na zmenu uznesenia.  Ja to prečítam celé. V zmysle
ustanovenia  čl. 9  odsek 14 ústavného  zákona 357 o ochrane  verejného  záujmu  pri
výkone verejných funkcionárov poveruje poslankyňu a predsedníčku komisie miestne
zastupiteľstvo  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov  Annu  Zemanovú,  aby  konala  v  mene  miestneho  zastupiteľstvo  a
zaobstarala  relevantné dôkazy doplňujúce skutočnosti uvedené v podnete na začatie
konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov voči poslancovi Jaroslavovi Šíblovi, ktorý bol podaný
Robertom Kramplom,  Igorom Bendíkom 16. 1. 2018, vrátane písomného vyjadrenia
bývalého prednostu Jána Hrčku k svojmu tvrdeniu, že poslanec Jaromír Šíbl odovzdal
majetkové  priznanie  neskoro  a  výsledky  predložila  na  nasledujúce  zastupiteľstvo
mestskej  časti Karlova  Ves.  Za b):  -   v  zmysle  ustanovenia  čl. 9 ods. 4  ústavného
zákona 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov
vyzýva  poslanca  Jaromíra  Šíbla,  aby  v  lehote  do  15. 3.  písomne  vyjadril  k
skutočnostiam  uvedeným  v  podnete  na  začatie  konania  v  zmysle  čl. 9  ústavného
zákona 357 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
voči osobe, ktorý bol podaný Robertom Kramplom,  Igorom Bendíkom 16. 1. 1018.
Čiže to presne toto uznesenie v duchu  toho, čo povedala pani tajomníčka, čiže aby sa
dal priestor aj pánovi Šíblovi, aby sa zhromaždili všetky relevantné informácie, ktoré
teda  myslím  si,  že  v tejto  chvíli  ešte  nie  sú  dostupné  a  aby  sme  teda  mohli
kvalifikovane  rozhodnúť  a  aby  tieto  informácie  boli  dostupné  v  písomnej  forme
všetkým poslancom,  čiže aj tým, ktorí napr.  tú dnes alebo minule  neboli.  Ďakujem
pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S poznámkou pán poslanec Rosina.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  No,  dostali  sme  sa  do  bodu,  ktorý ja  som
navrhoval,  aby sa stiahol. Kolega Krampl mi vysvetlil,  že to nie je možné. Ale ja by
som sa teda veľmi rád spýtal, ja som tu bol aj na tom predchádzajúcom zastupiteľstve,
kedy predseda komisie,  vtedajší,  pán Buzáš,  dával správu o kontrole týchto obálok.
A v tej správe zazneli  nedostatky, dvaja poslanci,  dve mená,  jedno bolo meno pána
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Šíbla,  ...ktorého obálka  nemala  dátum a potom tam bola  jedna  obálka,  ktorá mala
evidentne dátum po termíne odovzdania. A teda chcem sa spýtať, aj využiť prítomnosť
odborníka, pána Slobodu, prečo kolegovia Krampl a Bendík si zobrali na mušku pána
Šíbla, ktorý evidentne - ak mal previnenie, tak je veľmi ťažko dokázateľné a ten druhý
prípad si vôbec nevšímajú? Opäť ako upozorním na to, mohol by sa niekto domnievať,
že to je účelové jednanie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová.

p. Zemanová: Chcela by som k tomu navrhovanému uzneseniu uviesť, že pán poslanec Šíbl
na komisii sa vyjadril k tomu, k podaniu svojho majetkového priznania. V zápisnici je
uvedené: Oznámenie som podal v termíne do 31. 3. 2017 na miestnom úrade mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves. Toto aj podpísal ako člen komisie tzn., že sa to dá podľa
mňa pokladať za jeho vyjadrenie k tejto veci.

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

p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Ja si myslím,  že je  zbytočné vyzývať  poslanca
Šíbla  aby  dal  písomné  vyjadrenie,  keď  sa  vyjadril  ústne.  Nemusíme  ho  niekde
naháňať. Je tu, môže sa vyjadriť ešte aj dneska. To je podľa mňa úplne zbytočné. A
potom k tomu zhromaždeniu tých dôkazov; ja si teraz presne nepamätám, či je to v
zápisnici z tej komisie,  ale pani Procházková, ktorá je tajomníčka v tej komisii,  nám
tam ukázala komunikáciu s pánom Tarbajom, ktorý bol dotazovaný, ktorý bol v tom
čase tajomníkom tej komisie. A z jeho vyjadrení vplýva, že k dátumu, kedy bolo treba
odovzdať tieto majetkové priznania tak všetky boli odovzdané. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj pána Slobodu? ... No ... ja nevstupujem do diskusie. Ešte pán
poslanec Martinický, potom požiadal o slovo pán prednosta.

p. Martinický: Ďakujem za slovo. Chcel by som položiť jednu otázku, ktorá možno na prvý
pohľad - alebo proste -  nie  je  celkom adresátom naše zastupiteľstvo, ale  reflektuje
skutočnosť citujem prvého rečníka,  ktorá môže ovplyvniť  rozhodovanie  poslancov,
prinajmenšom je to skúsenosť, je to skutočnosť, ktorá ovplyvňuje moje rozhodovanie.
A to by som chcel využiť prítomnosť nášho hosťa z Národnej rady, ktorý povedal, že
sa tam rieši zmena, by som povedal najvyššieho toho zákona o preukazovaní majetku,
respektíve nie  preukazovaní majetku, ale  o nezlučiteľnosti funkcií  atď. atď. viete, o
čom hovorím. Tak ja by som sa chcel spýtať,  vzhľadom na to, že v tomto jestvujúcom
zákone, ako funguje už niekoľko rokov, realizuje sa tak, že niektorí vysokopostavení
politici môžu v ňom, vo svojom majetkovom priznaní alebo v priznaní svojich príjmov
proste ako napísať, že niekoľko desiatok až niekoľko 100.000 Eur získali z dajakých
príjmov, v nejakých eseročkách a stačí to. Nič viacej nepotrebujú. Tak by som chcel
spýtať,  či  proste  toto  formulovanie  a  možnosť  takto  postupovať  pre  najvyšších
politikov sa plánuje  zmeniť?  Či  sa o  tom vôbec rokuje?  A chcel  by som povedať
kolegom poslancom, že práve táto skutočnosť ovplyvňuje moje rozhodovanie pri tom,
nakoľko budem riešiť alebo ako prísne budem riešiť to, že niektorý poslanec o 1 deň
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možno  zmeškal  alebo  2 dni,  proste,  ako termín  podania  tohto priznania  na  úrovni
miestneho zastupiteľstva. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád vyjadril k tomu materiálu,  ktorý ste
dostali  od pani  tajomníčky.  Úplne  na  záver  je  napísaná  veta,  že  musíme  o tomto
podnete rozhodnúť do 60 dní, v opačnom prípade sa bude na tento podnet hľadieť ako,
keby sa konanie zastavilo. Nie je to pravda. Stačí si pozrieť judikáty ústavných súdov
v tejto veci, ktoré hovoria presný opak, tzn. podanie sa ani po 60 dňoch nezastavuje,
konanie naďalej v podstate trvá. To je jedna vec. Čo sa týka tej výzvy, ktorá tam je, ja
rozumiem tomu, že pán poslanec Šíbl tu sedí; v podstate, ale tam treba aj hľadať ten
priestor  alebo  tam treba  vidieť  ten  priestor,  aby  pán  poslanec  Šíbl  mal  možnosť
hodnoverne napríklad preukázať aj to, že si tú svoju povinnosť splnil, ktorá mu z toho
ústavného  zákona vyplýva.  To znamená,  že to oznámenie  o majetku atď. podal.  V
podstate ak má  nejaké potvrdenie  tzn.,  že napr.  ja  keď podávam to podanie,  tak si
minimálne  odfotím tú obálku, ktorá je  opečiatkovaná, je  tam dátum, nejaký podpis,
prípadne číslo toho podania. V podstate, v tomto štádiu, je dôkazné bremeno totižto na
strane pána poslanca. To znamená, je tam tá možnosť aby sa, aby ukázal možno, že to
niekde má založené, ja dneska neviem,  aký je stav. Ja nehovorím,  že porušil zákon,
my len hovoríme o tom, že preskúmajme si napríklad aj vyjadrenie pána bývalého, pán
Hrčka, ako bývalý prednosta asi nie je  - „jeden pán povedal“ - hej. Predpokladám, že
Ján Hrčka, ja ho poznám veľmi dobre, niečo som s ním prežil,  verím tomu, že alebo
teda neverím tomu, že by klamal. Možno, že sa len pomýlil.  Možno, že to nepísal on
pod tým svojim blogom ...  ja neviem, hej. Ale jednoducho, ja by som v tom materiáli
chcel vidieť napríklad aj jeho vyjadrenie. Ale je to tam nevidím, tzn. na základe čoho
sa dnes mám rozhodnúť.

p. Čahojová, starostka MČ: Využijem príležitosť, že si požiadal o slovo Igor. Nechcel by si
zodpovedať aj na tú otázku, na pána poslanca Rosinu, napokon týka sa to možno aj
pána poslanca Hrčku, ktorý možno spomínal dvoch poslancov, že prečo ste sa teda
zamerali na jedného poslanca? A nie na obidvoch, keď jeden preukázateľne podal to
majetkové, to oznámenie alebo tú obálku po termíne? Prečo ste sa zamerali tam, kde je
to sporné na jedného z nich a nie na oboch? Či nezodpovieš na túto otázku, lebo tomu
nerozumiem ani ja. Prečo nemáte rovnaký meter?

p. Bendík:  Kľudne,  kľudne.  Keďže  v čase,  keď sa tie  obálky kontrolovali,  strana SaS už
nemala v tejto komisii  zástupcu a tento úrad jednoducho nekoná, tzn. vyzývali sme,
aby do tej komisie bol dovolený napr. tuto kolega pán Krampl. Jednoducho ja neviem,
nebol som na tej komisii,  nebol som prizvaný, nevidel som tie obálky, tzn. o pánovi
Šíblovi  viem,  že  sa  verejne  vyjadril,  pán  Sloboda  sa  nevyjadril.  To  znamená,  ak
budem mať, budem vedieť hodnoverne dokázať, že to tak je, tak.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže vlastne z toho, že ste počul, že pán Šíbl,  ako keby možno
nie...
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p. Bendík: Pán Šíbl sa vyjadril. Pán Šíbl sa, veď sa to tu, to sa...

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. 

p. Bendík:  To sa jednoducho o tom aj rokovalo. To znamená... ale  nerokovalo sa o pánovi
Slobodovi.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani Zemanová faktická, nech sa páči.

p.  Zemanová:  Chcela by som len konštatovať, že to, že tam bol aj druhý poslanec,  tak to
konštatoval  predseda  komisie,  ktorá  kontrolovala  tie  obálky.  Nasledovník  pána
Bendíka  vo  funkcii  predsedu komisie  pre ochranu ...  všetko ....  ochranu všetkého.
Takže to tu bolo verejne prednesené, je to v zápisnici zo zastupiteľstva. Takže keď ste
podávali to podanie,  tak by som čakala logicky, že to podáte na obidvoch. Pre mňa
nejaké  vyjadrenie  v  nejakom blogu  na  nejakom facebooku,  na  nejakom ...  alebo
čomkoľvek inde nie je žiadnym podnetom reálnym na to, aby ja som niekoho niekde
vyšetrovala.  Okrem  toho  si  myslím,  že  mne,  aj  keď  som  v  tomto  momente
predsedníčkou  tejto  komisie  nenáleží  vyšetrovať.  Vy  chcete  odo  mňa,  aby  som
vyšetrovala. Neviem z akého dôvodu mi má pán Hrčka dávať nejaké odpovede.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickými ešte mám tam dvoch poslancov.
Pán poslanec Krampl.

p. Krampl:  Ďakujem za slovo. No, aj rokovací poriadok tejto komisie  hovorí napr.  že aj
komisia môže podať tento podnet. Hej? Čiže ja som napr. očakával a myslím, že sa to
tu minule  aj prednieslo,  že komisia  bude v tejto veci konať.  Hej? A potom by bolo
celkom logické, že bude konať v obidvoch prípadoch. Keďže to sa nestalo, rozhodli
sme sa tak, ako sme sa rozhodli; a keď má pán Rosina pocit, že by sa malo konať aj v
druhom prípade, nič  mu nebráni,  samozrejme,  tento podnet podať. Čo sa týka tohto
materiálu,  je tam - zaznelo tu napríklad, že bol vypočutý pán Tarbaj. No ja to tu ale
nevidím písomne. To tu nie je. Čiže preto si myslím,  že dneska nie je ten materiál v
takej kvalite aby sme my vedeli kvalifikovane rozhodnúť. A preto som dal tento návrh
na to, aby to nevyšetrovalo,  pani Zemanová, ale  aby sa iba zhromaždili  dôkazy, na
základe ktorých by sme sa potom my mali rozhodnúť kvalifikovane. Ešte by som len
rád podotkol, k inému podnetu k pani Hanulíkovej.  Ak je  teda pravda, že 60 dňová
lehota sa v tejto chvíli...  nie  je  teda limitujúca,  tak ja  napr. stále neviem,  prečo pán
Lenč,  ktorý bol  poverený  zastupiteľstvom riadnym  uznesením  doteraz  nepriniesol
žiadne návrhy? Lebo ono sa môže ľahko stať, že tie návrhy budú aj také, že - proste
nie  je  možné  vo  veci  ďalej  konať,  ale  musí  byť  nejaký  návrh.  Nemôže  to ísť  do
stratena. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Rosina s faktickou. 
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p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel touto cestou poďakovať kolegovi
Bendíkovi, z ktorého iniciatívy vlastne zasadla komisia na ochranu verejného záujmu
a priniesla,  cestou predsedu, správu o tom,  že teda boli  tu dvaja  poslanci  ktorí... u
ktorých je podozrenie, alebo u jedného je podozrenie, u druhého je istota. A chcem na
druhej strane vyjadriť počudovanie nad vyjadrením kolegu Krampla, ktorý si bol istý,
že komisia  nedala podnet na poslanca Šíbla  a preto iniciatívu s kolegom Bendíkom
podal a odvoláva sa, že na kolegu Slobodu mala dať komisia; a preto nevidím v tom
nejakú  logiku.  A  teda  opätovne  tú  otázku,  ktorú  som  položil  pánovi  poslancovi
Národnej rady ako najvyššiemu expertovi na danú problematiku, že či tuná nevidí on
nejaký rozpor. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán poslanec Národnej rady,
pán Vladimír Sloboda. Prosím dajte mu mikrofón.

p.  Sloboda,  poslanec  NR SR:  Ďakujem pekne.  No  skúsim  najprv  tie  dve  všeobecnejšie
otázky a potom konkrétne k tomu vášmu prípadu. Spomínali  ste tu zmenu zákona,
respektíve  to, že či niekto  vykáže  nejaké  čiastky vo  svojom oznámení,  že  či sa  k
tým ... v podstatne, že či je to v poriadku a či sa s tým vlastne bude niekto aj ďalej
zaoberať.  Ide o oznámenie.  To  znamená,  že  dôležité  je  zverejniť  tie  informácie  a
potom už konkrétni ľudia môžu s tými informáciami narábať a overovať si, že či tie
peniaze,  ktoré niekto  vykázal,  že ich  zarobil,  sú  aj reálne  a z tých firiem aj reálne
zarobiteľné. Na to slúži oznámenie a na to slúži aj tento zákon. On už nerieši to, či ste
tie  peniaze  naozaj mohli  reálne  z tej spoločnosti zarobiť  lebo  on nevidí  tie  ďalšie
dokumenty  z  tej organizácie.  Zase  z druhej  strany áno,  tá  komisia,  ktorá sedí  nad
zmenou zákona, rieši aj takéto čiastočne filozofické veci, ktoré nevieme celkom teraz
postihnúť, respektíve sú problematické. A toto je tiež jedna z nich. Áno, niekto si tam
niečo vykáže a teraz otázka znie: je to v poriadku? Keď to tam budem mať napísané -
stačí to? Takže áno, to je  presne  aj jedna  z tých otázok čo vy ste teraz spomenuli.
Rovnako sú tam aj iné záležitosti. Práve napríklad aj čo sa týka pokút, že niekedy je
naozaj pochybenie  doslova, že až miniatúrne,  ale  pokuty za to bývajú  teda rapídne
vysoké. Teraz jeden z funkcionárov, nebudem ho menovať,  za to, že za rok zarobil
120 Eur a zarobil  ich 2× dohromady za 2 roky,  ale  dostal pokutu niekoľko tisíc,  až
pomaly desiatok tisíc Eur; za to, že teda neuviedol túto funkciu,  že ju má a že za ňu
poberal tých 240 či koľko Eur. Takže niekedy je  naozaj neprimeranosť toho zákona
problémom.  Takže,  okrem tých  praktických,  technických  vecí,  ktoré  potrebujeme
vyriešiť  v tom zákone, tak sa zaoberáme aj takýmito vecami.  Len to je zase na takú
dlhšiu diskusiu. Ako -  myslím, že na jeden mesiac alebo na dva mesiace. Takže aj do
tohto zabŕdame. Pán Kresák to celkom pekne otvoril aj túto vec, takže myslím si, že aj
toto  sa  pokúsime  prejsť  a  podľa  mňa  to  prejde  aj  verejnosťou,  nebude  to  len
uzatvorená  komisia.  Takže  toto  si  musíme  aj  otvorenejšie  prejsť,  ako  len
v uzatvorenejšom spolku nejakých 15 ľudí.  Čo sa týka kolegov, pánu Rosinovi ešte
musím povedať k tomu, že okrem toho, že teda som tu za v podstate za náš výbor,
respektíve ako člen výboru, nie že za náš výbor, za ten tu nie som, tak zároveň som aj
bratislavský šéf  SaS-ky. To znamená, že v podstate zodpovedám za našich poslancov.
Primárne  to,  čo  tu  bolo  riešené,  bolo  to,  čo  vedeli.  A áno,  ak  viete  o  ďalšom
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poslancovi, ktorý tak isto buď neskoro podal alebo nepodal neúplné alebo akúkoľvek,
tak jednoducho máte možnosť, ako zastupiteľstvo, priamo teraz prijať tu uznesenie, že
budete riešiť aj tohto poslanca. Máte vždy dve možnosti, buď konáte na podnet alebo
konáte  z  vlastnej  iniciatívy.  Tu  a  teraz  -  k  tomu  nič  nebráni,  aby  ste  si  zmenili
uznesenie  tak,  aby  ste  tam mali  obidvoch  poslancov  uvedených.  To  znamená,  že
kľudne, nech sa páči, teraz a tu. A čo sa týka konkrétne podaní, priznám mňa by skôr
zaujímalo až to, že keď tam nebol dátum prijatia; no neviem, u nás sa také niečo teda
nestalo  na úrade.  Akým spôsobom ste postihli  toho úradníka,  ktorý vo veci dovolil
prijať  mimo  podateľne  takéto  oznámenie?!  To  je  natoľko  dôležitý  dokument,  že
prijímať ho mimo podateľne, nemyslím si, že to je o tom, že pán Šíbl mal si to dávať
niekde  fyzicky  opečiatkovať,  ale  o  tom,  že  teda  zamestnanec  úradu  to  nemal  čo
preberať.  Keď  na  to  nie  je  oprávnený.  Lebo  vlastne  porušil  svoje  oprávnenia.  On
pokiaľ  nemá  ...teda podateľňu  pod  kontrolou  a  nemá  pečiatku  tak,  mimochodom,
prečo preberá poštu. Hej? Čo to je za nezmysel? Takže týmto vzniklo možno celé toto,
ktoré tu teraz riešite, celá táto kauza. To, čo tu bolo spomenuté, 60 dní, žiaľ to tak nie
je.  60 dní takmer nikto nikdy nesplnil,  lebo vždy aj kvôli termínom zastupiteľstiev je
to problém splniť. Z toho dôvodu aj uznesenie Ústavného súdu je také, že v podstate tá
lehota je naťahovacia. Takže 60 dní naozaj nie. To je ďalšia vec, čo meníme v rámci
zákona, že sa to naťahuje na 180 dní. /Pardon./ A ďalšia vec je, aj v Ružinove sme pri
takýchto veciach, ak naozaj bolo vidno, že poslanec porušil to ustanovenie v zákone a
bola to možno z  každého vedomia a svedomia tých poslancov, malichernosť, napriek
tomu  sme  to  prešli  až  do  toho,  že  sme  dostali  na  zastupiteľstvo  uznesenie,  kde
jednoducho, každý sa mal právo vyjadriť k tomu, že či teda ten poslanec má alebo
nemá dostať tú pokutu. To znamená, že podľa správnosti, by naozaj všetci tí poslanci,
ktorí porušili tento predpis, naozaj by ste o nich mali rozhodovať na zastupiteľstve. To
znamená, že prijať alebo neprijať k tomu uznesenie. K všetkým. Nemusíte prijať - len
som chcel naozaj niekedy je  to pre tvrdosť toho zákona nezmyselné,  že naozaj tie
pokuty  sú  vysoké;  ale  to  už  je  na  ozaj  na  vedomí  a  svedomí  každého  jedného
z poslancov. To konkrétne tu, v tomto prípade, v tom rozhodnutí mimochodom,  ak
jedna z vecí je,  že naozaj musíte  dať priestor poslancovi aby sa vyjadril  k podnetu.
A teda, nevidel som to ani v uznesení a nevidel som to teda ani tu fyzicky, že by sa to
udialo. A tým pádom tak isto by došlo k porušeniu zákona; ak sa pán poslanec nemá
priestor vyjadriť k tomu podnetu - a vy hneď rovno rozhodnete o podnete. To tak isto
tá časť a) celkom nie je korektná. Takže, ale každopádne to už je na vás. Nie vždy sú
uznesenia zastupiteľstiev úplne stopercentne v súlade so zákonom. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Národnej rady.
Ujal  som sa teda vedenia  schôdze, lebo  pani  starostka sa prihlásila  do rozpravy.  S
faktickou poznámkou pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ja by som chcel stručne len poďakovať pánu poslancovi  za vyjadrenie.  K
tomu len jednu vetu.  Ja som tu neriešil  len nejakú filozofickú úvahu, ale  niečo, čo
považujem za základný princíp demokracie, ktorú si vážim.  A to je...... a tzn., že pre
každého občana v štáte by mali  rovnako platiť  rovnaké zákony.  A som si vedomý
toho, že  90 % normálnych  podnikateľov nemá  možnosť  násobok svojho  legálneho
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zdokladovaného  príjmu  špecifikovať  takýmto  spôsobom,  ako  robia  niektorý vládni
činitelia.  To  je  jedna  vec.  A no-   druhá  som už  zabudol  tak  asi  budem  končiť.
Ďakujem. 

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pánovi poslancovi Národnej rady za
obsiahle  a dlhé vysvetlenie.  Žiaľbohu, merito mojej otázky bolo - nie je to zistiť, či
niekto ďalší porušil zákon a či môžem naňho dať oznámenie,  pretože tá skutočnosť
odznela už na pôde tohto zastupiteľstva. Tá je všeobecne známa. Moja otázka bola,
prečo v jednom prípade podanie bolo dané od týchto plánov a v druhom prípade nie.
Mňa to zaujíma z toho dôvodu, že naozaj, nejaký neprajník by si mohol myslieť, že je
to  jednanie  účelové  a  možno  vedené  nejakými  osobnými  pohnútkami  voči  pánovi
Šíblovi.  Nedostal som odpoveď na túto otázku. Možno ju nedostanem, ale to je  tiež
odpovedať. Ja teda rozumiem aj tomu, že sa nezodpovie táto otázka. A to determinuje
moje správanie sa ďalej v posudzovaní tohto konkrétneho prípadu. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pani starostka.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Aj  ja  sa  pripájam  k  poďakovaniu  pánovi  poslancovi  za
vyčerpávajúci výklad. Ale vlastne ste nám potvrdili, že sa jedná, to čo tu riešime, tento
podnet je riešenie formálnej záležitosti. My tu neriešime žiaden podnet, že by sme tu
mali  nejaké  podozrenia  z  nejakého  obohatenia  s výkonom...  súvisiaci  s  výkonom
poslaneckej činnosti, ale že riešime formálnu záležitosť, tzn. nejaký deň alebo nejakú
proste  pečiatku  podania  do  podateľne.  Čiže  vlastne  to,  na  čo  som upozornila  na
začiatku tejto diskusie, že pokiaľ nebudeme mať účinný zákon o preukazovaní pôvodu
majetku, budeme riešiť ako keby formálne nedostatky, či a ako podali poslanci, alebo
kto,  majetkové  priznania.  A to,  že  neukladal  zákon  zverejňovanie  majetkových
priznaní poslancov obecných zastupiteľstiev, pravdepodobne na to boli nejaké dôvody.
A ja  si  myslím  práve  preto,  že  ten  poslanec  toho  miestneho  zastupiteľstva  akože
naozaj  nenakladá  s  takými  hodnotami  a  neprichádza  do  takého  pokušenia,  alebo  -
neviem  proste  do  nejakého  takého  rizika  zneužitia  svojej  funkcie,  alebo  svojej
právomoci poslanca, že možno, že práve preto sa to v tom zákone neocitlo a nie je to
povinnosťou obecnej samosprávy zverejňovať. Musím naozaj ešte raz zdôrazniť, že aj
táto debata, jej dĺžka a neprimeraný čas a energia,  ktorá mu, ktoré je,  ktoré tomuto
bodu venujeme je neprimeraný významu ako keby toho previnenia alebo deliktu alebo
neviem ako by som to nazvala.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou druhou pán Martinický,
ale  bohužiaľ  nie  je  možné  reagovať  dvomi  faktickými.  Takže  prihláste  sa  pán
poslanec riadnym príspevkom. Faktická je fakticky reagovať, nie potom ešte faktickou
na faktické a pod. Takže pán poslanec Zajac s hlavným príspevkom.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Faktická  je  fakticky  reagovať  nie  potom ešte
faktickou na faktické a podobne. Takže pán poslanec Zajac s hlavným príspevkom.
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p. Zajac: Áno máte pravdu, že sa zdá že ako keby ide o formál,  a že teda je to strašne dlhý
čas tomu venujeme. Ja len chcem upozorniť na to že, kde ten problém začal. A keď
pán predrečník, alebo niektorí z predrečníkov povedal, prečo jeden - tak ten problém
začal preto, lebo sme sa viacerí nádejali,  že dostane odpoveď - prečo žiaden? Tak si
spomeňme kedy sme sa o tom začali rozprávať a kedy sa odovzdávajú tieto majetkové
priznania? Spomeňme si na to že tu máme komisiu verejného záujmu; a spomeňme si
na to, že tá komisia ani len nezasadla. A ten problém potom už nie je taký jednoduchý.
Preto  lebo  my  sme  potom  rozporovali  aj  zloženie  tej  komisie.  No  však  si
pospomínajme, ako to bolo sme. Teda ako sa stali nevinnými poznámkami o tom, že v
tej komisii kde majú byť zastúpení zástupcovia tých strán, ktoré teda sú zastúpené v
miestnom zastupiteľstve, boli tam dvaja, ktorí teda nejako, pretože kandidovali tak sa
z titulu  ich štatútov ich strán,  ktoré do tej... zastupovali  boli  nejako zbavení tohoto
členstva v tej strane.  Čiže o to šlo. Týmto ... týmto ten príbeh začal.  Toto si treba
pozrieť. A keď sa o niečom bavíme, tak treba aj túto pamäť si porozprávať. Čiže ten
problém nie je taký jednoduchý. Ja si myslím, že keby sme sa tu o týchto veciach boli
bavili,  tak  všetci  sa  pousmeje.  Nikto  z  nás  nechce  pánovi  Šíblovi  ani  pánovi
Svobodovi,  aby platil nedajbože nejakú pokutu preto, lebo sa omeškal o 2 alebo o 3
dní.  V  tejto  veci  si  myslím,  že  je  to  neprimerané.  Ale  ten  zákon  je  taký.  Aj
neprimeraný zákon musíme  napĺňať.  Aj keď si myslím,  že na tej ceste môžem ísť
deväťdesiatkou a idem stotridsiatkou, tak za to zaplatím. A môže sa mi to zdať strašne
neprimerané,  aj  vzhľadom  k  mojim  šoférskym  schopnostiam,  aj  vzhľadom  ...
k vozovky,  aj  technickému  stavu  môjho  vozidla.  Takže  tie  pravidlá  sme  predsa
nevymysleli my, a teda, my sme len chceli a - nie chceli sme my poslanci ukazovať na
niekoho  konkrétneho.  My  sme  chceli,  aby  keď  tu  máme  takúto  komisiu,  aby  tá
komisia  robila  to,   prečo  ona  vznikla.  Teda  nám  dala  nejakú  správu  o tom,  ako
zaregistrovala; či všetci tí čo dali,  dali včas a odvíjala  od tejto správy to, že prinesie
nejaký návrh na ... na toto miestne zastupiteľstvo. To všetko ostatné je  len náhrada.
Môžme si len...  môžeme sa tu teraz dobiedzať,  že prečo jeden. A odpoveď  na to -
prečo jeden?- je, že existuje otázka - Prečo žiaden? A tu si naozaj musíme povedať, že
to nie je nič menšie a nič - otázka nie je o nič jednoduchšia, ako otázka toho, ako... ako
tu fungujeme.  Ako napĺňame  tie  pravidlá a princípy,  ktoré sa tu aj roky pred nami
napĺňali.  Ducha tých zákonov, ktoré tu sú. Že či je  zbytočné, aby mal v tej komisii
zastúpenie každá tá strana, ktorá sa podieľa.  To sú všetko otázky o ktorých by sme
mali rozprávať. Ale nie  s krvou podliatymi očami.  A nie s menom Šíbl alebo alebo
Svoboda,  na  stole.  A  keď sme  sa  o  tom nedokázali  baviť  inak,  no  tak potom,  ja
chápem tomu podaniu.  Ja som nie autorom. Nemám na to vyhranené... Ja nechcem,
aby sme my – nedajbože- ukrivdili.  Nemyslím si,  že tu niekto spáchal niečo, okrem
toho že zabudol, možno zle odovzdal. Ja neviem, ako to bolo, viete - to ja to neviem.
Ale stalo sa to a treba po tom ísť. A naozaj sú tam väčšie veci ako to, čo spomínal pán
poslanec Národnej rady. My sme to tu povedali pri prvom - a keď pán Šíbl povedal, že
ako  je  možné,  že  tu išlo  niečo  mimo  podateľne? A to  sme  rozprávali  pred troma
mesiacmi.  A tu sa o tej podateľni cudne mlčí! Nikde nič. A to sme predsa nastolili tu
otázku na ... na v tej debate. Ako je možné, že pán poslanec odovzdal - a nebolo to...
nešlo to cez podateľňu? Nuž, tak... nuž tak potom to nie je podľa mňa až také triviálne.
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p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ukončil  si  Marcel  vystúpenie?  Áno.  Ďakujem
pekne. S faktickými na tvoje vystúpenie pani Zemanová. Nech sa páči.

p.  Zemanová:  Pôvodne  nemalo  byť  na Marcelove,  alebo  bude aj na  Marcelove.  Takže...
takže je  na...  teda v tejto chvíli  je  predtým chcelo byť  na predošlého rečníka.  Ale-
takže: Na konštatovanie pána poslanca Zajaca, by som si len dovolila  uviesť, že táto
komisia má rotujúce predsedníctvo. Prvým predsedom tejto komisie bol pán poslanec
Bendík 14 mesiacov. Za tento čas nedošlo ku kontrole tých obálok. To by som teda
...to si teda dovolím uviesť. Ja som šéfkou tejto komisie 2 mesiace, aj s cestou. 13. 2. -
čo bolo jeden a pol mesiaca  od môjho  nastúpenia  do funkcie  - 1. 1. 2018, komisia
zasadla. Zasadla s programom - Kontrola splnenia povinnosti verejných funkcionárov
v  zmysle  ústavného  zákona;  prerokovanie  podnetu  poslanca  Krampla  a Bendíka,
Prijatie  nového rokovacieho poriadku, Prijatie  stanoviska k uzneseniu zastupiteľstva
poslanca  Zajaca.  Všetkými  štyrmi  týmito  bodmi  sa  zaoberali  veľmi  zodpovedne.
Dovolím si prekročiť -  ja  v tomto zastupiteľstve rozprávam málo  -  teraz hovorím,
pretože predkladám.  Bodka.  ... Ty si mal toto uznesenie 376, 217 si chcel aby som
doplnila komisiu. Tým sa zaoberala komisia, komisia konštatovala...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Anka, ak chceš hovoriť o zápisnici komisie prihlás
sa  riadnym  spôsobom.  To  je  nad  rámec  faktickou.  Myslím,  že  by  nás  viacero
zaujímalo,  lebo  otvorili  ste  obálky;  takže treba  povedať,  lebo  možno  sa  tu naozaj
bavíme  o niečom oveľa zaujímavejšom,  čo vyplynie  z tvojej správy.  Ďakujem.  Pán
poslanec Krampl s faktickou.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No ja budem reagovať na Marcela. Marcel, áno máš pravdu,
že ...že tento ...tento prípad viac menej je zástupný a pointou je naozaj činnosť tejto
komisie,  ktorej teda - časť zastupiteľstva nevníma ako... ako, že je dobrá. Len ja aby
som ťa možno upresnil, pre mňa nie je toto 1. vec, ktorá má akože načrela. Ale už v
predvolebnom  období,  kedy  sme  na  ...  istá  časť  kampane,  myslím,  pred  naším
volebným obdobím, bola... bola sa zameriavala  tiež na činnosť úradu, vlastne, ktorý
viedla pani Hanulíková. Na základe toho boli potom podané nejaké návrhy, ktoré išli
do stratena.  Doteraz nemáme  žiadne  odpovede, žiadne  - proste závery.  A hovorím,
kľudne ... kľudne by tie závery mohli byť aj také, že sa to nedá vyšetriť, alebo že sa...
že to je proste premlčané. Alebo- ja neviem... Ale boli by nejaké. Ale momentálne my
nemáme žiadne. To ja pokladám za absolútne neprijateľné. Čo sa týka tohto ...tohto
konkrétneho prípadu, ja len ešte ... prečítam že... podľa rámcovej ...  proste – zmluvy,
či  činností  komisie  -  a  komisia  nepovažuje  podané  vysvetlenie  za  dostatočné,   je
oprávnené podať podnet  na začatie  konania  podľa osobitného predpisu.  Tá komisia
nepodala žiadny podnet. Hej? Takže presne to je čo som hovoril 0, alebo.....

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Si za časom . Buďme korektní k sebe. Pár sekúnd
tolerujem,  viac asi nie.  Ďalej pán poslanec Zajac... Áno, takže prosím ťa, prihlás  sa
ešte raz, tým pádom dostaneš poradie za Líviou. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.
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p. Buzáš:  Ďakujem,  ďakujem za slovo. Chcel  som reagovať  na  tie  apelácie,  otázky pána
poslanca  Zajaca.  Majetkové priznania  alebo  priznania  majetkových  pomerov,  ktoré
sme odovzdávali  do 30. marca a teda mali  sme ich odovzdať,  sa predpokladám,  vo
väčšine prípadov v tom istom termíne aj udiali.  A ak sme hovorili o pánovi Šíblovi, a
mne už sa to aj bridí vyťahovať; v každom prípade nevieme preukázať ani to, že on
ten formálny nedostatok alebo formálnu chybu spravil.  Ale vieme  preukázať, kto tú
formálnu chybu spravil určite. Tým, že sme otvárali obálky, vieme o ďalších 5 takých
poslancoch. A bol by som teda rád, aby sme riešili buď všetkých - lebo jedná sa len o
formálne pochybenia - alebo nikoho.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ďakujem,  ďakujem.  Pani poslankyňa  Poláchová s
faktickou.

p. Poláchová:  Ja chcem reagovať na pána Zajaca.  Pýtal sa,  že prečo iba  jeden,  prečo nie
nikto? Tak ja hovorím - prečo nie všetci? A ak môžem to takýmto spôsobom povedať,
alebo - neviem kde to môžem povedať- akým... akým spôsobom, budem žiadať, ak sa
to v nasledujúcej debate nevysvetlí,  aby sme všetkých 25 poslancov preverili  všetky
takéto náležitosti. Lebo možno ... možno sa ukáže, že v svetle týchto vecí, že... možno
aj všetci máme niečo za ušami, nejaké také drobné pochybenia. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: To sa stalo ... to sa stalo... a budeme mať správu.

p. Poláchová: A ...tak, keď sa to ukáže v nasledujúcej debate tak to nebudem žiadať a keď nie
tak...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. S faktickou, záverečnou, Marcel
nech sa páči.

p. Zajac: Ja už úplne neviem, na čo som sa ..... 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Na seba.

p. Zajac:  Nie nie ... ja  som chcel na Hanku niečo povedať a už som zabudol,  lebo to bolo
dávno... a neviem to hneď z fleku. To je škoda. Ale... ale - určite to bolo dobré.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Dobre Marcel keď.....

p. Zajac: Ja plne súhlasím s tým čo hovorí pán... pán Buzáš, že ... že áno mali by sme riešiť
všetkých. Ja len chcem povedať, že... že... ja teda predpokladám -a vždycky som žil v
tej dôvere,  že všetko funguje  ako má.  Že komisia  posúdi,  otvorí a  že doteraz sme
nemali žiadne zavajatanie. Že sme vždycky všetci odovzdali do toho termínu, a preto
sme  tu nikdy predtým nedostali žiadnu správu od tejto  komisie,  lebo... lebo  všetko
bolo v poriadku. A ja  nepotrebujem počuť, že všetko je  v poriadku, všetky podania
prišli do 25-teho - a teda tým pádom všetci si splnili.  A chápal som aj to, keď sme sa
bavili,  že existujú  taký úzus, že nevstupujeme  bez podozrenia - lebo tak som tomu
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rozumel – do vnútra tých obálok. Ale ja som to nebol ten, kto prišiel s tým, že je tu
nejaké  pochybenie.  A nejaké  podozrenie.  Len mala  byť  komisia,  ktorá to mala  na
začiatku urobiť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Bola.

p. Zajaca: Ja som tiež očakával, že keď teda predseda komisie dal správu, že sú dvaja, bude
nasledovať to, že o tých dvoch sa tu budeme baviť  a dáme nejaké nejaký návrh na
hlasovanie. A priznám sa, že úplne by som bol najradšej, keby ten návrh bol „buďme
na sebe hodní vykašlime sa na to“ a poďme ďalej.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel čas. Marcel....

p. Čahojová, starostka MČ: Preberám vedenie schôdze. Marcel, ďakujeme veľmi pekne.  O
50 % si prekročil faktickú. Pán poslanec Martinický, nech sa páči.

p.  Martinický:  Ďakujem.  Prihlásil  som sa  do  príspevku,  lebo  som si  spomenul,  čo  som
zabudol. Bude to jedna veta. Dôležitú vec povedal pán poslanec Národnej rady, že by
mohlo byť vážne porušenie, keby dotknutí poslanci, alebo upodozrievaní, alebo jak by
som to nazval, nemali príležitosť vyjadriť sa. Keďže on tu nebol, tak pripomínam, že
túto príležitosť mali.  Že o tom už rozprávame prinajmenšom druhýkrát. Minule túto
príležitosť  mali.  Pán  kolega  poslanec  Šíbl  sa  vyjadril,  a  ...  nechcem  hovoriť  za
ostatných, ale ja považujem jeho vyjadrenie za dostatočné. Nevidím žiaden dôvod, aby
som mu neveril.  A som presvedčený, že už tu robíme z komára somára.  A že príliš
dlho,  príliš  mnoho  času  a  príliš  mnoho...  príliš  mnoho  energie  míňame  na  málo
dôležitú  vec  formálnu.  A berie  nám to čas a  energiu  na  oveľa dôležitejšie  veci  v
prospech občanov. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Prihlásil sa o slovo pán poslanec Národnej rady pán
Vladimír Sloboda. Nech sa páči. Prosím dajte mu mikrofón.

p. Sloboda, poslanec NR SR: Ďakujem. Chcel som síce až po tých prihlásených, čo sú tam,
ale v princípe - aspoň nezabudnem čo som chcel povedať. Bolo tu spomínané, že ide
iba o administratívne chyby.  Stále  ... stále  je  to porušenie zákona. To je  jedna vec.
Druhá – aj vy asi,  keď tu máte žiadateľov o dotácie a niečo vám zabudnú dodať, alebo
to dodajú  neskoro,  asi  im  túto dotáciu  nedáte.  Ak  to  chcete po nich,  tak si  plňte
rovnako aj vy administratívne náležitosti,  ktoré sa vás týkajú. Do bodky. To, čo má
byť potrestané, aspoň... aspoň minimálne dostaňte do tých fázy tých rozhodnutí. Ja...
nedostal som odpoveď na tú moju otázku, že prečo vôbec tá obálka bola prevzatá? A
ako bol potrestaný ten dotyčný pracovník toho úradu? Tú odpoveď som nedostal. Je...
je  pre  mňa  také  divné.  Lebo  my  automaticky,  hneď,  jak  skončí  termín  na
odovzdávanie  oznámení,  počkáme  najneskôr  do  konca  apríla,  kedy  majú  byť
odovzdané k tomu aj tie doplňujúce dodatky k príjmom a hneď do týždňa, zvyčajne,
alebo do dvoch týždňov zasadáme. Takže... to je taký... taký zvyk, že naozaj nečakáte
rok na to, kým prebehnú voľby. Áno, možno to bolo taktické. To už je na vás, akým
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spôsobom. Potom z toho aj názorne potom vyplýva, že prečo bol podaný podnet iba na
jedného  poslanca,  keď kvôli  jednému  poslancovi  možno  neboli  tie  komisie  vôbec
zvolané.  Takže - keď už,  tak hovorme otvorene.  Nemyslím  si,  že,  ak tu máte teda
ďalšie  podnety resp.  aj ďalšie...  ďalšie  zistenia  v rámci  tej komisie,  tak pokračujte
ďalej.  Však,  koniec  koncov,  vy  sami  by  ste  mali  v  1.  rade  plniť  všetky  svoje
povinnosti. Čo sa týka... čo sa týka samotnej komisie – no- predsa len som to zabudol
smola.  ... Čo sa týka samotnej komisie,  naozaj je-  niekedy, keď ste tu spomínali aj
tých predsedajúcich, ja sám som predseda výboru a vydávam rozhodnutia, vyžiadam si
dokumenty a nie vždy s tým súhlasím. Ale podpisovať to musím, keďže som predseda.
A o...  väčšina  výboru  tak rozhodla,  tak to  musím  podpísať.  To  by  sa  malo  týkať
každého jedného z predsedov. Pri vašej komisii  je  zaujímavé  s tým,  že keď som si
pozeral  zoznam  vášho  zastupiteľstva,  drvivá  väčšina  z  vás  je  bez  politickej
príslušnosti. Napriek tomu máte teda slušne obsiahlu komisiu. Takže na to, že ste bez
politickej príslušnosti - teda to - tam by mal byť iba jeden nezávislý poslanec. Že? Ale
to  už  je  zase  opäť  na  každého  jedného  svedomí,  že  či  si  dokáže  svoj  politickú
príslušnosť tej strane, ktorá... za ktorú kandidoval, či si ju udrží alebo si ju neudrží. To,
že je  niekto politicky príslušník  ku kandidujúcej strane,   ešte neznamená,  že je  jej
členom. Takže to sú 2 rozdielne veci. A ak niekto chce byť bez politickej príslušnosti,
nech sa teda hrdo k nej hlási. Veď to je normálne. Ja som si tiež kedysi dávno zbieral
podpisy pod svoju kandidatúru; a mal som ich dostatok  Takže myslím  si,  že to asi
...myslím  si,  hocikto z vás, čo ste tu - nemáte žiadny problém získať. Takže, čo sa
týka tohto... Aha -  drobnosť- na záver som chcel povedať. Ale,  nemyslite si, my by
sme  neboli  v rokovaní na 12. bode v Ružinove.  Vy ste ešte pomerne rýchli.  Takže
toľko len k tomu. A nebudem ďalej rozprávať, lebo som dlho.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán prednosta požiadal o dovetok. Ale možno pán
poslanec Martinický, ako poslanec, najskôr s faktickou, potom pán prednosta.

p. Martinický:  Ďakujem.  Jednu vetu. Pán poslanec,  myslím  - Národnej rady. Vyjadrili  ste
počudovanie,  že ...alebo, resp. porovnanie,  že vo vašom prípade – zastupiteľstve,  to
prebehlo behom dvoch týždňov. A že prečo to u nás trvalo tak dlho. Tak len by som
chcel upozorniť,  že tu bolo povedané, že v tom čase,  tej lehote tých dvoch -nielen
týždňov,  ale  aj  mesiacov  a  viac  -  bol  predsedom ...  bol  v  tej komisii,  neviem  či
náhodou aj predsedom, aby som neklamal, práve niektorý z  poslancov, ktorí vás sem
zavolali.  Boli v tej komisii.  ... No predsedom nebol,  ale on ... v komisii boli.  Takže,
ako, mohli v tej komisii nejako pôsobiť na svojho predsedu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ešte  pán vicestarosta  chce  dať  nejakú  poznámku  k vášmu
vystúpeniu nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec,  je  veľmi cenné, že
ste tu aj z tej pozície,  ktorú máte v Národnej rade, len tam by som chcel upozorniť,
aby sme si uvedomili,  že podľa ústavného zákona ten čl. 9 ods. 1 - Konanie vo veci
ochrany verejného záujmu ,v tom vašom prípade, tých verejných funkciách uvedených
osobitne v zákone vedie váš výbor, ale u nás to nevedie komisia,  ale zastupiteľstvo.
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Takže  nie  je  úplne  rovnocenné  postavenie  vás,  ako  predsedu  výboru  a  páni
predsedníčky. Lebo táto naša komisia  obecného zastupiteľstva vlastne má zo zákona
tie úlohy, že prijíma tie oznámenia a pod. Ale... ale asi nevydáva rozhodnutia. Tu bude
zaujímavé,  že  bude  vydávať  rozhodnutie  zastupiteľstva;  ale  potom sa  v  riadnom
príspevku vyjadrím širšie k tejto téme.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte pán prednosta chcel reagovať. Možno potom.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Ja by som uviedol k tomu tajomníkovi.  Pán
Tarbaj tu už nepracuje,  takže on vlastne tu už nerobí.  Tam je problém ten, že podľa
zákona čl. 7 ods. 5 čl. 7 ods. 5 písm. b) podáva poslanec mestskej časti toto priznanie
podáva komisii-  príslušné - a tzn. že je otázne, či musí dať cez podateľňu, alebo môže
priamo  dať  tajomníkovi  komisie.  Viacej  tých  prebratí,  minimálne,  ak  sa  dobre
pamätám - 7 prebratí-  za tento rok, teda minulý rok, bolo do rúk tajomníkovi, kde on
poznačil dátum. Takže minimálne toto není jediné, ktoré nebolo cez podateľňu. A táto
nemá poznačené nič. Pán Tarbaj v mailovej komunikácii uviedol ... vlastne neuviedol
nič. On uviedol ..ani... ani nepotvrdil, že to od pána Šíbla prebral, ale ani to nevyvrátil,
že to neprebral.  Tzn. on v podstate dal také neutrálne stanovisko, takže nevieme  to
verifikovať, že či to on preberal. On uviedol, že to bolo v tej krabici - len nie je tam
dátum. Tzn. sú tam 2 možnosti. Jedna možnosť je cez podateľňu - sú tam pečiatkované
podania a potom sú tam písomne napísané, že dňa toho a toho - presne - termín 10:30,
prebral Tarbaj. Hej? Na tomto nie je uvedené nič. Takže tým pádom nemuselo to ísť -
podľa toho výkladu zákona - cez podateľňu, lebo... Prečo muselo? Z akého dôvodu
muselo, keď komisia môže prebrať, aj tajomník komisie.

p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán Drotován. Ešte s faktickou na vás pán poslanec
Zajac a potom asi vám dám slovo. Lebo to je  faktická na  vás.  Čiže,  Marcel chceš
faktickú na pána poslanca? ...  Bol s faktickou. Takže, vzdávaš sa. Pán poslanec, nech
sa páči máte slovo, máte slovo. Pán Sloboda.

p. Sloboda, poslanec NR SR:  /Neviem ... teraz dobre/ Ospravedlňujem sa.  Som si potom
všimol, keď som končil, že 3:44 bol môj príspevok, to by asi nemal byť tak dlho. Čo
sa týka... čo sa týka oznámení - to je to nie je konanie vo veci pokuty. Tzn. že to je
konanie komisie. Komisia najprv vyhodnocuje prijaté oznámenia a až na základe nich
potom  rieši  zastupiteľstvo  samotné  konanie  voči...  voči  konkrétnemu  verejnému
funkcionárovi. To sú 2 rozdielne veci. Jedna vec je riešenie oznámení a pochybností o
tom, či bolo načas atď. A druhá vec je konanie... konanie samotného zastupiteľstva.
To sú dve rozdielne  veci.  A v tom,  minimálne  v tom v tej 1. časti,  má plné  právo
predseda komisie konať a žiadať si doplňujúce informácie a pod. Chcem len povedať
túto ku kolegovi poslancovi,  keď spomínal,  že mu stačí to vyjadrenie,  ktoré povedal
pán Šíbl predtým – Nestačí. Pretože to rozhodnutie v podstate dávate teraz. A keďže
doteraz  ešte  zastupiteľstvo  formálne  sa  vlastne  nezaoberalo  podnetom,  vlastne  až
teraz, oficiálne ako keby prijímate podnet a zároveň chcete prijať rovno rozhodnutie,
tak  v  rámci  toho  konania  sa  pán  Šíbl  ešte  nevyjadril  na  zastupiteľstve.  Takže  -
minimálne -ako tú formalitu treba  splniť. Ja čakám, že tam je prihlásený, že možno k
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tomu niečo povie. A konečne to myslím si, že uzavriete. Ale toto som chcel povedať,
že to je rozdiel – jedna vec je, čo robí komisia s tými oznámeniami.  Tzn. že naozaj si
to treba preveriť,  či boli podané, prípadne,  čo obsahujú,  atď. až na základe toho v
podstate rieši zastupiteľstvo tie oznámenia. 2. vec je, teda aspoň my sme si tak zvykli,
že naša tajomníčka komisie niekoľkokrát vyzve všetkých poslancov, v mene predsedu
komisie,  kde im povie presne,  komu majú odovzdať, kedy majú odovzdať, že majú
oznam ...ako majú označiť obálky atď. Neviem, či to robíte aj vy tu? Áno, uznávam, ja
priznám  -  tak  ako  vo  firme,  mám  niektorých  ...teda  -  mal  som  niektorých
neporiadnych obchodníkov, ktorých som chápal,  že to sú takí voľnomyšlienkári,  ale
prinášajú veľa peňazí, tak som im akceptoval administratívne chyby. A chápem, keď
niektorí poslanci sú tiež taký voľnomyšlienkárskejší. Ja som manažér kvality, takže ja
som kockatá hlava.  Takže u mňa  je  to iné.  Ale  jednoducho, tiež to chápem,  ale  aj
napriek tomu, aj takíto voľnomyšlienkárskejší ľudia musia splniť všetky tie základné
zákonné  náležitosti.  Na to si  treba  zvyknúť,  ste  poslanci  miestneho  zastupiteľstva.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Keďže som bol vyzvaný pani poslankyňou Zemanovou,
aby som vysvetlil,  prečo za môjho predsedovania sa neotvárali obálky. Tak ja by som
upozornil na to, že ja, ako predseda, som podal správu o činnosti tejto komisie. A táto
komisia sa uskutočnila v roku 2015, alebo teda sa chcela uskutočniť 6x - z toho jediný
jeden krát bola uznášaniaschopná.  To bolo 27. 5.  2015. A na tejto  komisii  na tejto
komisii  sa  ale  obálky  neotvárali,  aj  z  dôvodu  odloženého  daňového  priznania.
A potom, komisia  ďalej bola zvolaná... komisie bola ďalej zvolaná 18. 6. 2015, ktorá
bola  zrušená  z  dôvodu,  že  nebola  uznášaniaschopná.  Ospravedlnení  boli:  Buzáš,
Džerengová, Šíbl,  Záhradník,  Zemanová. Ďalej,  ďalšia  komisia,  sa mala  uskutočniť
30. 6. 2015. Taktiež zrušená kvôli neuznášaniaschopnosti. A jediný prítomný som bol
ja  a pani,  ešte  bývalá  poslankyňa  pani  Khuriová.  21.7.  2015  taktiež
neuznášaniaschopná.  Ospravedlnil  sa:  Buzáš,  Džerengová,  Šíbl,  Záhradník,
Zemanová.  3. 12.  2015  -  taktiež  neuznášania  schopná.  Prítomný  som  bol  ja
a Záhradník;   a  taktiež  neospravedlnených  ...  alebo  teda  ospravedlnil  sa:  Buzáš,
Khuriová, Lenč,  Džerengová a Šíbl.  8. 12. - taktiež je  neuznášaniaschopná komisia.
Ospravedlnili  sa: Buzáš, Khuriová, Džerengová, Šíbl,   Záhradník.  Takže - ak niekto
chce  tvrdiť,  že  ...že  som nebodaj  pochybil  ja,  tak  to  nie  je  pravda.  Pochybili  tí
poslanci, ktorým ústavný zákon o ochrane verejného záujmu asi nič nehovorí. A vôbec
si ho nevážia. Čo sa  týka... k tomu, čo povedal pán prednosta, keďže nevieme ... /Ja si
počkám /.... keďže - som rád aspoň, že pán prednosta počúva, je  to od neho veľmi
pekné,  -  k  tomu čo povedal pán prednosta,  keďže nevieme  verifikovať  na základe
vyjadrenia pána Tarbaja, či pán Šíbl podal alebo nepodal to majetkové priznanie, veď
preto navrhujeme,  aby sa urobilo  ďalšie  dokazovanie.  Lebo  je  možné,  že pán Šíbl
hovorí pravdu; a možnože ho podal, možnože... len nevieme všetko to, čo by sme tu
mali vedieť. A - ja mu nechcem ublížiť – hej? - ale vy odmietate, aby sme sa vôbec s
tým zaoberali.  A to je  ten problém.  Tzn. preto my navrhujeme  - nepoďme dnes do
rozhodnutia. Nemáme tam tú 60 dňovú lehotu, ešte raz si to preberme a vráťme sa k
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tomu na najbližšom zastupiteľstve. A ja som posledný ...posledný, ktorý by chcel, aby
pán Šíbl bol potrestaný. Ak sa zistí, že pán Šíbl... v potvrdí si svoju povinnosť, splnil
tu verejne, prehlasujem, že budem hlasovať za zastavenie konania voči pánovi Šíblovi.
To je všetko. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem s poznámkou pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem vzdávam sa.

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

p. Šíbl: Ďakujem za slovo. Bolo tu viackrát spomenuté, že by som sa mal vyjadriť,  napriek
tomu, že som sa vyjadril oficiálne už 2×. A to na predchádzajúcom zastupiteľstve a na
zasadnutí  tej  dotknutej  komisie,  pre  istotu  sa  vyjadrím  aj  tretíkrát,  aby  neboli
pochybnosti  o  tom,  či  som sa  vyjadril  alebo  nie.  Takže  ešte  raz  hovorím,  že  to
priznanie som podal v termíne tu na úrade, tak ako som povedal som rád, že teda som
nebol jediný,  kto osobne podával cez podateľňu. Takže myslím si, že to bola celkom
bežná prax to podávať priamo. Oceňujem... oceňujem ten záujem, ktorý sa okolo tohto
rozvinul, Ja si myslím, že mali by sme ísť v podstate problému; na rozdiel od kolegu
poslanca pána Bendíka a nemyslím si,  že by ďalšie  dokazovanie a šetrenie prinieslo
nejaké nové skutočnosti,  keďže tu verejne vyhlasujem,  že žiadny dôkazový materiál
som nezhromažďoval o tom, kedy som to priznanie dal.  Takže v tomto smere to asi
nesie  nejaké  nové  skutočnosti.  A  myslím  si,  že  je  veľmi  dobre  spravený  návrh
uznesenia a každý má možnosť na základe najlepších dostupných informácií, ktoré má
k dispozícii sa rozhodnúť pre alternatívu A) alebo pre alternatívu B). Ja, samozrejme
plne rešpektujem toto miestne zastupiteľstvo a budem akceptovať rozhodnutie,  či už
bude podľa jednej alebo druhej alternatívy.

p. Čahojová, starostka MČ:  Tento príspevok sa mi  veľmi páčil.  Pán poslanec  Buzáš má
slovo.

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Pozorne som počúval,  už som sa aj prihlásil,
potom som zvážil,  že nebude treba,  že tých slov bolo navŕšených  dosť,  ale  zazneli
niektoré nie úplne presné informácie. Naviac,  koncom toho minulého roka som bol zo
strany kolegov SaS opakovane  niekoľkokrát  atakovaný,  takže nepovažoval  som za
dôležité sa vyviňovať, ale aby sme uviedli veci na pravú mieru. Minulý rok som bol,
tak  ako  sme  sa  dohodli  na  začiatku  volebného  obdobia,  predsedajúci  komisiu  na
ochranu verejného záujmu. Začiatkom apríla som absolvoval triviálnu operáciu, ktorá
ale sa skomplikovala a vlastne do začiatku... do polovice júna som mal iné starosti,
ako...  ako  riešenie  zvolávanie  komisie.  Medzitým  pán  Tarbaj  bol  vo  výpovednej
lehote; ja som sa ho telefonicky pýtal,  či bolo všetko odovzdané v poriadku? Dostal
som odpoveď, že áno. Pretože som sa vždy domnieval a domnievam sa aj teraz, že my
nerozhodujeme o ťažkých miliónoch, my tu ťažké milióny nezarábame a nerobíme to
ani ako profesionáli a považujem... a považoval som naše majetkové priznania vždy za
viac-menej formálne. Tak som nadobudol pocit, že v lete, keď sa nám jednu alebo 2
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sezóny predtým nepodarí ako komisii  zísť,  sa  nemusíme  zísť,  že sa nejedná  o nič
ťažiskové  o  nič  urgentné,  o  nič  dôležité  a  vôbec  nie  životne  dôležité.  A  na
septembrovej schôdzi...   schôdzi,  keď už teda v našom zastupiteľstve,  keď už bolo
jasné a boli odovzdané kandidátne listiny, že sa tu dial nejaký nevyberaný atak a útok,
ale  ten sa mohol diať len preto - niekto sa dozvedel informáciu,  ktorú sa dozvedieť
nemal.  Ja,  ako  predseda  komisie  a  ani  komisia  sme  sa  nezišli.  Kto  sa  dostal  do
zalepenej  krabice  s  obálkami  s  majetkovými  priznaniami,  ktorá  bola  zamknutá  v
plechovej skrini, kto vyniesol informáciu o tom - a začal sa riešiť pán Šíbl, že nepodal
načas  svoje  majetkové  priznanie.  Toto  je  gro  problému.  Že  niekto  tu  dostal  sa
k informáciám, ku ktorým sa dostať nemal.  Niekto sa dostal k materiálom, ku ktorým
sa dostať nemal.  Ja nebudem hovoriť kto to bol, lebo sa zasa možno pomýlim, ale dá
sa to veľmi dobre zo zápisníc ...zo zápisníc z jesene minulého roku ... roku nájsť. A to
tu stále prehliadame. K tomu sa nikto nevyjadruje. Komisia sa nakoniec zišla; zišla sa
v termíne,  nezišla  sa  po  žiadnej  lehote  nemal  som potrebu  sa  k  tomu  minulý  rok
vyjadrovať a vyviňovať sa vyhovárať sa na svoj zdravotný stav,  ale...  ale  takéto sú
skutočné fakty. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja  len veľmi krátko k tej informácii,  že v lete  sa chcela  zísť
komisia a nebola - alebo nevedela sa zísť. Jako vtedy ešte člen komisie som nedostal
žiadnu pozvánku. Tak neviem, že či teda bol som vôbec pozvaný, ak sa teda komisia
chcela zísť.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán vicestarosta Záhradník s riadnym príspevkom.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Kolegovia  rozmýšľam,  že  keď náhodou  nejaký
obyvatelia Karlovej Vsi sledujú tento priamy prenos, že či majú teraz dobrý pocit, že
toľko času venujeme tejto téme vzhľadom na to, aké sú problémy v Karlovej Vsi, ale
myslím si, že treba túto diskusiu akceptovať aj ju treba absolvovať a dovoľte mi teda
pár  slov.  Som tu najdlhšie  fungujúci  alebo  slúžiaci  poslanec  tohto  zastupiteľstva.
Pamätám si aj obdobie,  kedy tento zákon, keďže bol prijatý Národnou radou v roku
2004  a  vstupoval  1. 10.  do  účinnosti,  tak musím  povedať,  že  samozrejme,  účel  a
význam tohto ústavného  zákona bol správny,  alebo  je  -  smeruje  naozaj k očisteniu
verejného života,  postihovaniu  nelegálnych  konaní a zaregulovaniu  práve správania
verejných  funkcionárov.  Myslím  si,  že  v  roku 2004  bol  vývoj  aj  tej  spoločenskej
diskusie taký, aký bol a zrodil sa tento zákon. Dnes tento zákon bude mať tento rok 18
rokov, mal by dosiahnuť  plnoletosť a už by mal byť  naozaj –ako- dobrou normou.
Žiaľ, musím povedať, že za tých 14 rokov ...takmer 18 rokov aplikačnej praxe tohto
zákona, aj keď mal niektoré novelizácie, tak žiaľ naozaj on sa veľmi neposunul z tých
všeobecných deklarácii  istých cieľov, ktoré mal.  Lebo  on, samozrejme,  aby sme to
nezúžili  len na podávanie  priznaní,  sa - tento zákon hovorí o nezlučiteľnosti konaní
verejných  funkcionárov  o  ochrane  verejného  záujmu,  kontra  osobný  záujem  o
majetkových pomeroch a pod. A všetky tieto záujmy nejakým spôsobom reguluje.  A
aj myslím si,  že primerane prihliada na to, kto na tej spoločenskej hierarchii zastáva
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akú  funkciu.  Tie  povinnosti  sú  iné  pre  poslancov  Národnej  rady,  alebo  pre
funkcionárov, ktorí pôsobia na národnej úrovni,  iné  povinnosti sú pre regionálnych
poslancov  a  samozrejme  poslanci  obecných  zastupiteľstiev  sú  zaradení  do  okruhu
verejných funkcionárov, ale miera regulácie samozrejme je nižšia, výrazne nižšia, lebo
spravidla  nevykonávajú  tie  funkcie  ako  svoje  hlavné  zamestnanie  a...  nakladajú  s
oveľa menšími  hodnotami;  a nejaké riziko je  pomerne  menšie.  Musím povedať,  že
tento zákon - alebo aspoň neviem, že by v tej aplikačnej praxi priniesol nejaké zásadné
odhalenie  nejakého protispoločenského konania.  Práve preto, čo spomínal aj kolega
Martinický, aj pán poslanec Sloboda avizoval,  že v Národnej rade prebieha diskusia,
aby sa sfunkčnil tento zákon, aby sa... aby bol podrobnejší, aby sa vyhodnotilo to, ako
sa vlastne on v reálnej praxi za tých 18 rokov aplikoval a pokiaľ naďalej je tam... sú
tam kolonky, že majetok sa označuje len slovom „mám“ alebo „nemám“ – áno - alebo
nie a nešpecifikujú sa príjmy podrobnejšie majetok, nielen sa robí súpis nehnuteľného
majetku, ale nadobúdacej cene a pod. tak veľmi ťažko v praxi naozaj ako pristúpiť a
vyšetriť  cez tento zákon.  Ja teraz nehovorím,  že štát  a  štátna legislatíva  umožňujú
konania  a postihovanie  nejakých nelegálnych  príjmov;  samozrejme  inými  nástrojmi
nie priamo týmto ústavným zákonom. To, čo sme za tých 18 rokov tohto zákona, skôr
podľa mňa nadobudli, že sa postihujú väčšinou formálne nedostatky najmä procesného
charakteru,  tzn.  neúplné  priznania,  zabudnuté  -v  úvodzovkách-  funkcie,  ktoré  sú
nezlučiteľné  a  neskoré  podanie  a  pod.  Súhlasím  s  tým,  že  niektoré  sankcie  sú
neprimerané, ktoré zákon umožňuje, ukladá nejakým spôsobom sa tieto konania práve,
pretože vlastne tie spoločensky nebezpečnejšie konania nijako nevie účinne postihnúť
a v reálnej praxi, v reálnej praxi postihnú. Takže ak zákonodarcovia diskutujú a prídu s
takouto úpravou, určite to bude zaujímavé - možno by bolo aj zaujímavé, kedysi výbor
alebo tá pracovná skupina možno aj vyžiadali nejaké zistenia z miestnej samosprávy
lebo  napr.  naše  niektoré  podania  voči  bývalej  pani  starostke  boli  práve  stopnuté
výkladom, že nie je možné ju postihovať lebo jej funkcia starostky zanikla. Tzn. že už
ona je dnes v pozícii miestnej poslankyne a my ukladať sankciu jej z pozície miestnej
poslankyne, keď sa to týkalo porušení zákona, keď vykonávala funkciu starostky nie
je možné a pod. Takže tam je niekoľko takýchto činností,  ale teraz k meritu toho, o
čom dnes hovoríme - ja som vždy bol zástanca a tak sme sa tu aj s bývalým pánom
starostom v tom roku 2004 nejako zhodli, keď sme pozerali na túto normu, že mali by
sme ju aplikovať primerane a nemala by sa stať predmetom politického boja, nejakého
revanšu jedných - raz jedny vnímajú väčšinu potom inú väčšinu tak nejako umiernene
a bol by som rád, keby aj my sme v tejto tradícii za tie roky zostali a naozaj sa na to
pozerali  nie  takto  veľmi  osobne  zaujato,  ale  neutrálne,  vysporiadali  sa  s  tým
problémom a pokiaľ možnosti išli ďalej. Prepáčte.

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

p. Zajac: No reagujúc na môjho predrečníka chcem iba 2 veci povedať. Tá prvá vec je,  že
problémy Karlovej Vsi sa nespôsobili samy.  Tie problémy spôsobili sami starostovia,
ich  vedenie  úradu  za  asistencie  poslanca.  Tá  debata  -  hoc  ako  môže  byť  otravná
každému, čo je tu, alebo čo sa na ňu díva,  je dôležitá preto, lebo od toho, aký sú tu
poslanci, záleží aj to, že koľkými dôležitými vecami sa máme venovať a nevenujeme -
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tak parafrázujúc to, čo si povedal - nie  je  to... nie  je  to zbytočná debata.  Ja sa tiež
hlásim  k tomu,  čo si povedal na  konci -  som za to, aby sme  tieto veci,  keďže sa
bavíme na úrovni miestneho zastupiteľstva tej najnižšej forme samosprávy, aby sme
naozaj boli ... boli v tomto veľmi ústretoví. To ale neznamená, že máme nekonať. A to
jediné,  čo sme chceli je,  aby sa konalo tak, ako sa konať má. Aby tí, čo teda majú,
tak... tak nejakým spôsobom konali. Ja v tom celom -spleti toho, kto je poslanec, kto je
úrad, kto je kto - neviem kto, to mal ale teda vychádzam k tomu, že profesionálny v
tomto bol tajomník. Zamestnávateľ tajomníka je úrad. A to, že on odíde neznamená,
že je táto vec znefunkčnená. Čiže ja som za to, že keby sme to vybavili kulantne na pri
prvom... prvej zmienke v septembri,  pán poslanec by povedal to, čo povedal dneska,
že bol chorý a vidím že je neskoro - ale už je to tak, čas beží tak by sme sa naozaj
nemuseli o tom baviť o pánovi Šíblovi, Svobodovi a ďalších piatich by sme rozhodli,
so všetkou .....

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel, máš faktickú.

p. Zajac: ..... benevolenciou

p. Čahojová, starostka MČ: Štvrtú. Pán poslanec Bendík má faktickú.

p. Bendík: Ďakujem pekne ja budem veľmi krátky - na Braňove vystúpenie. Vieš, Braňo, to
je... toto sú veľmi zlé slová, čo si povedal. Lebo potom si ...potom si -  povedzme, že,
že ... tak jednoducho - dajme si termín, že nebudeme podávať tie majetkové priznania
do 31. marca, lebo to hovorí zákon. Poďme nedodržiavať zákon. - Veď aj veď ...aj
zákon o cestnej premávke hovorí, že v obci nemáme ísť... ja neviem tou 120-tkou, ale
päťdesiatkou;  a  keď  niekoho  nezrazíme  a  nebodaj  nezabijeme,  tak  je  všetko
v poriadku. Ale - veď účel zákona je, aby sme... aby sme išli tam preto tak, aby sme
niekoho neohrozili. Tzn. účel zákona tohto je, aby sme si plnili svoje povinnosti. A tou
povinnosťou  bolo  podať to  oznámenie.  A  je  veľmi  zlé,  ak jeden  dvaja  si  neplnia
svoje... svoje povinnosti - a ja  to vnímam sám na sebe, že to robím poctivo, ak potom,
keď si pozerám na stránke BSK, v minulom období, poniektorí poslanci tam nie sú ani
zverejnení.  –Hej?-  Hovorím si,  že –  prečo?...  Potom...tak ten zákon nech platí pre
každého  rovnako.  Ja  nehovorím,  že  jeden,  keď  konkrétne  je  zlý  ,   ale  poďme
dodržiavať.  A keď,  tak sa dohodnime  na pravidlách,  ktoré budeme dodržať všetci.
Nič... po ničom inom nevolám.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem to bolo slovo do bitky. Pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Igor, ale nepodsúvaj mi niečo, čo som nepovedal. Ja
som nepovedal,  že to máme tolerovať.  Ten zákon jasne hovorí v akých lehotách to
treba podať. -To ja som vôbec sa k tomuto nevyjadril.  Ja len som hovoril o tom, že
máme  pristupovať k ...  aj prípadným  pochybeniam s primeranosťou toho, k  čomu
došlo.  A chcem povedať, naozaj,  že - viete ten zákon je  tak napísaný,  ako je.  A tá
komisia  -  preto  som hovoril,  že  to  je  rozdiel  -  procesný  rozdiel  -  oproti  výboru
Národnej  rady.  Lebo  zákon  nám  tu  hovorí,  že...  tam  sa  podáva  tejto  komisii
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oznámenie; a zákon ďalej hovorí iba o zložení tej komisie. Ale on jej nedáva - keby
sme  išli  striktne po legislatívnej  norme - jej  nedáva procesné oprávnenia  v ďalších
krokoch. Ale sú zasa zaužívané pravidlá. Ja s vami s týmto súhlasím. Áno, komisia to
má prijať, má to preskúmať, má dať správu zastupiteľstva. Ale ani tá lehota, o ktorej
sme sa tu zase minule bavili, že kedy ju má podať, a tak - v zákone nie je napísaná. To
znamená, som za to, aby sme normálne - tá komisia fungovala. Nehovorím, že máme
tolerovať porušovanie zákona. To som nepovedal. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl s riadnym druhým.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  No,  bolo  tu  povedané,  že  je  neadekvátne  dlhá  diskusia
vzhľadom na závažnosť veci. Ja si to nemyslím. Lebo aj teda počet prihlásených ľudí
a toto sa netýka iba povedzme túto zopár ľudí, ale tu sa už prihlásilo do diskusie skoro
každý, svedčí o tom, že asi každý cíti podvedome, že niečo nie je úplne v poriadku. A
je dobré, že sa o tom rozprávame. Čo sa čo sa týka nášho návrhu, ktorý sme my dali,
ten hovorí o tom, že by sme  mali  ešte naozaj  preskúmať  veci,  lebo  nie  sú všetky
známe. Aby sme mohli rozhodnúť. A keď - a keď nabudúce dostaneme nejakú úplnú
správu, kde bude všetko napísané, tak potom tak ja sám - a nepreukáže sa to - tak ja
budem,  ja  budem sám ten,  ktorý ktorý odmietne  tento návrh a bude hlasovať,  aby
nebola nebola  udelená  žiadna sankcia.  Čiže  to neni...  toto není  hon na čarodejnice.
Toto je  to, že trvá na tom, aby tá komisia  pracovala tak, ako má napr.  pani ...pani
Zemanová  teraz  hovorila,  že  otvárala  obálky.  No,  minimálne  v  tomto  volebnom
období je to prvýkrát, možnože prvýkrát vôbec - to neviem. Ale tzn. že ten tlak na túto
komisiu už prvý teda výsledok má. Hej? Že sa teda trošku zlepšil výkon tej komisie.
To na pani Zemanovej oceňujem.  Ďalšia  vec,  samozrejme, ktorá tu napr. vyplynula
z diskusie,  je tá nejednoznačnosť,  komu ... komu odovzdávate majetkové priznania,
keď výklad zákona je taký, že aj komisii-  a nie nejaký názor je,  že cez podateľňu. To
by sa asi mohlo ujednotiť, aby sme... aby sme naozaj tieto veci robili aj podľa zákona
a aby potom nevznikali nejaké nedorozumenia. To všetko sú veci, podľa mňa, ktoré z
tejto diskusie vyplývajú. A sú veľmi správne, že sa o tom bavíme. Ešte by som len rád
povedal, že - iba na záver, že ma teda veľmi mrzí, že sme neumožnili predradiť tento
bod na na začiatok, lebo pokiaľ viem,  tak dobrá dobrá prax v tomto zastupiteľstve
bola,  že  pokiaľ  niekto  prišiel  nejaký  hosť  k  nejakému  bodu vystúpiť,  tak ešte  sa
nestalo, že by sme nepredradili ten bod skôr. Takže toto ma ako veľmi mrzí. Ďakujem
pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si v túto pokročilú hodinu dovolím dať návrh
na ukončenie diskusie k tomuto bodu programu. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: O  tomto  procedurálnom  návrhu  som  povinná  hneď  dať
hlasovať, ale neviem Zdeno čo chceš k tomu dodať.

p. Borovička: Neviem či som spravil chybu, ale chcel som ešte do diskusie a tak ..až to ....
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Procedurálnom  návrhu  môžeš  nasledujúcim  diskusným
príspevkom. Faktickému môžeš ešte diskutovať, takže dávam hlasovať o návrhu pána
poslanca Rosinu. Návrh na ukončenie diskusie nech sa páči.

Hlasovanie: Takže za 7 poslanci,  proti 3, zdržali sa 4 tento návrh neprešiel.  Pokračujeme v
diskusii.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže v diskusii,  prosím  pán Beňo,  že  by ste mi  ukázali
displej. Pokračuje s riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Kmeťko. 

p. Kmeťko: Pani starostka, ďakujem za slovo. Ja teda súhlasím, to čo povedal pán Záhradník.
Myslím si, že páni kolegovia z SaS, keď sa spýtate 100 ľudí v  Karlovej Vsi a Dlhých
Dieloch,  či  ich  zaujíma  táto  debata,  tak  vám stopercentne  povie,  že  ich  to  vôbec
nezaujíma. Vôbec nezaujíma! Ich zaujíma to, že či je posolené, či je odhrnutý sneh, či
je pokosené,  či niekto nestúpi do niečoho. Ak vstúpi,  potom...  To je  dôležité.  To
zaujíma ľudí. Toto ich vôbec nezaujíma. Ale ja som sa ani nechcel prihlásiť, len keďže
chceme  ísť  do  dôsledkov,  tak  ja  teda  by  som  poprosil  pani  Zemanovú,  ako
predsedníčku  výboru,  aby  prečítala  teda  zápisnicu  a  už  teda,  keď všetko  chceme
vedieť,  tak  poďme  do  dôsledkov,  tak  ako  povedal  pán  poslanec  Národnej  rady.
Ďakujem pekne.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja teda reagujem na to, že som bol oslovený, že prečo si myslím,
že  to  má  ísť  cez  podateľňu.  A  potom aj  k  tomu  ostatnému.  Takže,  vychádzam z
ustanovenia  § 19  ods. 1  Zákona  v  hlavnom  meste  Slovenskej  republiky,  odborné
administratívne  organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní
miestny úrad. Organizáciu  miestneho úradu, náplne činnosti útvarov miestneho úradu
atď. ustanovuje organizačný poriadok. Čiže žiaden jedinec.  Musí to byť jasné.  Teda
kto- útvar,  kde je  zaradená  podateľňa  má  nejaké  právomoci preberať  potvrdzovať,
podávať.  Preto si to myslím,  že v tom, že vyplýva  z tohto povinnosť  to dávať do
podateľne. Čo sa týka toho ďalšieho,  ja osobne mám taký názor, že oznámenia za rok
2016, podané v roku 2017 sa mali  skontrolovať do konca roku 2017, a  nie  v roku
2018. Rok 2018 je  určený na prípadné  individuálne  podnety,  ešte,  do toho marca,
apríla  a  potom zase  -   zvyšok  roka na  oznámenia  za  rok 2017.  Je  to  môj  názor.
Vychádzam z filozofi toho právneho predpisu a istej praxe v štátnej administratíve,
ako sa aplikujú  uplatnenia a ako sa má ... by mali  uplatňovať práva na úkony. Som
presvedčený, že  zo znenia ústavného zákona vyplýva nepriamo povinnosť tej komisie
v  najkratšej  možnej  lehote,  bez  zbytočného  odkladu,  ako  sa  len  dokáže  zísť,
skontrolovať obálky a ich obsah. A na základe toho prijať nejaký ďalší postup.  Ak sa
nám zmenia pomery v ďalšom roku, myslím si, že to už nie dobré, lebo nehovorím, že
je  to iná  komisia,  i  keď u nás  je  to už iná  komisia,  vzhľadom na to  -  a to teraz
nemyslím  len  ,  preto  že  vymenia  ...   na  princípe  rotovania  osoby  predsedajúce
komisii. Je to možno pre ...nás dosť zvláštna situácia. Mne osobne môže byť jedno, čo
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urobili  tí  druhí.  Ale  zase  nie  my  to  jedno  lebo  sme  v  jednom  25  člennom
zastupiteľstve  a  povinnosti  sa  na  nás  majú  sťahovať  rovnako,  i  keď  chápem,  že
niektorí  v  živote  majú  také  situácie,  že  v  podstate  ani  moc  nemôžu  vyhovieť
podmienkam toho zákona, napr. len preto, že nie je zosúladený s daňovým zákonom a
právom odložiť  ...  podanie  daňového  priznania  o  3  mesiace.  Ale  to  je  práve  ten
priestor pre nás, ktorí vedia čo to je život a aká je prax, že v prípade takej skutočnosti,
tak tomu, ktorý sa živí ozaj čo najzodpovednejšie tým vlastným podnikaním, či už vo
veľkom alebo  v drobnejšom,  ako živnostník,  uznáme  ,  že  toto je  objektívny fakt,
prečo to nestihol / nestihla do 30. 4. nasledujúceho roka. A - život ide  ďalej. Práve na
to   je  ten  priestor,  podať  toto  vyjadrenie  sa  k  zisteniam  a  eliminovať  prípadnú
zbytočnú tvrdosť zákona. Myslím si, že sme dostatočne zrelí na to, aby sme prestali si
tu odkazovať,  čo sa stalo  v minulosti a nemalo  sa stať v minulosti,  a že vieme  sa
rozhodnúť  o tom, ako chceme,  aby sme  fungovali  do budúcnosti,  dokiaľ ešte teda
máme ten mandát.  Ďakujem.

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

p. Buzáš: Ďakujem. Keďže máme iba 3 minúty dovolím si prečítať zo zápisnice zo zasadnutia
komisie  na ochranu verejného  záujmu  pri výkone funkcií  verejných funkcionárov z
dňa  13. 2.  iba  uznesenie  číslo  1  z  roku 2018.  Komisia  konštatuje,  že:  -ad   a)  14
poslancov  na  formulári  Oznámenia  v  zmysle  čl. 7  ústavného  zákona,  neoznačila
žiadnu z ponúkaných možností vo vzťahu k nezlučiteľnosti funkcií. Komisia má za to,
že sa tak zjavne  stalo  v  dôsledku zmätočných poznámok pod čiarou. Ad - b)  -  že
všetky oznámenia v zmysle čl. 7 ústavného zákona boli označené dátumami do 31. 3.
2017, okrem poslanca Róberta Krampla. Obálka, ktorú odovzdal poslanec Šíbl nebola
označená  dátumom  doručenia.  A  obálka,  ktorú  doručil  poslanec  Svoboda,  bola
označená  dátumom 19. 4.  2017.   Ad  c)  -   poslanci  Iva  Lukačovičová  a  Miroslav
Kadnár neodovzdali oznámenia v zmysle čl. 7 ústavného zákona, iba uviedli odkaz na
oznámenia z roku 2015. Poslanec  Miloslav Lednár neuviedol iba majetkové pomery.
Poslanec  Róbert  Krampl  neuviedol  v  oznámení  dátum  vyhotovenia  oznámenia  a
oznámenie  nepodpísal.  Ad e)  -  Poslanec  Bendík  uviedol  v  oznámení  dátum 31. 3.
pričom obálka,  v ktorej bolo uvedené oznámenie  doručené bola označená dátumom
27. 3. 2017. Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. Keďže mám ešte chvíľku, rád
by som zareagoval na tú poznámku, že v lete nebolo ... nebolo nikomu žiadna ...žiadne
oznámenie o komisii  zaslané. Áno, asi som sa nevyjadril v predchádzajúcom vstupe
dostatočne  jasne.  Keďže  2 roky predtým sa  v  lete  komisii  nepodarilo  zasadnúť  a
uplynulé leto už komisia  nemala svojho tajomníka, pretože už v tom čase nepracoval
na  úrade  a  väčšina  z  nás  má  riadne  zamestnanie,  ktorým  sa  živí  a  túto  prácu
vykonávajú  popri  zamestnaní,  nepovažoval  som za také dôležité  obháňať  ľudí  cez
prázdniny, keďže som mal skúsenosť, že tak či tak sa nepodarilo už v lete už komisiu
zvolať, a  zvolávať ju sám, bez tajomníka... Toľko snáď na vysvetlenie.  K pánom ....
Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Krampl.
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p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, škoda, že sme takúto správu nepočuli v decembri, keby
teda táto komisia  prvýkrát vyhodnocovala majetkovej priznania. Nepočul som ešte, v
histórii, že by sa to robilo 2×, ale dobre. Všetko je raz  prvý raz.  K tomu len, že presne
ten zákon hovorí, že v takýchto prípadoch tá  komisia,  keď má nejakú pochybnosť,
alebo  proste  dôjde  k  nejakej  takejto  záležitosti,  tak  si  toho  poslanca  privolá,  aby
p0odal  vysvetlenie,  prípadne  doplnil  nejaké  informácie  a  až  ...až  následne  potom
podáva teda teda nejakú správu. Čiže ak ...ak toto nastalo ... a bol som tu  menovaný,
že som niečo neplnil,   nesplnil,   tak ... tak by som očakával,  že ma zavoláte a ja by
som vám všetky tie potrebné veci-  lebo to sa bavíme o technických detailoch -  to sa
nebavíme o nejakých veľkých...  veľkých problémoch, ja by som vám to všetko veľmi
rád ... veľmi rád doplnil,  podpísal a splnil  všetky  veci,  ktoré požadujete.  Ďakujem
pekne.

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

p. Borovička:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Nechcel som rozprávať.  Ja iba krátko. Je
možné - ja teda neviem, Peťo tady čítal ... či náhodou někde tam nebudem figurovať
ja, nakoľko... nakoľko ja som odovzdával tieto tlačivá sekretárke pána ...pán doktora,
ktorá si  zobrala  do  ruky a  povedala  -  "ja  to  dám potom pánu  doktorovi;  Máš  to
zaevidované." Tak ja teraz neviem,  či to mám evidované, jakým spôsobom? Ja som to
dával takýmto spôsobom, pani starostka. Hej? Mám evidované? Tak to museli potom
někdy strčit.  Preto ja  som bol prekvapený,  ja  ...som bol támhle   pánom poslancom
Národnej  rady  prekvapený,  keď  teraz  povedal,  že  pravdepodobne  sa  mohlo  něco
porušiť.  Ja  som to určite  porušiť  nechcel  .  Ja  som sem došel,  ja  som to odovzdal
priamo u nich, v kancelárii,  priamo pani sekretárke, že mu to odovzdá. Tak asi bude
dobre nabudúce už spraviť s tým poriadok. Ďakujem pekne.

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

p. Zajac: Ja zase iba veľmi pozitívne, vlastnú skúsenosť, že mňa upozornili,  že mám ísť do
podateľne s tým . Takže  ... neviem, už za ja kým som to išiel...  asi na prednostu ... na
úrad a tam mi povedali,   že to pán poslanec ...vy ..môžete to nechať tu ..  alebo.. v
podateľni.   

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

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

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Pán  poslanec  Šíbl  dal  procedurálny  návrh  na  ukončenie
diskusie. Som povinná dať o tomto návrhu hlasovať. Takže hlasujeme o návrhu pána
poslanca Šíbla. Prosím pokoj ... hlasujeme... 
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Hlasovanie: Za 9 poslanci, proti 5, zdržalo sa 8. Návrh bol schválený. Diskusia je ukončená.
Okrem poslancov,  ktorí sú  prihlásení   do diskusie...  ktorí...  Nasleduje...  Pán Beňo,
prosím,  kto nasleduje?  Pán poslanec Rosina, nech sa páči. 

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj kolegovi Šíblovi, ktorý má predbehol
takže, nebol som nútený podať svoj druhý ... návrh na ukončenie diskusie. Myslím si,
že správa kolegu Buzáša  troška ... vzniesla  také oživenie  do našich radov , troška
osvieženie; a ...no ...bolo  by to na smiech, keby to, možno, nebolo na plač. Myslím si,
že strašne veľa  čase márnime...  - nehovorím,  že to je  bezvýznamná  téma, ale  sme
teraz ako automobil, ktorý väčšinu svojej energie venuje nie na pohyb vozidla,  ale na
prevádzku klaksóna, alebo nejakých podobných vecí. Takže vítam ukončenie diskusie,
vítam aj to , ešte raz, že tu je  pán Sloboda, poslanec Národnej rady a šéf ... SaS a
myslím  si,  že SaS je   strana,  ktorú chceme  mať  v parlamente,  a že jej  poslanci,  aj
miestni,  majú  aj na viac,  ako len  stláčať  ten klaksón na tom automobile.   Ja  som
...veľmi za to,  aby sa podieľali aj na tom pohybe vpred; a treba teda aj na brzdenie, ale
na  tom pohybe  vpred,  a  ako  predseda  klubu  Naša  Bratislava  som im  otvorený  k
diskusii  ...  ak  majú  nejaké  dobré  návrhy...  nápady,  akože  veľmi  rád  budem
diskutovať,  ešte  pred  zastupiteľstvom.  Lebo  už  keď  sa  dávajú  návrhy  na
zastupiteľstve, môže byť aj akýkoľvek dobrý,  za tých pár minút,  tú genialitu, ktorú
predkladateľ  študoval  možno  hodiny,   obyčajne  poslanec  asi  za  tých  pár  minút
nezvládne. Ďakujem.

 p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Ďakujem pekne.  Pán poslanec  Bendík  ma  tretí diskusný
príspevok,  čo náš  rokovací poriadok neumožňuje,  takže slovo  má  pani  poslankyňa
Poláchová s prvým diskusným príspevkom.

p. Poláchová:  Ďakujem. Beriem si slová pána Rosinu k srdcu a nebudem teraz, na poslednú
chvíľu,  dávať nejaké návrhy uznesenia.  Premyslím si to do budúceho zastupiteľstva.
Takže ...koniec príspevku.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Zajac - s druhým riadnym
príspevkom. Aj s faktickou. 

p. Zajac: ....ja ,som sa omylom ... fakticky príspevok ... 

p. Čahojová,  starostka MČ: Nech sa páči. 

p. Zajac: No ...dobre ...  mám 3 minúty ...  Ja ... chcem len dodať, že toto je celkom dobrá
diskusia.  Vôbec neľutujem toho času, ktorý  sme diskutovali.  Myslím  si,  že sme si
veľa povedali.  Myslím si, že je správne, aby si ľudia veľa povedali.  Myslím si, že je
naivné myslieť, že každý myslí rovnako a každý musí myslieť rovnako a vždy musíme
myslieť   zhodne. Myslím si,  že úplne správne a demokracia s tým počíta, že ľudia
majú  rôzne  návrhy.  Ľudia  majú  rôzne  pohľady  na  veci,  ľudia  prikladajú  rôznu
dôležitosť. Keď pôjdeme autom dopredu a nebudeme mať klaksón, skôr alebo  neskôr
niekoho  zabijeme,  lebo  nebudeme  vedieť  zatrúbiť  alebo  nás  zastavia  policajti  a
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zaplatia  pokutu. To je  k tým prirovnaniam,  z minulosti.   Ja to opakujem,  ja  som to
povedal už  na...v  reakcii na pána Záhradníka - je dôležité, kto zastupuje, je dôležité
ako  sa  venuje  tejto  veci.  Ja  by  som vôbec  neznižoval  debatu  o  tom,  ako  vyzerá
demokracia  v  našej  mestskej  časti.  Ja  by  som neznižoval  debatujú  o  tom,  čo  je
zákonom vynútiteľné, čo je slušné, čo je... čo je dobré. A tá  debata mne osobne sa
veľmi páčila, a bol by som  už len veľmi rád, keby sme pristúpili v takejto debate o
zhode aj...  - od čoho tá debata začala -a to  je vlastne nejaká rekonštrukcia komisie pre
tento ústavný záujem, alebo jak sa volá, aj preto, že tu bolo dosť tak jak už povedané
pánom poslancom, že nás tu skoro všetci sme nezávislí,  ale zloženie komisie...  no -
niektoré tam nemáme strany, zastúpenie, ktoré tu sú, a  niektorí tam máme zastúpenie
viac. A ide len o to, aby teda, sme to naozaj, dali do poriadku. Uznesenie k tomu bolo.
Videl som aj ako toto uznesenie bolo naplnené. Ale teda, ak si niekto myslí, že sa teraz
strany budú hlásiť  samé,  no  tak to je  potom aj o tom,  čo teda ...je  ... je  zákonom
vynútiteľné a čo je slušné. No tak ja by som bol rád, keby sme aj túto debatu zobrali s
poučením,  že  preventívne  sa  správajme  k  sebe  pekne  -   to  sme  si  dnes  povedali
viackrát - a ...teda urobme veci  slušne, k sebe. Ďakujem. 

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

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja osobne neznižujem význam klaksónu v cestnej
premávke. Ale keď je počuť len klaksón, a nie je to elektromobil, a nevrčí motor, tak
je niekde... chyba. To za 1. Za 2.  - na vysvetlenie,  väčšina sme tu nezávislí,  ale len
dvaja poslanci kandidovali na základe osobitnej listiny tzn. že si nazbierali podpisy.
Bol to pán Záhradník a pani Záhradníková. Nebudem teraz rozoberať prečo, z akých
dôvodov, ten ... to gro poslancov kandidovalo  za koalíciu  OĽaNO, Zmena  zdola  a
OKS ... ak sa ...nemýlim,  takže aj  z tohto titulu tieto strany majú kvázi  zastúpenie v
tej komisii.  Ja sa osobne cítim byť nezávislým poslancom, aj keď som teda na tejto
kandidačnej listine  kandidoval a ... nemienim sa do tejto komisie nejako narývať , za
nezávislých; A čo sa týka strán, ktoré tam mali zastúpenie a jej predstavitelia sa vzdali
členstva v tejto komisii,  tak ako ...  myslím si,  že mali  by ... ak majú záujem o toto
členstvo,  tak  mali  o  to  prejaviť  záujem.  Aspoň  verbálne,  zdvihnutím  ruky  alebo
neviem ako.

 p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne za faktickú. Pán poslanec Buzáš, s faktickou.

p. Buzáš: Keďže je to faktická, tak pripomeniem fakt, že od roku 2004, kedy začal ... vstúpil
v  platnosť predmetný ústavný zákon až doteraz, sme ako komisia, ktorá tu fungovala
cez rôzne volebné obdobia, vždy skontrolovali iba náležitosti na obálke a obálka nikdy
neotvárala. Nikto nikdy proti tejto zaužívanej praxi nevzniesol žiadny protest. Toľko
fakt. Dovolím si nesúhlasiť s poslancom Zajacom a s pánom poslancom Rosinom, že
táto  diskusia  nebola  zbytočná.  Bola  úplne  zbytočná.  A  za  pravdu  mi  dali  všetci
poslanci, ktorých tu mám okolo seba. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bendík.
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p. Bendík: Ďakujem pekne. Ešte raz by som rád doplnil pána poslanca Zajaca v tom, či sme
dneska  dostali  na  stole  zo  strany  úradu  alebo  zo  strany  pani  právničky  chýba
vyjadrenie od zamestnanca, ktorý túto obálku prevzal. A je to v podstate, povedal by
som, také nekorektné voči tomu zamestnancovi,  ktorý  sa dnes na tomto fóre brániť
nemôže, lebo nebol zrejme ani pozvaný. Taktiež tu chýba aj vyjadrenie od bývalého
prednostu Jána Hrčku, ktorý jasne napísal niečo, čo myslím si, že to napísal pri svojom
dobrom vedomia  a ...Jano Hrčka neklame.  To znamená,  to, čo tam napísal  je  fakt.
Keby ste chceli, tak by ste ho ...možno ho požiadali o ...nejaké stanovisko,  priložili to
k  tomuto  materiálu.  Myslím  si,  že  je  to  práca,  ktoré  je  jednoduchá.  Bude  tam
stanovisko, budem sa vedieť  pozrieť,  rozhodnem sa, budem hlasovať za zastavenie
konania, ak sa ukáže, že sa pomýlil.  OK - Beriem to. Hej? - Každý sa môže pomýliť.
Uznávam ale aj zásadu, že pred zákonom si máme byť všetci rovní.  A to je jedno z
ktorej strany človek je, alebo či je nezávislý.  A ak sme už uplatnili nejaký postup voči
nejakému poslancovi v tejto sále, tak mali by sme aj dnes postupovať rovnako. No,
vidím, že sa chce postupovať ináč. A úplne na záver poviem, že viem, asi ako dopadne
hlasovanie. Dá sa to krásne povedať, že "skutok nestal". 

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

p. Martinický:  Jednu  vetu len by som chcel  povedať,  že naozaj  je  dôležitý  klaksón.  Ale
niekedy sú dôležitejšie brzdy . A to aj v diskusii. Ďakujem. 

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

p. Zajac:  Čiže budeme reagovať na tieto príspevky, ktoré reagovali na mňa. Ja by som chcel
iba sa spýtať, teda, ako - pekne - ja tomu rozumiem, lebo viem,   ako sa to skladalo.
Ale ja  len chcem povedať,  že začalo to celé  tým, že poslanci naznačili,  že zástupca
OKS v tej komisii,   už nie je členom OKS. Ja ... nemôžem - ako keby... neviem... ja
som  nehlasoval  ani  ...  v  OKS  sa  asi  nehlasovalo;  To  ...  je  proste...  bolo  nejak
automaticky úplne mimo mňa, čiže ja som v tomto úplne ... neberte si ...že...ja- ako -
tu ja ... sa chcem vyšvihnúť do kresla nejakého. Ale - OKS tu má ďalšieho poslanca a
je  zastúpený  tejto  komisii?  Tak  ...nie  je.  SaS-ka  má  tu  poslanca;  je  zastúpený  v
komisii? Nie je. Tak ... to je proste... toto je proste podľa mňa problém tej komisie. Že
sú zástupcovia strán,a ... ja  som zástupca OKS , lebo ja som kandidoval ako nezávislý
poslanec za OKS. A kandidoval som takto v predchádzajúcich voľbách, kandidoval
som tak aj v týchto voľbách. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem pekne.

p. Zajac:....  ste sa prihlásili   k OĽaNO  a prihlásili  ste sa k Zmene zdola; Ja som sa vždy
hlásil,  aj v predchádzajúcom zastupiteľstve k tomuto, k tomu, že som kandidoval ako
nezávislý poslanec OKS. 

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne  za túto faktickú. No ... diskusia bola
ukončená, pani poslankyňa Zemanová... Dobre.
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p. Zemanová: Ja len, že "občania, ktorí ešte nie sú ministri, nech sa prihlásia" u mňa; Všetci
čo sa cítia príslušnými k nejakým stranám, prosím, dodajte mi nejaký papier o tom, že
tú stranu zastupujete,  ja vás budem pozývať na komisiu. Keď vás toto zastupiteľstvo
zvolí. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže...  dostala  si  slovo  len  vďaka  tomu,  že  si  bola
predkladateľka.

p. Zemanová:  Lebo je to v jeho kompetencii.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Inak  by  som ti  ho   nedala.  Ale  týmto  pádom ukončená
diskusia. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla ... padlo tu - podľa mňa, niekoľko
uznesení, návrhov; Tak, nech sa páči, v poradí v akom vám boli doručené. V poradí, v
akom vám boli doručené.

Návrhová komisia: Dostali sme jeden návrh na zmenu uznesenia k bodu číslo 12, ktoré pán
Krampl  už aj osobne predniesol. Takže pokladám za zbytočné ho teraz zopakovať. 

p. Čahojová,  starostka MČ: No ja si myslím,  že bola natoľko obšírne,  že by asi stálo za
to ...ja s ho  celkom dobre nepamätám, hoci nehlasujem, ale  poprosila  by som, ak s
tým súhlasíte,  aby  bolo  prečítané.  Súhlasíte,  aby  bolo  prečítané?   Poprosím  pána
predsedu návrhovej komisie,  aby ho prečítal v plnom znení.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  v  konaní  vo  veci  ochrany  verejného  záujmu,  v  zmysle  príslušných
ustanovení zákona č. 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu. Bod a)- V
zmysle ustanovenia čl. 9 ,ods. 14 ústavného zákona č. 357  z roku 2004 Zb. zákonov o
ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  poveruje
poslankyňu  a predsedníčku Komisie  miestneho  zastupiteľstva na ochranu verejného
záujmu  pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov, Annu  Zemanovú, aby konala  v
mene  miestneho  zastupiteľstva  a   zaobstarala  relevantné  dôkazy  dokladajúce
skutočnosti uvedené v  podnete na začatie konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona
č. 357  z  roku  2014 Zb.  zákonov  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií
verejných  funkcionárov  voči  poslancovi  Jaroslavovi  Šíblovi,  ktorý  bol  podaný
Robertom Kramplom a Igorom Bendíkom dňa 16. januára 2018, vrátane písomného
vyjadrenia  bývalého  prednostu Jána Hrčku, k svojmu  tvrdeniu,  že poslanec Jaromír
Šíbl  odovzdal  majetkové priznanie  neskoro.  Výsledky  ...  a  výsledky  predložila  na
nasledujúce  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.   Bod  b)  -Že  v
zmysle  ustanovenia čl. 9 ods. 4 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o
ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  vyzýva
poslanca  Jaromíra  Šíbla,  aby sa  v  lehote do  15. 3.  roku 2018  písomne  vyjadril  k
skutočnostiam  uvedeným  v  podnete  na  začatie  konania  v  zmysle  čl. 9  ústavného
zákona  č. 357  z  roku  2014 Zb.  zákonov  o  ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone
funkcií  verejných  funkcionárov  voči  jeho  osobe,  ktorý  bol  podaný  Róbertom
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Kramplom a Igorom Bendíkom dňa  16. januára  roku 2018. Termín:  do 13.  marca
2018. 

p. Čahojová,  starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme  o návrhu pána poslanca
Krampla. 

Hlasovanie: Za hlasovalo 6 poslancov, proti 7, zdržali  sa 2. Uznesenie nebolo schválené.
p. Čahojová,  starostka MČ: Návrhová komisia má slovo. 

Návrhová komisia:  Keďže tento návrh na zmenu  uznesenia  nezískal dostatočnú podporu
zastupiteľstva,  ...  ostáva nám predniesť  pôvodný návrh uznesenia  tak,  ako máme  v
predložených  materiáloch.  Ak  teda  zastupiteľstvo  na  tom trvá,   môžem  ho  celý
prečítať, lebo je v dvoch alternatívach.  Alternatíva 1 - bod A) - Rozhodlo. Alternatíva
2 - bod B) - Zastavuje. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Takže  ako  prvé  budeme  hlasovať  alternatíve  a)   ...  Pán
poslanec?.. Čiže o alternatíve a) . 

Návrhová komisia:  Keďže  v poradí v akom sú zapísané,  takže rozhoduje...  teraz ideme
hlasovať o návrhu Alternatíva 1 - po a) -Rozhodlo. 

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Čiže  hlasujeme  nadpolovičnou  väčšinou  o  pokute.  Hej?
Hlasujeme o  alternatíve číslo a). Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 2 poslanci,  proti 2 poslanci,   zdržalo  sa 11 poslancov.  Tento návrh nebol
schválený.

p.  Čahojová,   starostka  MČ:  Návrhová  komisia.  ...  Takže...  pán  poslanec  Šíbl  žiada  ...
Vyhlasujem hlasovanie  za  zmätočné.  Hlasujeme  ešte  raz o  alternatíve  číslo  1.  Na
udelenie pokuty je potrebná nadpolovičná väčšina. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie: Za 3, proti 2, zdržalo sa 10 poslancov. Uznesenie  nebolo schválené.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Návrhová komisia.... návrhová komisia.

Návrhová komisia:  Keďže  alternatíva  číslo  1  nezískala  dostatočnú podporu, hlasujeme  o
alternatíve  2.   -  Zastavuje  konanie  voči  poslancovi  miestneho  zastupiteľstva
Jaroslavovi Šíblovi.  

p. Čahojová,  starostka MČ:  Na zastavenie  konania  a  potrebujeme  trojpätinovú  väčšinu
prítomných poslancov. Hlasujeme o alternatíve číslo 2. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 8 prítomných poslancov, proti 1, zdržali až 4. Trojpätinová väčšina to nie je. 
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p. Čahojová,  starostka MČ: Takže ani toto nebolo schválené.  ... Tak ...som už poslabšia v
matematike. Keď  je 7,8 je trojpätinová väčšina. Tak pán inžinier Kosnáč má tabuľku
pripravenú. Takže toto uznesenie bolo schválené. Končím tento bod

Bod 13
Návrh na zrušenie rokovacieho poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pokračujeme  v  programe:  Návrh  na  zrušenie  Rokovacieho
poriadku  Komisie  pre  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov. Predkladateľom je pani predsedníčka komisie Anka Zemanová. Nech sa
páči.

p. Zemanová:  Vážení kolegovia,  mali  sme  tu dlhú  diskusiou o tom, kam sa odovzdávajú
priznania  majetkové,  takže  chcem  upriamiť  vašu  pozornosť  v  tomto  rokovacom
poriadku,  ktorý sme  navrhli  a  na  základe  tohto schváleného  rokovacieho  poriadku
komisie  žiadam  zastupiteľstvo  o  zrušenie   starého.  V  novom  poriadku  v  čl. 5
Dokumenty na rokovaní komisie   sa píše: Oznámenia sú komisii doručované formou
podpísaného tlačiva riadne vyznačeným dátumom prijatia oznámenia, prostredníctvom
podateľne miestneho úradu. Toľko k tomuto bodu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či si dobre spomínam, nemali
sme to už na minulom zastupiteľstve tento materiál? Nie ešte?

p. Zemanová: Keďže minulý rokovací poriadok schvaľovalo zastupiteľstvo, napriek tomu, že
komisia si schvaľuje rokovací poriadok, tak najprv musela komisia schváliť rokovací
poriadok  a  potom môže  zastupiteľstvo  zrušiť  ten  starý,  pretože  inak  by  komisia
nemala podľa čoho zasadať a rokovať.

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

Návrhová komisia: Návrh  uznesenia  je   ten,  ktorý sme mali  v predložených materiáloch,
pretože komisia neobdržala písomný žiadny ďalší návrh ani doplnenie uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o návrhu uznesenia tak ako ho máte pred sebou v
materiáloch. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za 16 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie  bolo
schválené.
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Bod 14
Informácia o vybavených interpeláciách.

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu. Tým bod číslo 14 - Informácia
o vybavených interpeláciách. Pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Predkladáme vám ...informácie o  vybavených
troch interpeláciách z predošlého zastupiteľstva. Ďakujem.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Je len teda, keďže už nie som členom finančnej komisie,  tak
sa chcem len opýtať predsedu, pána Záhradníka, ako to je vlastne s tým úverom?  Bo
tu aj píše v tých interpeláciách teda, že tam to obstarávanie bolo zastavené.  Pokiaľ
viem,  tak ten úver bol aj nejakým spôsobom časovo limitovaný,  jeho čerpanie.  Čiže
momentálne  sa  to  zase  posúva,  to  čerpanie  toho  úveru.  Sme  ešte  stále  v  limite
časovom, čo nám banka dala? Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, sme v limite, lebo sme požiadali o predĺženie.

p. Krampl: Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja ďakujem za odpovede na interpeláciu - k sanácii striech. Len
som  troška  prekvapený.  V  úvode  som  sa  pýtal,  či  máme  všetky  doklady  pre
rozhodnutie a či sme požiadali o povolenie a či ho máme. Dostalo sa mi odpovede, že
za postupuje podľa § 127 stavebného zákona. Ten paragraf nezbavuje povinnosti mať
stavebné povolenie a mám pochybnosti, či pred odpoveďami na prvé 3 otázky došlo k
čítaniu toho paragrafu. Dôvod to by mohol byť zrejmý po odcitovaní ods. 1 a ešte viac
ods. 2.  Kto  má  záujem,  môže  sa  oboznámiť  prečítaním.  Po  predchádzajúcich
upozorneniach  na  neinformovanie  o  vybavení  inej  interpelácie,  mi  opakovanie  pri
ďalšej vyvoláva  také zvláštne pocity.  Pre informovanosť miestneho zastupiteľstva -
starostka Karlovej Vsi ju vybavila  listom 8. januára, doručeným 24.januára. Očakával
som, že informácia bude súčasťou materiálu  na dnešné zasadnutie. Nestalo  sa. Preto
žiadam  informovať  na  najbližšom  zasadnutí  miestneho  zastupiteľstva.  Pre  istotu,
keďže nevieme  čo sa bude diať,  dovolím  si informovať  aspoň o dvoch otázkach a
odpovediach. Otázka: -Bol niekto poverený kontrolou súťažných podkladov projektu a
výkazov výmer pod podaním oznámenia do vestníka ÚVO? A ak áno, kto? Odpoveď:
Za úplnosť a správnosť, respektíve kvalitu projektovej dokumentácie vrátane výkazu
výmer nesie plnú zodpovednosť jej spracovateľ hlavný projektant a každý zodpovedný
projektant  v  každej  jednotlivej  časti projektovej  dokumentácie.  2.  otázka:  V akom
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termíne  sa  predpokladá  kontrola  nových  súťažných  podkladov,  výkazov  výmer
projektu  a  predpokladaných  nákladov  diela?  Odpoveď:  Za  úplne  a  správnosť,
respektíve  kvalitu  projektovej  dokumentácie,  vrátane  výkazu  výmer  nesie  plnú
zodpovednosť  jej  spracovateľ,  hlavný  projektant  a  každý  zodpovedný  projektant
každej  jednotlivej  časti  projektovej  dokumentácie.   Po  prečítaní   prvej   som  sa
pousmial  a  vnímal  som to  ako  pokus  o  nevydarený  vtip.  Po  prečítanie  druhej  ,
rovnakej odpovede na inú  otázku už mi  nebolo do smiechu.  Človek, čo písal,  i  čo
podpísal  ten list,  dosť dobre  vie  o  mojej  praxi  vo  výstavbe  a znalosti  stavebného
zákona. Neľakám sa, lebo nebola to univerzálna odpoveď; list obsahuje aj iné. Ale po
prečítaní  tejto,  som neveril  vlastným očiam.  Zostal som mimoriadne  prekvapený a
sklamaný.  Cítil  som sa  zvláštne,  ako  prenesený  do  čias  bývalého  trojnásobného
predsedu vlády,  že jeho manipulatívne  praktiky sa tak ľahko opäť použijú  - ako by
tomu- kto vyjadruje  kritické názory a postoje,  kladie  nie  vždy príjemné  otázky,  sa
nemala zachovať úcta napr. aj tým, že sa mu odpovie na to, na čo sa pýta. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem aj ja. Keďže nikto iný pre diskusie nie je prihlásený,
prosím návrhovú komisie o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia je tak, ako máte v predloženom materiáli,  keďže sme
žiadne  písomné  návrhy  na  zmenu  alebo  doplnenie  ako  komisia  navrhovaného
neobdržali.

p. Čahojová, starostka MČ:  Takže hlasujeme  o návrhu uznesenia.  Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie informáciu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 1 poslanec, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené.

Bod 15
Zámer zhodnotenia nevyužitých priestorov na Matejkovej 20

p. Čahojová, starostka MČ: A teraz prichádzame k bodom, ktoré boli to doschvaľované do
programu na návrh pána poslanca Zajaca.  Bod číslo  15 – Je to Zámer  zhodnotenia
nevyužitých priestorov na Matejkovej 20. Slovo má pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Dobre,  ja  už nebudem asi veľa o tom debatovať,  preto, lebo  viackrát  som teda
povedal, aj na tom poslednom zastupiteľstve, kde teda sme prijali to, čo sme prijali a
od ktorého sa odvíjalo  uznesenie,  číslo  si  presne nepamätám,  ale  teda bolo  to pod
nejakým uznesením.  Pozeral som a hľadal som, že či je plnenie uznesenia,  a aj som
tento problém prezentoval na finančnej komisii,  ktorej som sa zúčastnil a kde to bolo
aj bodom finančnej komisie. Aj keď teda to nejako to neprešlo, alebo čo. No, ale veď
v poriadku. Ja sa domnievam, že narábanie s verejným majetkom naozaj by malo byť
istým  spôsobom  podmienené  nejakým  základným  pravidlám  transparentnosti  a
otvorenosti.  A niekoľkokrát  som dneska povedal,  že  by som bol rád,  keby  sme  o
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prenájmoch - jednak teda mali možnosť hovoriť o prenájmoch tým najlepším a tým, ...
na ktorých sa zhodneme hlasovaním, lebo súhlasením asi nie, ale hlasovaním, že toto
sú tí, ktorých považujeme za najdôležitejších. To som inak žiadal aj od pani Majky. A
viem počítať a viem si predstaviť, ako by hlasovanie dopadlo. Ale zdá sa mi,  že boli
spokojnejší, keby to prebiehalo tak, ako to malo prebiehať, aj v prípade prenájmu pre
konzervatoristov. Ja si naozaj myslím,  že tieto veci sa dajú robiť kreatívne,  dajú sa
robiť poriadne, dajú sa robiť tak, aby sme boli všetci spokojní.  Na druhej strane bola
to vec na finančnej komisii,  kde skutočne - my sa tu vo viacerých témach bavíme  o
tom, že nemáme peniaze a nerobíme veci, ktoré by sme -ako keby- mohli robiť a mali
robiť, z povinnosti, lebo dlžíme atď., a teda čakajú to od nás, no ale potom, keď máme
nejaké svoje majetky, tak to tak nejako voluntaristicky prebieha. Ja som bol nadšený,
alebo teda bol som pripravený hlasovať a hlasoval som aj v komisii ... pred ostatným
zastupiteľstvom tomu, že keď zmeníme tú situáciu pre podnikateľské subjekty tzn., že
im umožníme opraviť tie prevádzky, alebo ...  tie priestory a započítať nákladov, že to
bude postačujúce. A že je to nový moment, ktorý by mohol priniesť nejaký komerčný
záujem o ten priestor. A viem si  predstaviť situáciu, že o to záujem nebude, viem si
predstaviť situáciu, že my urobíme naozaj súťaž projektov, kde jedným z tých bude to,
že naozaj chceme vedieť, ako sa ten subjekt postará o ten priestor, aby teda nespadol
im na hlavu - a druhé, že by som naozaj chcel vedieť, a teda stanoviť tam podmienky
mestskou časťou, ako chceme, aby tie priestory vyzerali.  A druhé skutočne to, keďže
hovoríme o tom, že úľava na podnájmy je  nejaký dar od mestskej časti, tak mňa by
zaujímalo, čo z toho mestská časť bude mať. Toto sme možnosť nemali.  A preto, aby
som sa už...   nezmestím  sa aj  tak,  prečítam uznesenie,  ktoré predkladám:  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves za a) ruší uznesenie číslo 381/2017 - Zámer
mestskej časti dlhodobo prenajať  nebytové priestory na Matejkovej 20 v Bratislave
Bratislavskej  skautskej oblasti,  na účel  zariadenia  Skautského  domu s podmienkou
spolupráce  nájomcu  pri  uvedení  priestorov.  ...  /Prosím?  /  To  som opísal  tak  z...
uznesenia...  s  podmienkou  spolupráce  nájomcu  pri  uvedení  priestorov  do
užívaniaschopného stavu a ... riadneho udržiavania priestoru počas doby nájmu;   Za
b)  -   schvaľuje  zámer  mestskej  časti  dlhodobo  prenajať  nebytové  priestory  na
Matejkovej  20  v Bratislave,  s  podmienkou  uvedenia  priestorov  nájomcom  do
užívania-schopného stavu a so zohľadnením tejto skutočnosti vo výške nájomného. To
je to, čo prijala  finančná komisia  na predchádzajúce zastupiteľstvo.  Po c) -  žiada
prednostu mestskej časti pripraviť a zrealizovať verejnú obchodnú súťaž, ktorá svojimi
podmienkami naplní zámer, ktorý obsahuje toto uznesenie v bode b). Termín: do 27.
apríla 2018;  Za d) žiada prednostu mestskej časti, v prípade ..., že sa do termínu, ktorý
stanovuje  bod  c)  uznesenia  nepodarí  prenajať  priestory  v  režime  komerčného
prenájmu, pripraviť  súťaž pre posúdenie návrhov neziskových organizácií, ktorým by
priestory mohli byť ponúknuté do  bezplatného prenájmu za podmienok: - uvedenia
priestorov  do  želaného  stavu,  tak,  ako  ho  do  súťaže  definuje  majetkovo-právne
oddelenie  mestskej  časti;  predloženia  a  finančného  vyjadrenia  verejnoprospešného
účelu  využitia  priestoru alebo  pôsobenia  organizácie  s  dopadom pre mestskú  časť
Karlova Ves.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Koniec?  Ďakujeme  veľmi  pekne.  Otváram k  tomuto  bodu
diskusiu. Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Ja som si nie úplne istý, my sme prijali do rokovacieho poriadku klauzulu, že o tom
istom materiáli  sa najbližších 6 mesiacov... by sa nemalo  jednať.  Takže - dávam na
zváženie,  či sa  nejedná o práve tento prípad.  Podľa mňa  áno. My sme  o tomto už
rozhodli  a  celý  tento  návrh  vracia  tú  diskusiu  úplne  na  začiatok  toho  procesu.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Bez ohľadu, ako dopadne to, čo povedal kolega
Buzáš,  ja  považujem za  svoju  povinnosť  podať  tomuto  zastupiteľstvu  informáciu;
keďže som jednak pôvodcom toho minulého  uznesenia;  a druhá -  som v tejto veci
aktívny.  To znie  veľmi  fajn  -  dať do prenájmu  -  súťaž verejnú  atď..  Žiaľbohu  tie
priestory sa nám nedarí  tejto  mestskej časti už viac  ako 2 roky komerčne  nikomu
prenajať, ani nijako využiť. A keby predkladateľ tohto návrhu si dal toľko času, že by
sa išiel do objektu pozrieť, tak by mu bolo jasné, že prečo. Do objektu zateká, v časti
objektu  nie  je  funkčná  elektrina,  v  dôsledku  zatekania;  teda  sú  tam  zaplesnené
miestnosti. Dalo by sa to všetko opraviť, ale vyžaduje to nejakú investíciu, ktorá zatiaľ
nie je špecifikovaná v akej výške by mala byť, ale peniaze v tejto mestskej časti nie sú
nazvyš.  Preto  z  mojej  strany vznikla  iniciatíva  -   a  myslím  si,  že  to  je  iniciatíva
schodná. Keď sa to nedá využiť komerčne, využime to nejakým iným spôsobom. Pre
skautov aj takéto priestory sú,  poviem  -luxusné  a vedia  sa  s tým vysporiadať.  A
prebiehajú  s Bratislavskou skautskou oblasťou intenzívne  rokovania,  ktoré by mali
mať nasledovné pokračovanie. Zajtra má skautská oblasť stretnutie vedenia, vo štvrtok
je vlastne rokovanie s predstaviteľmi úradu, na ktorom budem aj ja teda,  ako iniciátor
myšlienky,  aj so  skautmi si už povieme  nejaké bližšie  veci.  Okrem toho - sociálne
oddelenie  avizovalo,  že  tam má  nejaké  ďalšie  aktivity.  Jednak  má  záväzky  voči
DEPOL a ...potrebuje  to pre niektoré svoje  vlastné činnosti.  Takže,  ukazuje sa,  že
objekt možno nie celý, ale jeho veľká časť by sa dala zmysluplne využiť. Čo je veľmi
dôležité, pretože tento objekt je teraz mŕtvy, je  v zlom stave a tento stav sa naďalej
zhoršuje. Do objektu stále mestská časť musí vkladať finančné prostriedky, minimálne
vo forme kúrenia, platenia poplatkov; aj keď by bola nulová spotreba elektriny a vody,
ale za pripojenie treba platiť atď. atď. Takže ten objekt nás stojí stále nejaké peniaze.
Za predpokladu, že tam niekto začne vyvíjať nejakú činnosť, hoc len dobrovoľnícku a
ten objekt  začne žiť,  zvýši  sa  jeho kvalita.  A verím tomu, že ak raz možno odtiaľ
odídu nejakí skauti,  alebo dobrovoľníci,  že bude objekt v stave, ktorý bude taký, že
bude možné s tým objektom ďalej podnikať. Za daného stavu považujem, voči druhej
strane,  s  ktorou sa rokuje  - minimálne  za neslušné  v nejakom štádiu rokovania  jej
povedať... ukázať dlhý nos, že my sme sa teraz rozhodli inak. To jeden seriózny slušný
partner nerobí.  Obzvlášť  keď je  to organizácia,  ktorú by,  myslím  si má  všeobecnú
podporu a je aj v našej mestskej časti veľmi žiadúca. Preto ja navrhujem návrh tohto
uznesenia  neprijať  a  prinajmenšom  vyčkať,  ako  sa  vyvinie  situácia  v  najbližších
dňoch, týždňoch, možno mesiacoch. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac s faktickou, nech sa páči.

p. Zajac:  No, ten návrh vôbec nezabraňuje tomu, aby skauti pokračovali v prezeraní si toho
objektu a v spoznávaní toho objektu, a v prihlásení sa do tej súťaže projektov. Ja som
vychádzal  -  aj z debát  na komisii,  že my  chceme  sa pokúsiť  prenajať  to za iných
podmienok. Áno, je tam zlý stav a preto sme sa rozhodli, že to prenajmeme s tým, že
keď si to opravia,  ten zlý  stav,  tak si to budú môcť odpočítať z  nájomného.  Čo je
podľa mňa  normálny  postup. A stále  by z toho ešte niečo mohli  mať.  A keď je  to
nepôjde, keď nezareagujú ani na to, preto som tam dal to b, c ... či c, d že ten termín už
na to má byť jasný a už aj na to najbližšie  zasadanie by sme mali  mať návrh na tú
súťaž.  Ja  teda naozaj si  myslím,  že nie  je  úplne  jedno  ako sa dostaneme  k týmto
veciam. Preto, lebo tu predstavujeme nejakú verejnú moc. A predstavujeme tu nejaký
verejný...  verejný úrad. A nemyslím  si,  že je  správne rozhodovať sa podľa toho, že
niekto  niekoho  pozná  –  ?ako  dobrého  gay-  aj  prinesie  ho  sem  a  začne  s  ním
komunikovať. Proste tie veci sa majú robiť ako sa majú robiť. A my sa k tomu hrdo
hlásime. A to nestačí sa hrdo hlásiť, ja to opakujem, treba tak aj konať.

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

p.  Buzáš:  Ja  som sa  chcel  len  korigovať...   Ten  článok,  na  ktorý som sa  odvolával  sa
zapodieva iba prípadom, kedy by ... ... ... sme  neschválili ... že... ospravedlňujem sa ...
//mimo mikrofón //   

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

p. Martinický: Ďakujem. Pripomínam, že tu bolo povedané, že už neviem presne aký čas sa
nepodarilo nájsť komerčné využitie a dosť si dovoľujem pochybovať o tom, že by sa
skauti  teraz  zrazu  prihlásili  do  súťaže  na  komerčné  využitie  projektu...  objektu!
/pardón./ Ďakujem.

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

p. Zajac: Prepáčte, ale ja  som čítal ten text. Ja predsa nechcem, aby sa skauti prihlásili  do
súťaže na komerčné využitie. Ale do súťaže nápadov... Tak ako som to čítal a dostal si
to do ruky -  bod d)  vyhlásiť  súťaž projektov nápadov na  využitie,  s  tým,  že tam
napíšu, ako by to udržali. Samozrejme, mali byť za energiu a... ako to chcú využiť, tak
aby sme to videli ten prínos pre mestskú časť. To nie je predsa komerčný. To je len v
tom prvom prípade. A tam sa skauti neprihlásia. Ale my sme o tom siahodlho hovorili
na komisii a siahodlho sme dospeli,  že ... tá situácia je o to iná, že teraz komerčným
subjektom ponúkneme započítanie nákladov na opravu týchto priestorov do nájmu. To
je  naozaj iná  situácia.  Naozaj by sme  sa mali  skúsiť,  alebo  pokúsiť  sa prenajať  to
v prvom rade komerčne. Ak je... to nevieme prenajať komerčne ani za tohto zníženia
podmienok,  tak  poďme  do  tej  súťaže  verejných  návrhov,  a  tam  sa  majú  skauti
prihlásiť.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovoľujem, pani starostka, upozorniť ťa na to, že
kolega  Zajac  reagoval  faktickou  poznámkou  na  faktickú  poznámku  kolegu
Martinického, čo myslím  nie je  v súlade s vašim rokovacím poriadkom. Zrejme  už
máme toho dosť všetci,  počas toho dlhého rokovania.  Asi by sme mali  ešte tých 35
sekúnd teraz, ktoré sú na môj príspevok, na nejaké precvičenie sa, troška využiť, aby
sme sa osviežili  a mohli rokovať ďalej. Popritom si dovoľujem oponovať Marcelovi.
Mal vyše dvoch rokov čas dávať návrhy. Teraz, keď už je nejaký konkrétny návrh v
hre, tak ide to hamovať. Ja neviem, ako dopadnú tie rokovania so skautmi. Možno sa
nedohodneme, ani neviem, či tam nebude priestor na ďalšie aktivity. Ale – ako- teraz
konečne sa niečo pohlo, tak ideme to zastaviť. To je také dosť divné.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ospravedlňujem sa, uniklo to mojej pozornosti. Pán
vicestarosta.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem.  No kolegovia,  pôvodne toto uznesenie
vzniklo ako pozmeňovací návrh k pôvodnému uzneseniu, ktoré predkladal úrad, ktoré
práve smerovalo k ďalšiemu pokusu komerčne prenajať priestory, keďže 2× neúspešne
sa  nám nepodarilo  nájsť  tam komerčného  nájomcu.  Objekt  chátra,  nevyužívaný  a
namiesto  výnosov  z  nájmu  máme  len  náklady.  Tento  pozmeňovací  návrh  bol
schválený.  Bolo  to  rozhodnutie  zastupiteľstva,  že  takto  sa  to  má  teda  ponúknuť
Bratislavskej skautskej oblasti.  Brali sme to ako východisko z tej situácie,  že asi sa
pokusy a možnosti komerčné využitie proste naplnili, a preto si myslím Marcel, že b) a
c) je  už márne.  I keď som bol vtedy predtým za to, aby sme  hľadali  do poslednej
chvíle komerčné využitie, lebo naozaj z tohto objektu sme mali výnosy; dneska máme
náklady. Dneska tá bilancia iná. Ale tak isto si myslím,  že si treba ctiť, už keď je to
uznesenie schválené prijaté a už ho zastupiteľstvo urobilo a robia sa k tomu úkony, že
toje voči partnerom, podľa mňa, neseriózne teraz zase prísť, povedať: To sľubujeme,
čo sme  sľúbili,   rušíme,  vraciame  sa znovu na začiatok, ideme  to odsúťažiť.  Už to
vieme,  že tá súťaž takmer  nikoho neprinesie.  Proste stratíme rok, bude to prázdne.
Zároveň sa nám hlásia  tí garážnici;  to je  novinka,  ktorí už sú ako pobúrení tým,  v
akom stave je strecha, v akom stave je fasáda objektu a očakávajú, že my proste, ako
riadny hospodár začneme v tej veci nejakým spôsobom konať. Takže tiež mi toto, žiaľ,
už  pripadá  -  už  ako  sme  sa  vydali  jednou  cestou,  už  poďme  tou  cestou,  už  ju
dotiahneme, ale proste stále sa vracať mi pripadá nezmyselné. Ďakujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  len  garážnikom  by  som odkázal,  že  majú  rozhodujúci
majetkový  podiel  na  spoločných  častiach  a  zariadeniach  tej  budovy,  tak  nech  sa
predovšetkým oni aktivizujú a mestská časť sa môže pridať, ako menšinový podielový
spoluvlastník  v  spoločných  častiach  zariadení  nebytovej  budovy.  To  ako  1.  vec,
základná. A teda aj to, v akom stave je ten konkrétny dom, tá budova, to zatekanie,
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ktoré  sa  tu  spomína,  v  rozhodujúcej  miere  zaňho  zodpovedajú  väčšinoví
spoluvlastníci. Sú to tí, ktorí sú o poschodia pod nami, lebo výrazný podiel, ich podiel
je výrazne vyšší ako náš. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  To  my  samozrejme  vieme.  Len zateká  nám,  im
nezateká. Pán poslanec Zajac s riadnym. Nech sa páči.

p. Zajac: Ten príbeh je ale dlhý a ja musím povedať, že nie som ja ten, ktorý mal prst na tepe
tohto príbehu. A ja ešte raz zopakujem, ja, keď som išiel na zastupiteľstvo sem, na to
predchádzajúce,  tak som bol v odporúčaní  finančnej  komisie,  kde sme  sa o týchto
veciach bavili a kde sme zjemnili   dovtedy platné kritériá práve preto, že sme chceli
komerčne  prenajať.  Ja  -  teda  sa  pýtam,  čo  sa  stalo  na  tom  zastupiteľstve
rozhodujúce ... . úplne legitímne sa pýtam, že sme neakceptovali odporúčanie komisie
finančnej? Ja to hodnotím ako nie je transparentné, čo sa stalo. A snažím sa z tohto sa
vrátiť.  Aby sme tu naozaj konali tak, ako konať máme. Prosím vás,  ja naozaj teraz
hovorím s absolútnou vážnosťou, vy viete, že som bol pobúrený aj po tom hlasovaní.
Viete, že som tu vyjadril svoju nespokojnosť s tým ako sme hlasovali. Ale ja sa naozaj
domnievam,  že  nebuďme...  nepolitikárčime!  Nevyužívajme  slová  len  preto,  že  sú
lákavé.  Správajme  sa  tak,  ako  teda  hlásame,  že  sa  chceme  správať.  A  ešte  raz
zopakujem, čo som dnes už povedal. Transparentné - je otvorené. Princípy otvorenosti
sú preto princípmi otvorenosti a spájajú sa s transparentnosťou, že veci, ktoré sa robia
za účasti verejnosti sú  kontrolované  od začiatku do konca. A my sme  v tejto  veci
flagrantne porušili  aj tie princípy,  ktoré nám prikazuje  zákon. Materiály  o nejakom
majetku,  o  tom ako  ho  využijeme,  majú  ísť  predsa  z  komisie  riadne  pripravené
diskusiou. Ten materiál dodnes sme nevideli - ten projekt skautov. A my už sme teraz
v  zajatí  toho,  že  nemôžeme  ustúpiť.  ...  Ja  ešte  raz:  je  poznám  počty a  viem  si
predstaviť ako to hlasovanie  dopadne. A teda naozaj,  ja  mám pokus teraz, aby sme
spolu, ako táto mestská časť, vyzerali možno lepšie akí sme. Nerobím to preto, že by
som tu chcem niečo vrátiť, ale robím to preto, aby sme to, čo budeme tvrdiť o pol roka
všetci, do jedného, že chceme transparentnú mestskú časť, aj urobili. 

p. Čahojová, starostka MČ: Odovzdávam vedenie schôdze pánovi vicestarostovi.

p. Záhradník,  zástupca starostky MČ:  Ďakujem pekne.  A s faktickou sa pani  starostka
prihlásila.

p. Čahojová, starostka MČ: S riadnym.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: S riadnym? Tak potom... 

p. Čahojová, starostka MČ: Nemám tlačítko...

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno. Tak potom má prednosť ešte pán Martinický s
faktickou na pána Zajaca.
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p. Martinický:  Ďakujem.  Marcel, prosím ťa, povedal si v predchádzajúcom výroku ... teda
príspevku,  že  treba  dobre  používať  slová.  Podľa  mňa  transparentné  alebo
netransparentné - znamená to, že boli alebo neboli zverejnené nejaké informácie.  Tu
verejne bolo známe, že sa nepodarilo  nájsť komerčné využitie,  verejne,  na verejnom
zasadaní kolega Rosina predniesol návrh a zdôvodnil ho, prečo by sme v tom mohli
prenajať skautom. Prebehla tu diskusia, verejná, a na základe nej bolo nejaké verejné
hlasovanie.  To  je  podľa  mňa  transparentné  správanie  mestského  zastupiteľstva  a
miestnej  mestskej časti v tejto  veci.  Takže si použil  obvinenia  z netransparentnosti
nespravodlivo. Končím.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  S  riadnym  príspevkom  pani
starostka, nech sa páči. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem. Snažím sa veľmi trpezlivo a s nadhľadom počúvať
túto diskusiu a musím s poľutovaním povedať, že to nebolo prvýkrát, Marcel, keď si
sa  dnes  tak  sekol.  Ja  sa  ohradzujem  výrazne,  že  by  sme  v  tomto  prípade  napr.
porušovali zákon. Na čo si ty povedal vo svojom diskusnom príspevku, že porušujeme
zákon; že nejako obchádzame otvorenosť, lebo nakladáme s majetkom mestskej časti,
alebo  že  politikárčime.  Ja  to  slovo  som ešte  nikdy  v živote nepoužila.  Teraz  som
použila prvýkrát v živote. Je to pomerne frekventované slovo, ktoré sa často požíva v
mestskom zastupiteľstve,  aj tu sa v minulosti používalo.   Používalo  sa vtedy,  kedy
došli argumenty. Takže mrzí ma, že som takéto slová sem vracajú. My sme, ako úrad,
pripravili  uznesenia  presne  v  tom duchu  -  presne  si  nepamätám  znenie,  ale  ako
povedal pán vicestarosta, pretože 2× boli verejné obchodné súťaže,  možno na časti
toho nášho majetku alebo toho objektu a nevedeli sme už... keďže naozaj tie náklady
nám stále idú, tak sme sa rozhodli, že to skúsime dať ako celok. Nech si tam niekto v
naleje  nejaké peniaze a dostane to za nejaké... , že pôjdeme do  verejnej obchodnej
súťaže  a  pokúsime  sa  to  prenajať  ako  celok.  Vy,  prešlo  to  cez  komisie,  riadnym
otvoreným transparentným spôsobom; dokonca neviem, či to nebolo aj zverejnené ten
zámer, bol aj zverejnený. Ćiže ja neviem o čom tu hovoríš o akej transparentnosti? A
tuná na verejnom rokovaní miestneho zastupiteľstva s plným právom poslanca, ktorý
vystúpil  so  svojim  diskusným príspevkom,  ja  som o ňom napríklad  vopred nebola
informovaná, ale vy ste si ho vypočuli - neviem ako dlho ste o tom diskutovali a ste to
schválili.  Vy ste to schválili,  uznesenie vaše nebolo v rozpore so žiadnym zákonom,
ani nebolo zjavne pre mestskú časť nevýhodné; ja som to tak nevyhodnotila, ba práve
naopak,  vítala  som  tú  iniciatívu,  aj  keď  som  mala  trošku  možno  výhrady  voči
formulácii toho zámeru. Vy ste schválili  len zámer, nie nakladanie s majetkom a my
sme v zmysle vášho uznesenia začali pracovať. Oslovili sme skautov, oslovili sme ešte
aj niektoré oddelenia,  aj tie, ktoré napr. s tými skautmi pracujú alebo možno nejaké
spoločné záujmy  a hľadáme spôsob, ako ten objekt  zmysluplne  obsadiť,  využiť,  čo
najlepšie.  Možno aj pre potreby naše,  nášho úradu a zároveň aj nájsť alebo priniesť
nejaké zdroje, čo môžem teda pochváliť,  máme takých šikovných spolupracovníkov,
ktorí dokážu aj z externého prostredia doniesť zdroje pre mestskú časť, tak, že nás to
nebude stáť peniaze a tá strecha bude opravená možno, aj tie priestory budú také, aby
boli úplne prevádzkyschopné. Takže mňa veľmi mrzí takýto postoj, Marcel, ja neviem,
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či si to nepamätáš,  ale robíme presne to, čo ste chceli.  A dokonca mám taký pocit,
však pán Rosina povedal,  že sú už termíny stretnutí ďalšie  dohodnuté aj v priebehu
tohoto týždňa sa budú 2 odohrávať, že prišli sme na celkom dobré nápady, ktoré budú
naozaj veľmi  užitočné aj pre obyvateľov našej  mestskej  časti.  Sprevádzkujeme  ten
objekt  -  dúfajme  a zároveň bude aj opravený bez toho, aby sme  vy siahli  na svoje
obmedzené finančné zdroje. Takže ma toto mrzí a považujem to za veľmi neférové a
skutočne neviem,  či to nie  je  politikárčenie.  Koniec  môjho  príspevku.  Ďakujem za
vašu pozornosť.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani starostke. S ďalším riadnym
príspevkom pán poslanec Labuda. Nech sa páči.

p.  Labuda:   Ďakujem teda.  Kolega  Rosina  tu  spomínal  nejakú  spoluprácu  so  sociálnym
oddelením. Tak bolo by dobre, keby najbližšieho zastupiteľstva alebo aj do komisie sa
vyjadrili, že teda, že čo tam tiež chcú. Vlastne vidím tiež tam spoluprácu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Samozrejme, keď bude už ten návrh, ako keby... veď vy o tom
budete hlasovať.  My to nemôžeme rozhodnúť bez vás. Prepáčte, nemám slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Keď si sa  ujala vedenia schôdze, tak máš slovo pani
starostka.

p. Labuda: Ďakujem za slovo.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Rosina s faktickou.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne. Ja ako ja nemôžem s tebou, akože nič iné iba súhlasiť. Len
to je vždycky a teda- neadresujem to hlavne tebe, ale ostatným kolegom taký problém:
ako sliepky a vajcia.  Čo   bolo  skôr? Lebo  každý chce - nech sa  predloží nejaký
materiál.  Ale než sa predloží nejaký materiál napr. projekt skautov, tak treba s nimi
debatovať. Však toto stojí nejaký .... A keď sa s nimi debatuje a že tento zámer, že sme
si to schválili,  tak ... vtedy sa začnú ohradzovať, že a prečo sa to nejednalo... No nedá
sa. Niekde treba začať. A ja osobne preferujem skôr takú aktívnu činnosť a prácu, ako
vedenie dlhých rozhovorov, dialógov, a doslova ukájanie sa v nejakých prejavoch, hoc
aj na tomto zastupiteľstve. Preto končím. Ďakujem.

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

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Mňa trošku mrzí svedomie, že keď bola debata o KCK
tak som nepoďakoval  pani  Adriane  Majke.  Takže  teraz to  chcem verejne  spraviť.
Viem,  že všetko preto spravila,  viem,  kam to dostala.  A teraz znovu verejne chcem
poďakovať  pánovi Rosinovi, lebo si myslím, že keď sa to podarí, tak veľká vďaka aj
nemu,  že tá budova nám zostane  v takom stave v akom je.  Lebo  myslím  si,  že v
priebehu krátkej doby by zistili  bezdomovci, môžem to tak povedať, že tá budova je
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prázdna a  by nám pomohli k devastácii úplne do tla totálne.  Takže Rudko vydrž a
tešíme sa. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte má... Dávam hlasovať o návrhu pána Martinického. Nech
sa páči. To je moja povinnosť. Hlasujeme o ukončení diskusie k tomuto bodu.

Hlasovanie:  Za 11, proti 3, zdržal sa 1. Diskusia bola ukončená. 

p. Čahojová, starostka MČ: So záverečným slovom je prihlásený pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja poviem,  akú mám ja predstavu o tom, ako sa to mohlo  urobiť aj s rovnakým
výsledkom, že v čom ja vidím rozdiel. Rozdiel vidím v tom, že ja - proste, nehnevajte
sa,  že...  a  vy  to beriete  všetko osobne.  Ale  OK.  Ja  si  proste  nemyslím,  že výkon
poslanca je o tom, že keď má vedomosť, ktorú má a my ostatní sme ju nemali -  Lebo
my  ostatní  sme  žili  v  tom,  že  návrh  miestneho  úradu  je  prenajať  to  komerčným
subjektom, v tom ... s tým, čo tam teda bolo navrhnuté. Ja som nevedel, ako poslanec,
že je tu taká možnosť; že ideme do návrhu. Proste - s týmto – ako ...rokujeme, s týmto,
ako  sa  rozprávame.  A  ja  toto  naozaj  považujem  za...  za  ...   teraz  nehovorím,  že
protizákonné  - a transparentnosť,  to nie  je  zákon.  Na to nie  je  zákon. To je  istý...
transparentnosť  je  istý  štýl  správania  sa.  Otvorenosť  a transparentnosť  je  dôležitá.
Informácie... my sme rozhodovali ... rozhodli o určení toho, ako budeme nakladať s
verejným majetkom. A priznajme si, že to, že sme to dali len ako zámer, tak stále platí,
že ten zámer bude nejako dopracovaný. ... Už vidím ako budeme pri tom zámere, teraz
mám ja, ako poslanec zavolať nejakú skupinu, ktorá si to tiež prezrie a pozrieme si to.
Lebo - ... ako inak potom dôjsť k tomu? No ... ja proste toto považujem za nie rovnakú
štartovaciu čiaru pre všetky verejnoprospešné aktivity,  ktoré sú - či Bratislave alebo
mimo  Bratislavy.  Slušný úrad urobí tú súťaž projektovo, tak, ako ju  urobilo  mesto,
keď išlo zveriť budovu, ja neviem, tej tržnice, alebo... alebo ...  ako ju aj súkromník
urobí, keď zverejnia, ja už neviem čo, však ... takto sa veci riadne robia. Ja proste ... ja
s tým mám problém. Ale mám problém, že niekto proste využil to, že proste mal viac
informácií,  ako ktokoľvek iný  ...  a  zavolal si niekoho...   no...   tak --- takto ideme
fungovať? Tak ja naozaj...  na to najbližšie...  donesiem tiež nejakú skupinu, ktorá sa
bude zaujímať a hlásiť o ten priestor. Veď ... takých tu je... možno veľa ..a možno nie.
Možno sú len tí skauti, ale nevieme to, lebo sme to nevyskúšali.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne Marcel. S faktickou pani starostka a
potom pán poslanec Rosina.

p. Čahojová, starostka MČ:   Marcel máš záverečné slovo, ale ja musím povedať, že nikdy v
tomto zastupiteľstve, ani na komisiách ti neubral nikto právo vyjadriť tvoj názor. Ale
konečné stanovisko poslanec vyjadruje svojim hlasovaním.  Tak jednoducho poslanci
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sa rozhodli tak, ako rozhodli a podporili zámer, ktorý navrhol pán poslanec Rosina a
nie to, čo navrhla finančná komisia.  Však vy v nej sedíte, nie my. A rozhodli ste sa
tak, ako ste sa rozhodli. Tak ja neviem, prečo nás obviňuješ nejakej netransparentnosti,
alebo nejakej.. ja neviem čo, že nevieme kto ešte v Bratislave kde sa nachádza. Však
nachádza sa tu x vecí. Ale vy ste schválili  zámer a my robíme to, čím ste nás poverili.
Poslanec, každý, sa vyjadruje hlasovaním.  Hlasovaním ste sa vyjadrili.  Nikto ti nikdy
nebránil povedať v tomto pléne svoj názor. Ďakujem za slovo.

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

p. Zajac: Ja som ho aj hlasovaním ... .

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: ... Môžeš ...  uzavrieť faktickou na svoje záverečné
slovo; si predkladateľ návrhu. 

p.  Zajac: Ja  som ...  ja  som ...  ja  som svoj  názor  vyjadril  aj hlasovaním,  vyjadrujem ho
verejne, a nehovorím to preto, že vás chcem obviniť. Hovorím to preto, že chcem, aby
sme sa cítili komfortne. A chcem, aby sme sa cítili dobre. Ale samozrejme, rozumiem
tomu, že budeme o tom hlasovať. A nemusíme sa cítiť dobre. Budeme hlasovať. To je
OK. Ja s tým viem žiť, ja to akceptujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Keďže diskusia bola ukončená, prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia:   Komisia  obdržala jeden  písomný návrh uznesenia  od pána poslanca
Zajaca. Súc poučený predchádzajúcim návrhom uznesenia, celý ho...  nemusím. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Ste za to, aby prečítal pán predseda návrh uznesenia? Nie?
Dobre, vôľa prejavená. Netreba.

Návrhová komisia: Zo všetkých strán som sa dozvedel, že všetci ho máme pred sebou. Takže
tak, ako je  uvedený v písomnom materiáli.  Ja  ho mám naviac aj s  podpisom pána
poslanca.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec ho prečítal vo svojom príspevku. Veľmi pekne
ďakujeme. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Zajaca...

Hlasovanie: Za 4 prítomní poslanci, proti 4 prítomní poslanci, zdržalo sa 10 poslancov. Tento
návrh nebol schválený.
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Bod 16
Voľba poslancov Bendíka a Krampla do komisií miestneho zastupiteľstva

p. Čahojová, starostka MČ:  Pristupujeme k bodu číslo 16 - Návrh pána poslanca Zajaca -
Voľba poslancov pána Bendíka a pána Krampla do komisií miestneho zastupiteľstva.
Marcel máš slovo.

p.  Zajac:  Tu  zbytočne  o  tom  dlho  hovoriť.  Čiže  prečítam  návrh  uznesenia:  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Vec, volí jedného... prvého poslanca
Ing.  Igora Bendíka  dňom 1. 3.  2018  za člena  komisia  finančnej  a  podnikateľskej,
komisie  školstva,  mládeže  a športu.  A  za  2.)  -  poslanca  Róberta  Krampla  dňom
1. 3.2018 za člena komisie  finančnej  a podnikateľskej,  komisie  regionálnej politiky,
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetko.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Do
diskusie sa prihlásil pán vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Marcel, teraz vrátim zase loptičku na tvoju stranu.
Takisto  si  nás  v  postavil  pred  hotové  veci  svojimi  návrhmi,  o  ktorých  sme  tiež
nevedeli; tak, ako sme nevedeli o návrhu pána Rosinu, čo sa týkalo Matejkovej 20, na
predchádzajúcom zastupiteľstve. Takže ideme sa baviť teraz bez toho, že by sme teda
predtým o tom vedeli,  ale rešpektujeme  právo poslanca navrhnúť.  Zastupiteľstvo to
zaradilo,  je  to legitímne,  demokratické; neviem či je  to úplne  transparentné,  podľa
kritérií,  ktoré ty si povedal,  ale o tom sa nechcem s tebou sporiť. Ale sme pri bode,
proste, doplnenie do komisií.  Vecne - teraz sa len chcem spýtať kolegov, ktorí sú tu
navrhnutí  do  komisií,  keďže  oni  sa  z  týchto  komisií  vzdali  členstva,  v  týchto
komisiách,  že či teda prejavujú záujem o tieto komisie?  Viete,  že ja  som mal  ten
názor,  že ste nemali  odchádzať z  týchto komisií.  Bolo  také rozhodnutie,  aké bolo.
Takže či by ste prejavili  teda vôľu, či to, čo Marcel navrhuje,  je  v súlade s vašou
vôľou - a či teda máte záujem stať sa členmi tých komisií,  z ktorých ste, podľa teda
tohto vyjadrenia odišli? Ďakujem.

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

p. Zajac: No, tak tú loptu na druhú stranu neprijímam, preto, lebo ... lebo ...však taký je tenis.
Tak  za  1.):  teda  snáď  si  nemyslíš,  že  by  som dal  návrh,  keby  som sa  ich  na  to
nespýtal?  Čiže to si sa mohol len mňa spýtať. Áno, spýtal som sa ich.  A súhlasia  s
tým.  Však oni to prejavia.  Tá 2.  otázka je  ... ja  teda na tomto naozaj nevidím  nič
netransparentné, na tom, že poslanec si príde a povie, že  -teda toto je ten, ktorý to vie.
To netransparentné cítim, lebo iní poslanci nevedeli, že tú možnosť majú. Ale tuná sa
všeobecne  rozprávame  niekoľkokrát  o  tom,  odvolať  -  neodvolať,  hlasoval  –
nehlasoval. Ja som len chcel tieto diskusie, ktoré sú tu známe a sú vypozorovateľné vo
všetkých záznamoch našich predchádzajúcich zastupiteľstiev, že debata bola pomerne
búrlivá,  bola pomerne ...a nie  neznáma. Čiže všetci poslanci o tom, že odstúpenie a
písomné,  -nepísomné,  -odvolanie,  však sme  to všetci vedeli;  ja  len  teda hovorím -
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udialo sa, udialo sa - s rozhodnutím, aké sa udialo. A ja teda mám, ako poslanec právo,
nemám aparát, nie som členom rady, nemal som to kam poslať, zaradil som to, v tom
momente, jak to bolo zaradené, to každý dostal. Je to prosté a jednoduché. A naväzuje
to na to, čo tu x-krát bolo povedané. To nie je takto vytiahnutý návrh...

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: No, hovoríš, nie je to takto vytiahnutý návrh. Ale - v
podstate akože keby som išiel z logiky veci -vzdali sa a teraz ty dávaš návrh, že majú
sa vrátiť. Ja budem hlasovať za to, aby sa do tých komisií vrátili.  Úplne v poriadku.
Vôbec  s  tým žiaden  problém,  nevidím  problém,  aby  sme  to  odsúhlasili,  nevidím
problém, že to nebolo v komisiách, že sme o tom nevedeli. Je to v poriadku, ako - OK.
Ja len som chcel, aby to teda keď - takúto formálnu čistotu - voláš po nej vo všetkých
iných prípadoch, že v svojom prípade, si myslím, že to treba tak isto urobiť. A potom
sa chcem spýtať, že v tej komisii na ochranu verejného záujmu, tam tak isto to zostáva
v takej otvorenej rovine. To, či... by si predsa nedal aj taký návrh konkrétne?

p. Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje s faktickou pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  No, za prvé, som nevedel samozrejme o tom, keď som písal a predkladal,  že toto
je.... Čiže to je  jedna vec.  Odpoveď jasná.  Druhá vec je,  že - ale  tu nenakladáme  s
majetkom, Braňo. Ja veľmi ... veľmi jasne hovorím o nakladaní s majetkom. Nie, nie...
prenájom je...

p. Čahojová, starostka MČ:  My sme schvaľovali zámer. Nevracajme sa k predošlému. To
je mimo tému.

p. Zajac: Je to majetková podstata. Toto nie je majetková podstata. A nie je to neznáme. To
vzdanie sa nebolo také ľahké. Lebo keď si prehráte záznamy, alebo prečítate, dozviete
sa,  že  sme  tu o  tom debatovali;  a  že sme  naozaj,  tá spokojnosť,  alebo  ten súhlas
poslancov s tým, že sa vzdali, nebola úplne taká, ako by sme tu tak naraz chceli....

 
p. Čahojová, starostka MČ:  Anka Zemanová, faktická.

p. Zemanová: Ja už neviem k čomu som chcela hovoriť. Ale chcem sa opýtať, či keď sa o
iných bodoch môže hlasovať až po pol roku, tak či o voľbách to platí inak? Ja neviem,
nemám všetky  tie  zákony,  vy  ste  dokonalí.  Ja  teda  -  chcela  by  som sa  opýtať  –
menovite  -  pán  poslanec  Záhradník,  cítite  sa  členom  akej  strany?  Pán  poslanec
Savčinský,  cítite  sa  členom akej strany?  Potrebujem vás vyzvať,  pretože ja  nemám
inde  ako na  zastupiteľstve šancu sa s vami všetkými  stretnúť.  A koho zastupujete,
prosím, v tomto zastupiteľstve. Lebo mi bolo vysvetlené pánom poslancom z Národnej
rady, že nie je dôležité za koho ste boli zvolený, ale koho zastupujete. V tom prípade
ale pán poslanec Bendík nemôže zastupovať SaS.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Krampl.
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p. Krampl:  Ďakujem za slovo. Myslím, že sme sa posunuli v debate niekde úplne inde. Tam,
teraz nie  sme.  Ten Marcelov návrh asi predpokladám,  že reaguje na to, čo povedal
predseda  najsilnejšieho  klubu,  pán  Rosina,  na  ostatnom zastupiteľstve.  Ktorý teda
navrhol,  aby  sa  situácia  ukľudnila,  vrátili  sme  sa  späť  niekde  a  začali  sme  nejak
rokovať. To rokovanie - teda ja som teda k žiadnemu nebol vyzvaný, čiže neprebehlo.
Marcel  teraz  sa  pokúša  z  vlastnej  iniciatívy,  mňa  samého  prekvapil  túto  situáciu
urovnať.  My sme  sa  s Igorom rozhodli,  že  teda,  keďže  sa  jedná  o nás,  nebudeme
hlasovať a necháme to teda na väčšinou, aby rozhodla či teda ste za to, aby sa situácia
vrátila  do nejakého  predošlého  stavu a začali  sme  proste nejak  ako keby odznova.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem, pán poslanec Krampl.  Keďže do diskusie už nikto
iný nie je prihlásený, diskusiu k tomuto bodu uzatváram. Pán poslanec Rosina ešte s
faktickou chcel asi pánovi Kramplovi.

p. Rosina:  Ďakujem.  Áno  je  to troška,  už som unavený,  takže mám pomalšie  reflexy.  K
Róbertovmu príspevku. Ja osobne nie som zástancom vytvárania komisie  na ochranu
životného prostredia a tam odkladania nejakých nepohodlných poslancov, ako to robil
svojho času náš veľký Vladimír. A myslím si, že každý poslanec by mal pracovať v tej
komisii,  v  ktorej chce  a preto  ja  podporím návrh,  že ak chce....   myslím,  že daný
poslanec ak chce pracovať. Len teraz naozaj, ja by som potreboval také, akože aspoň
kývnutím hlavy,  že majú,  týchto našich dvoch kolegov, že majú záujem pracovať v
tejto komisii. No dobre. .... Róbert a Igor....

p. Čahojová, starostka MČ:  ...To sme si všimli  ... Takže koniec diskusie k tomuto bodu.
Prosím predstaviteľa návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia k tomuto bodu. Tak isto vám bol doručený. Čiže
ideme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho máte pred sebou.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Hlasujeme  o  návrhu  pána  poslanca  Bendíka.  Hlasujeme.
Marcel... Pardón...pána poslanca Zajaca. Marcel, koniec diskusie. Hlasujeme.

p. Zajac: Ja hlasujem. Ja som pripravený....

p. Čahojová, starostka MČ:  Hlasujeme. Koniec diskusie....

Hlasovanie:  Za  11  prítomných  poslancov,  proti  nebol  nikto,  zdržali  sa  dvaja  poslanci.
Gratulujem k vášmu  zvoleniu do komisií,  v ktorých ste podali demisiu  pred dvomi
mesiacmi.
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Bod 17
Návrh poslanca Zajaca: Návrh na doplnenie členov miestnej rady

p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu pána poslanca Zajaca. Na návrh
pána poslanca Zajaca teraz budeme rokovať o doplnení členov miestnej rady. Marcel,
máš slovo.

p. Zajac : Opäť veľmi podobný prípad, ako v prechádzajúcom. Čiže - áno, rozhodol som sa,
že týmito poslaneckými návrhmi ukončím to, o čom sa tu donekonečna naťahujeme a
ťaháme,  a považujem naozaj za normálne,  aby v tej rade boli zástupcovia všetkých
strán. A  ... tuto naozaj cítim to tak, že ten.... od začiatku do konca, ten Igor je zástupca
strany. Tá miestna rada je niekde definovaná; možno aj tak, že by mala byť zložená...
mala  by  dosahovať  nejaké  dohody,  politické  jednotlivých  strán  zastúpených  v
zastupiteľstve. Preto teda navrhujem, aby sme –dovolili-  teda člena do tejto miestnej
rady. Člena, ktorý zastupuje stranu, ktorá tu od začiatku je, v zastupiteľstve,  a ktorá
momentálne  v miestnej rade nie  je.  A to je  teda Igor Bendík.  Tu je  teda ten návrh
uznesenia  takýto: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – za
a)  určuje  s  účinnosťou  od  1. 3.  2018  počet  členov  miestnej  rady  Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 7. volebnom období na 6;  Za
b) - volí dňom 1.3.2018 za člena miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves poslanca Ing. Igora Bendíka. Poznámka - to je k tým – 6-tim
členom: k tým 4 členom pribúda 5-ty a šiesty je automaticky pán Branislav Záhradník,
ktorý je  zástupca starostu a  je  teda členom miestnej rady automaticky.  Chcem teda
povedať to, čo som nepovedal predtým, že - hoci na poslednú chvíľu - komunikoval
som tento návrh s pánom Bendíkom; a pán Bendík vyjadril súhlas.  Keby nevyjadril
súhlas, nepredkladám.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ja len fakticky, Marcel, že v prípade tej komisie na
ochranu verejného záujmu, tam je v zákone jasne napísané, že každá politická strana,
ktorá má zastúpenie. Ale - v prípade miestnej rady - zákon hovorí, že sa prihliada na
pomerné  zastúpenie.  Takže  nie  je  to,  že  každá  strana;  lebo  v  tom prípade  pani
Hanulíková za stranu Smer by mala  sedieť miestnej rade. Takže buďme teda presní
a striktní. Tzn. prihliada sa na zastúpenie - tak by bolo potom naozaj dobre sa pozrieť
na to súčasné zloženie, či tam je zohľadnený ten pomer a či sa tam prihliadala alebo
neprihliada. A myslím si, že by bolo rozumné, keby sme o jednom aj druhom uznesení
hlasovali osobitne. Ďakujem.

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

p. Zajac:  Že ...  ja  som sa len na zákon neodvolával.  Ja som povedal,  že cítim to tak, že
predstaviteľ  najsilnejšej,  alebo  -  jednej  zo  strán,  ktorá  je  tu  od  začiatku  poctivo
zastúpená  -  a  bol  v  miestnej  rade,  bol  z  tej  miestnej  rady  vylúčený.  A  ja  som
nepovedal, že je to o zákone. Ja som povedal, že napriek tomu, že ten zákon hovorí,
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nie je v tomto jednoznačný. To som povedal v tej reči. Čiže – nie - Braňo, nie. Keď
budeme exaktní, tak buďme exaktní. Nikdy som nepovedal a neodvolal sa na zákon. Ja
to cítim tak. Mám na to právo? Tak, ako vy máte právo to neprijať. Každý jeden z nás
má na to právo. Takže z návrhu  o nejakej nezákonnosti,  nie....  nemyslím  si,  že by
som.... No - tak ja som ho nevyťahoval zákon, že...  zákon hovorí.  Čiže ... ja cítim tak,
že by tam mal byť zástupca SaS-ky. A samozrejme, ak je tu všeobecný pocit  - a to
musí si povedať tá rada miestna, abo niekto iný, že  - poďme sa pozrieť na to ako to
tam je. Ja sa tomu vyhýbať nebudem. Ale momentálne by som chcel vrátiť ten stav do
toho normálneho stavu, ktorý bol a nie je.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec
Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne za slovo. O tomto návrhu som sa dozvedel dnes - možno okolo
12-tej. Takže nech nie je pocit, že ... stojím za všetkým čo sa udeje v tomto …  v tejto
republike. A keďže to zákon... striktne vyžaduje moje vyjadrenie k tejto kandidatúre,
tak ja hovorím, že - áno,  súhlasím. Ja si myslím, že na tú miestnu radu, ktorej som bol
členom,  som chodil,  nevymeškal  som ani  raz.  Chodil  som tam ...nie  15 minút  po
začatí, ale 15 minút pred začiatkom. Takže zúčastňoval som sa toho; vystupoval som
k tomu , snažil som sa byť nápomocný...k  materiálom.  Takže, to že prečo som bol
odvolaný,  to  je  -  nechcem to už  teraz  nejakým  spôsobom otvárať,  lebo  to  nemá
absolútne zmysel. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec  Bendík. S faktickou reaguje pán
poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako - nikdy vo svojom živote ma nenapadlo, že
budeme sa ... budeme robiť rekonštrukciu miestnej rady. Myslím si,  že to pre orgán,
ktorý  keď  sa  raz  kreuje  má  fungovať.  K  rekonštrukcií  došlo  na  podnet  kolegu
Krampla. Tento podnet, myslím si, že vznikol v súčinnosti s kolegom Bendíkom. Inak
by k takému niečomu nedošlo. A naozaj,  keď sme sa, keď som sa ja zaoberal týmto
podnetom, tak som zistil,  že ten pomer straníkov a nestraníkov... ktorých tu je drvivá
väčšina...  v tej miestnej rade nebol zohľadnený.  Pri pomere pri piatich členov - ak je
jeden straník a štyria sú nestraníci; tak to presne zodpovedá zloženie zastupiteľstva. A
preto ja  osobne  by  som na  tomto nič  nemenil.  A nemyslím  si,  že by sa  malo  na
každom  druhom zastupiteľstvo  na  podnet  niekoho  meniť  zloženie  miestnej  rady.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne. No, tuto chcem uistiť pána poslanca Rosinu, že my, v strane SaS
máme  slobodu.  Nikoho  ja  neriadim,  ani  pána  poslanca  Krampla.   Návrh  na
rekonštrukciu  miestnej  rady pán poslanec,  v podstate,  navrhol  na  základe  nejakých
vlastných úvah; nekonzultoval to so mnou. A ja  sa za tento návrh  - alebo za to,čo
povedal nehnevám naňho; lebo veď vyjadril svoj vlastný názor. A myslím si, že mali
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sme  tu  obdobie,  keď  sa  za  vlastný  názor  trestalo.  Mám  pocit,  že...  možno  že  v
niektorých prípadoch sa ešte trestá stále.  Takže - pre pána Rosinu  ešte raz.  Návrh,
ktorý podal pán poslanec Krampl, alebo - o ktorom hovoril na rekonštrukciu mestskej
rady, nebol s mojím vedomím, ani som ho neschvaľoval, ani nemám potrebu kolegovi
Kramplovi niečo schvaľovať, pretože on je slobodný človek. Ďakujem pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem. Nasleduje  s  riadnym  príspevkom  pán  poslanec
Savčinský.

p.  Savčinský:  Ďakujem  pani  starostka.  Mám procedurálny  návrh,  aby  sa  o  jednotlivých
bodoch, tak, ako sú predložené - bod a) a bod b) pod hlasovalo samostatne. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec
Zajac. /Musím dať hlasovať?/ Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Ja len chcem teda ako keď sa už bavíme, je mi to strašne ľúto, ja som nemyslel, že
budeme  o  tomto  diskutovať.  Lebo  ..  No   -  ale  dobre.  Ja  teda  som  si  čítal  tie
zastupiteľstvá;  a  ja  len  teda  si  to  teda pamätám,  pán  poslanec  Rosina  neni.  Ja  si
pamätám, že návrh na rekonštrukciu miestnej rady vyšiel v bode Rôzne na návrh pána
poslanca  Buzáša.  Myslíte  si,  že  pán  Bendík  konzultoval  tento  návrh  s  poslancom
Buzášom? Lebo ja si to nemyslím.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, Marcel, vidím, že už aj taký výdatný rečníci
ako si ty, sú unavení, pretože ja som nepoužil termín, že - návrh na rekonštrukciu  rady
dal poslanec Krampl.  Povedal som, že - podnet. A podnet vznikol práve vtedy, keď
sa ... začala debata na tému členstva  - najprv v tejto... komisii na ochranu verejného
záujmu  a po  tom to gradovalo;  a  mala  by sa  spraviť  rekonštrukcia  miestnej  rady.
Takže to bol ten podnet. Samozrejme, návrh predložil kolega Buzáš. A ja som sa s ním
stotožnil. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec ... ináč je 21:27... Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ale hlasovanie nie je na podnet, ale na návrh. A teda- prepáčte, ale teda to sa naozaj
už,  ako... naozaj sme  unavení,  tomu ja  verím...  tomu ja  verím -- ,  ale  to naozaj to
podnetov tu môže padnúť, tu môže ktokoľvek; ale  návrh - na základe, ktorého sme
hlasovali o rekonštrukcii, padol nie z pozície poslanca Krampla. ...Aby sme boli jasní.
Čiže ... to nebolo dohodnuté. To nemohol Bendík zorganizovať, že teda ... A on... lebo
to  nám  navodzovalo  ten  príspevok,  že  on  si  vyžiadal  tú  rekonštrukciu.  No  nie!
Nevyžiadal si tú rekonštrukciu.  Podnet na rekonštrukciu - v inom zmysle-   padol od
pána, a naozaj v inom zmysle - pána Krampla. A podnet je jedna vec; a ešte raz bol to
iný podnet. Iný zmysel mal ten podnet pána Krampla a ten bol pretavený –áno - do
návrhu. A nehrajme sa, že sme tu neboli a že sa musíme o tom  presviedčať. Lebo,
tak .. .do kelu! - nie sme malé decká.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Boli  sme  tu  a  sa  čudujem  koľko  času  trávime  úplne
zbytočným  ...  zdaním  sa  atď.  Nebudem to  rozvádzať.  Pán  poslanec  Martinický  s
riadnym.

p. Martinický: Dávam návrh na ukončenie diskusie.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o ukončení diskusie...

Hlasovanie: Za 7, proti 4, zdržali sa 4. Diskusia pokračuje. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším prihláseným je...  pán poslanec Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. Možno je to ozaj únavou. Ale priznám sa, že mi nedochádza
zmysel  toho  návrhu  oddeleného  hlasovania.  Teda,  že  či  je  taká  predstava  od
predkladateľa toho návrhu, že... zvolí sa...  bude sa súhlasiť s a) a nebude sa súhlasiť s
b). ... Hej?  No... Opačne to nemôže byť; lebo pokiaľ sa neodsúhlasí a), tak o b) sa
hlasovať nemôže.  ... Hej... A či potom.... 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení,  nezdržiavajme  sa  navzájom.  Je  pol  desiatej.  Pán
poslanec Dulla má slovo.

p. Dulla:  Ja by som ďakoval za pripomenutie; A je mi teda ozaj zvláštne, teda, že či je taká
predstava –ako- reálna, že by sa rozšíril počet členov miestnej rady na 6; a pritom sa
neschválil ten, kto je teraz navrhnutý, ale potom dodatočne, ešte na iné hlasovanie. A
dovtedy by bolo to šieste miesto neobsadené. Alebo sa o chvíľu dozvieme ešte ďalší
personálny  návrh.  Je mi  ozaj ľúto, že sa venujeme  všelijakým  kombináciám,  ktoré
nesvedčia o tom, čo sa tu hovorilo, o vzájomnej úcte  - a bol by som rád teda, keby
som dostal teda odpoveď, ako je myslený ten návrh na oddelené hlasovanie? Ďakujem
veľmi pekne.

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

p.  Krampl:  Ďakujem za slovo.  Ja  som tu bol viackrát  spomenutý.  Tak asi by sa  patrilo
reagovať. No, ja som vtedy dával nejaké podnety, nie návrhy, ale návrh  - jeden som
dal,  ale  ten neprešiel.  Tie podnety sa de facto týkali,  to už došlo k zmene, ... síl  ...
politických.  Hej? , Že proste niektoré strany tu získali,  niektoré stratili. A v podstate,
keďže tá miestna rada je trošku iný orgán, ale ten zákon hovorí, že sa prihliada, nie je
to úplne striktne,  ale  prihliada.  Napríklad - je  tam situácia,  kedy KDH má jedného
člena a má zastúpenie v miestnej rade, SAS má 2 členov a nemá zastúpenie.  Čiže v
celku logicky by malo dôjsť k rekonštrukcii. To, že váš klub pochopil tú rekonštrukciu
po svojom;  akože - dobre,  veď odhlasovali  ste  to. Teraz ešte raz.  Ja  ...  sa  k  tomu
nechcem vracať, lebo by sme sa točili  stále dookola; a to nie je zmyslom. Ten návrh
smeruje k tomu, aby sme sa niekde vrátili a znormalizovali pomery. A buď to tak bude
alebo nie. To sú iba 2 možnosti. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Pán poslanec Bendík... Ešte než dám slovo pánovi
poslancovi  Rosinovi,  upozorňujem  vás  kolegovia,  že  voľba  členov  miestnej  rady
prebieha tajne. To znamená, že keď ukončíme diskusiu, vyhlásime prestávku. Zvolíme
volebnú komisiu, pripravíme hlasovaciu miestnosť, hlasovacie lístky atď., so všetkým
čo je .... s tým spojené. Ak si myslíte, že by bolo vhodné skrátiť túto procedúru, musí
niekto z vás navrhnúť aklamačné hlasovanie.  A musíte si to schváliť.  Slovo má pani
poslankyňa Zemanová s faktickou ... Tak sa chcela odhlásiť.   Marcel... ja  som mala
len takú, ako keby procedurálnu. Neviem, či chceš na to  reagovať.

p. Zajac: Ja len chcem dať návrh na aklamačné hlasovanie.

??? .. Nie, nie aklamačné. Verejné.

p. Čahojová, starostka MČ: No... tak verejné.  ...  Myslím si,  že vo faktickej sa nedá dať.
Musí  sa  dať  v  riadnom  príspevku.  Aspoň  si  to  tak  pamätám.  Ale  mám  ešte
prihlásených kolegov do riadnej diskusie.  Takže  pán vicestarosta má slovo. Nech sa
páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem. Osvojím si tvoj, Marcel, návrh. A dávam
návrh na verejné hlasovanie, v riadnom príspevku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Stala sa niekde chybička. Ja som bol prihlásený do hlasovania; zmizol som, takže -
hoci hovorím prvýkrát, už je tam dvojka.  Takže v svojom prvom riadnom príspevku
dávam návrh na ukončenie rozpravy k tomuto bodu.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, nie je potrebné o
tomto  návrhu  hlasovať.  Diskusiu  ukončujem  a  prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla návrhy uznesení.  - A dávam hlasovať-  na návrh pána vicestarostu? - ktorý
navrhol,  teda, že či sme ochotní hlasovať o voľbe do dovolenia člena miestnej rady
verejne?  Nech sa páči.  Hlasujte.  Ste za verejné  hlasovanie?  ... Marcel  má  faktickú
nejakú - alebo technickú?

p. Zajac: (mimo mikrofón! ... ) Technickú pripomienku ... . že ja by som tiež bol rád, keby ste
teda odpovedali poslancovi  Dullovi, lebo teda týka sa to... tej procedúry, tak ... ten ...
kto navrhol ... to oddelenie hlasovania, bolo by dobré..., keby povedal, že čo s tým....

p. Čahojová, starostka MČ:  Ale - nie  je  povinný  to povedať. Keď aj dá poslanec takýto
návrh, tak je akceptovaný. A teraz sa vás spýtam - a budete sa vyjadrovať hlasovaním,
či ste za to, aby sa hlasovalo verejne? Hlasujte za to, aby sa hlasovalo verejne? 

Hlasovanie: Za 15 prítomných poslancov, proti 1, nedržal sa nikto. Tento spôsob voľby bol
schválený. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia: Keďže teda budeme hlasovať oddelene - pán poslanec
Zajac dal návrh uznesenia v bode a) a v bode b). Hlasujeme teraz o návrhu v bode a) -
Určuje s účinnosťou 1. 3. 2018 počet členov Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 7. volebnom období na 6. 

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o 1. časti návrhu poslanca Zajaca. 

Hlasovanie:  Za  9 prítomných  poslancov,  proti boli  dvaja,  zdržali  sa  5.  Tento  návrh  bol
schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová  komisia:  Keďže  v  oddelenom hlasovaní  -  časť  a)  návrhu  -  získal  dostatočnú
potrebnú podporu, hlasujeme aj o návrhu uznesenia v bode b) – Volí  dňom 1. 3. 2018
za člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
poslanca Ing. Igora Bendíka.

p. Čahojová, starostka MČ:  Hlasujeme  o návrhu pána poslanca Zajaca,  časť b). Nech sa
páči. 

Hlasovanie: Za 10 prítomných poslancov, proti dvaja, zdržali sa 6. Pán poslanec Bendík bol
dovolený za člena miestnej rady. Veľká radosť.

Bod 18
Rôzne.

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje bod číslo 18 dnešného programu; pôvodne bod číslo
15 - bod Rôzne. Nech sa páči, otváram bod Rôzne.  Do bodu Rôzne sa prihlásila pani
poslankyňa Livia Poláchová.

p.  Poláchová:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som v  bode  Rôzne  chcela  požiadať,  vás  pani
starostka,  pán prednosta,  aby ste dali  pokyn  zamestnancom úradu,  aby nepreberali
oznámenia o majetkovom priznaní,  ... ale, aby usmernili poslancov, že to majú podať
do podateľne. To je prvá vec. Druhá vec: - žiadam prednostu, aby zabezpečil správne
tlačivo; neviem či to je na webe,  alebo aspoň keď sa to bude zasielať, správne tlačivo,
v súlade so zákonom na podanie majetkového priznania na rok 2017 atď.  A týmto aj
prosím pána poslanca Slobodu, aby nám... aby nám umožnil nahliadnuť to ich tlačivo,
ktoré majú v Ružinove, už opravené. Ďakujem veľmi pekne. A po tretie: -Vyzývam
kolegov poslancov, aby sme podali oznámenie o majetkovom priznaní včas.  Termín
už sa blíži.  Už si to môžeme chystať. Aby to podanie, aby to oznámenie bolo úplne
a pravdivé.  Tzn.  aby  tam  boli  aj  dátumy,  podpisy,  uvedenie  majetku  manžela,
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manželky, detí - a ja neviem čo všetko možné, aby sme sa vyvarovali formálnym alebo
aj horším  chybám.  Aby sme  nemuseli  v  nasledujúcom období  riešiť  to,  čo sme  tu
riešili niekoľko hodín. Ďakujem veľmi pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem aj  ja.  S  faktickou k tomuto návrhu  pán  poslanec
Dulla.

p.  Dulla: Ďakujem  za  slovom.  Ja  by  som  chcel  len  pripomenúť,  že  zákon  neobsahuje
formálnu úpravu oznámenia; a tlačivo, ktoré používajú tí alebo oní účastníci môže byť
zbytočne  rozsiahle,  lebo  je  na  všetky kombinácie  prípadov a  nemusí  sa  mnohých
týkať. A potom bude neracionálna spotreba papiera, tlače a tak ďalej. Takže ja osobne
by som povedal,  že každý,  kto chce nech využije  tlačivo,  a  kto nechce, nech podá
oznámenie s tými údajmi, ktoré sa ho osobne dotýkajú. Ďakujem.

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

p. Bendík:  Ďakujem pekne. Ja by som chcel doplniť kolegyňu Poláchovú. Ja by som chcel
vyzvať aj poslancov, ktorí podávajú majetkové priznania,  aby naozaj si ich podali do
podateľne, nech si urobia nejakú fotokópiu toho, že to podali. Lebo tá obálka sa môže
stratiť. Ja poviem svoju vlastnú skúsenosť na magistráte. Taktiež som podal majetkové
priznanie. Volali mi z magistrátu, že prečo som nepodal. Tak som pekne im nadiktoval
to registračné číslo, ktoré majú.  Nakoniec sa zistilo,  že to moje majetkové priznanie
skončilo  u pána primátora Ftáčnika vtedajšieho. Takže stať sa môže; môže tá obálka
zablúdiť kdekoľvek, tzn. chyby sa stávajú.

p. Čahojová, starostka MČ: Ale podpísal si ho.

p. Bendík: Áno, podpísal som ho. A myslím si, že dátum som dal 31.3.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Zemanová, nech sa páči.

p.  Zemanová:  Chcela  by  som poprosiť  pána  prednostu,  aby  úrad  zabezpečil  25  kúskov
tlačiva.  ...  „Oznámenie  bolo  podané“,  ktoré dostanú  poslanci  potvrdené  úradom v
momente, keď podajú. Zároveň by som chcela poprosiť poslancov, že napriek tomu,
že pán predseda výboru mi dal ústne vysvetlenie, že podpis nie je dôležitý, lebo nie je
vymenovaný v zákone, aby sa za tieto oznámenia podpísali. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Ja sa strašne teším týmto praktickým veciam; hlavne keď budeme mať to tlačivo.
Ale chcem sa spýtať, lebo ja som živnostník a veru som tento rok uvažoval o odložení
daňového priznania. A čo - nedáme nejakú otázku na toto? Lebo ja som teda prakticky
doteraz nikdy tento problém nemal.  Vždycky som si daňové priznania  dával načas;
teda na ten marcový termín. Ale teraz je to tak, že ak je to tak, že musím,  no tak to
budem robiť, ale nie je to úplne najlepšie.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. O slovo požiadal poslanec Národnej rady pán
Vladimír Sloboda.

p. Zajac: ... Som rád, že sa o tom bavíme.

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel...  slovo má pán Sloboda.

p. Sloboda, poslanec NR SR: Ďakujem pekne. My sme to opakovane už riešili,   presne túto
situáciu. Zákon hovorí jasne. Máte to podať najneskôr 30. , teda do konca apríla. To
znamená, že ak máte vy posunuté daňové priznanie,  bohužiaľ,  nesplníte tým pádom
podmienku  tohto  zákona,  ústavného,  ktoré  je  tomu  nadriadený.  To  znamená,  že
posúvajte si to, ale vy si nemusíte posúvať do konca júna. Môžete si to posunúť len do
konca apríla.  Takže... je to rozumnejšie  a tým pádom splníte ten zákon. Nemáte inú
možnosť. 

p. Čahojová, starostka MČ: Reagovať na vaše vystúpenie chce pán vicestarosta.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno, ja  to chcem potvrdiť. Marcel,  to je  presne tá
vec, kedy je to kolízia dvoch noriem; ale  je to ústavný zákon, má prednosť. A naozaj,
nemyslelo sa na to, keď sa to písalo. Musíš ho dodržať, ak sa nechceš vystaviť sankcií,
taká ta ľudová tvorivosť, že - veď som si odložil, potom mi stačí dať - To tam neplatí.
Proste, je to striktné, je to jasné a  treba takto postupovať. 

p. Čahojová, starostka MČ: A na vaše vystúpenie chce reagovať aj pán prednosta Drotován.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ja chcem reagovať na tie otázky, teda podnety, ktoré boli.
Tak samozrejme, tajomníčka komisie zabezpečí aj formulár aj list,  aj tak isto na akú
adresu, lebo to má byť adresované tej komisii. To má byť na tej obálke; a tak isto aj čo
tam má byť uvedené. Ale ešte by som pripomenul, že - a to je tiež otázka možno na
pána Slobodu, že či je možné podať - a podľa mňa je, možné to podať elektronicky.
Ale tamto to nie je tajné, v podstate. Alebo či je to možné cez elektronickú podateľňu
elektronickým podpisom podať alebo musí to byť zavreté vo fyzickej obálke?

p. Čahojová, starostka MČ: V tejto súvislosti ja by som doplnila otázku pána prednostu, či  -
je to pán Sloboda názor váš osobný alebo ako výklad metodicky vášho útvaru, že ten
podpis  majetkové priznanie nemusí obsahovať? Podpis toho, kto podáva majetkové
priznanie. Že či ten podpis tam nie je náležitou súčasťou toho dokumentu?

p.  Sloboda,  poslanec  NR  SR:  Ďakujem  pekne.  Toto  bol  len  môj  výklad.  To  môže
samozrejme, keď ktokoľvek kto dá na Ústavný súd, to jediný ten, ktorý môže vykladať
ústavný zákon. Takže – áno. Koniec  koncov, jediný  ústavný zákon, Ústavný súd o
tomto môže rozhodovať. Navyše aj, tak by o tom rozhodoval, keď udelíte poslancovi
pokutu, on sa odvolá, automaticky Ústavnému súdu, takže to nie je problém.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Iste,  akákoľvek  listina  bez  podpisu,  nejaká  vyplnená  nemá
nijakú právnu relevanciu. Alebo má?

p. Sloboda, poslanec NR SR : To už nechám na nich na posúdenie.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani poslankyňa  Poláchová mala  nejakú...   Lívia,  mala  si aj
nejaký návrh na uznesenie?

p. Poláchová: Nie, návrh na uznesenie som nepodala. 

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Dúfam teda, že sa neprehreším, keď v rámci bodu Rôzne budem
mať 3 samostatné časti. Takže začnem prvou. Komu by sa nepáčilo  mať na verejnej
komunikácii  vyhradené  parkovacie  miesto  z  titulu  pracovného  pomeru  a  navyše
bezplatne,  niečo,  ako firemné  parkovisko? Poviete  si,  že v  Karlovej  Vsi  to  nie  je
možné.  Zvlášť,  ak  sa  šírili  informácie  o  tom,  že  sa  budú  redukovať  vyhradené
parkovacie  miesta,  respektíve,  že  nové  budú  vytvárané  takmer  výlučne  pre  ťažko
zdravotne postihnuté osoby odkázané na individuálnu dopravu. Napriek tomu máme
nové  firemné  parkovisko  s  desiatimi  miestam,  časovo  vymedzené  od 6:30 do  15.
hodiny,  pre zamestnancov Základnej  školy Alexandra Dubčeka. Niekto si povie,  že
učitelia  si zaslúžia vytvárať čo najlepšie  podmienky. Zostáva nezodpovedaná otázka,
či to  má  zahŕňať  aj podporu používania  áut  a  ich  vťahovania  do územia  namiesto
podpory používania  mestskej  hromadnej  dopravy.  Či  sa  skúmala  otázka vhodnosti
umiestnenia,  zvlášť  vo vzťahu k podielu  vyhradených  miest  na danom parkovisku.
Pritom na  náprotivnej  strane,  v  náprotivnej  vetve  tejto  ulice,  je  3-násobný  počet
parkovacích miest a na kolmej k nej viac ako 5-násobok. Tiež otázka, či sa skúmal aj
zákaz pozitívnej diskriminácie.  O možnostiach kontroly či tam odstavené auto použil
zamestnanec Základnej školy Alexandra Dubčeka si možno tiež urobiť celkom jasnú
predstavu aj o tom, že po 15. hodine tam pokojne môže nechať odstavené auto, lebo na
rozdiel od miestnych, ktorí najneskôr do 6:30 ráno, zamestnanec základnej školy nemá
povinnosť  uvoľniť  im  miesto  po  15.  hodine.  Takže  návrh  uznesenia:  Miestne
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves žiada  starostku mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  prehodnotiť  zriadenie  vyhradených  parkovacích  miest  pre
zamestnancov Základnej  školy Alexandra  Dubčeka v súčasnej  polohe. Druhá časť.
Minule sme hovorili o prístupe pre zásahové, ale aj iné vozidlá, k domom Majerníkova
42  až  52  a  Pribišova  27  až  37  a  mimoriadne  nepríjemnej  situácii,  keď  vozidlo
zdravotnej záchrannej služby nedokázalo odísť s pacientom vo veľmi vážnom stave.
Požiadali sme o návštevu. Nevieme o nej. Odznela informácia o zamietavej odpovedi
pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Majerníkova 42 až 52, k požiadavke upraviť terén
zatrávňovacími  rohožami,  ktoré  by  spevnili  terén a  umožnili  jazdu  vozidlami  bez
poškodzovania  trávnika.  Podľa odpovede, list  KV/ZIVP/637/2017/1843/ LG zo dňa
2. 11. 2017, pre prístup sú určené komunikácie cez dvory. Možno nebolo dostatočne
jasné, ale tým sa myslí prístup pre záchranné vozidlá. Tak. Ale členovia spoločenstva
vlastníkov netúžia,  ani nežiadali o zmenu charakteru chodníkov, čo sa tiež uvádza v
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tom liste, ale o spevnenej časti trávnatej plochy, súbežne s krátkym, najužším úsekom
chodníka.  Neviem odkiaľ čerpala informácie  pani Ing. Gašparová o určení prístupu
cez dvory ,a čo presvedčilo  Mgr. Drotována, aby podpísal,  aby sa podpísal pod taký
text? Za vyše 25 rokov, čo sú tie domy v užívaní, som ani nepočul o príjazde vozidiel
integrovaného  záchranného  systému  do  dvora.  Či  to  nebude  tým,  že  zložky
integrovaného  záchranného  systému  o tom určení  ani  netušia,  lebo  vo  vykonávajú
zásahy práve z priestoru medzi domami Majerníkova a Pribišova. Neviem, či autorka
listu i pán prednosta miestneho úradu niekedy boli v tých dvoroch? Ale určite viem, že
to nezodpovedá aktuálnemu stavu vo dvore Majerníkova 36 až 58 - určite, a ani stavu,
v ktorom sa odovzdávali do užívania. Jediný úsek, ktorý bol a je prístupný pre vozidlá,
je prístup k zadným vchodom číslo  52 až 58, čo je  výborné. Lebo prístup predným
vchodom majú sťažený schodiskami.  Ostatné zadné vchody sú odrezané schodmi na
oboch stranách.  Iný prístup nie  je  možný,  pre výrazné  stavebné  a terénne výškové
obmedzenia,  prekážky. Ak je reč o stavebných obmedzeniach, patrí k nim aj nie tak
dávno výrazne rozšírené detské ihrisko, so súhlasom Karlovej Vsi. K súčasnému stavu
patrí  aj  zmena  dopravného  značenia,  ktorá  sa  podarila  vďaka  vyše  ...  dlhoročnej
trpezlivosti a ktorou sa medzi domami na Majerníkovej a Pribišovej vyznačila, zriadila
obytná zóna s právom príjazd vozidiel.  Podľa tohto sa dá predpokladať, že aj krajský
dopravný inšpektorát uznal,  že príjazd áut ku vchodom nemá byť cez dvory, ale ako
velí  zdravý  rozum,  zo  strany  hlavných  vstupov,  označených  orientačným  číslami.
Práve v tejto súvislosti je logické venovať pozornosť potrebnej úprave terénu vo veľmi
rozsiahlom rozsahu.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslane, prepáč, že ťa prerušujem;  berieme to ako druhý
diskusný príspevok. Aby si bol v limite.

p. Dulla: Áno. Dva razy či šírka 1 m a dĺžka zhruba 10 m. Preto prednesiem ďalšie uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves -po a) súhlasí s úpravou
časti terénu v obytnej zóne medzi domami Majerníkova 42-52 a Pribišova  27-37 a
použitím  nevyhnutnej  časti  rezervného  fondu,  pokiaľ  nebude  dosť  prostriedkov  v
rozpočte Karlovej Vsi na rok 2018; Po b) - žiada starostku mestskej časti Bratislava-
Karlova  Ves  pripraviť  ucelený  návrh  technického,  organizačného  a  finančného
zabezpečenia a predložiť ho na zasadnutie  vecne príslušných komisií  v apríli  2018.
Často sa hovorí o zlepšovaní podmienok pre chodcov - pohyb s kočíkom,  či lepšej
údržbe ciest vo vlastnej réžii.  V praxi ... sa to neveľmi darí,  hoci nie  sú vždy treba
veľké náklady a mnoho úsilia. Uvediem pár príkladov. Stav schodov medzi predajňou
mäsa Miran Duo a kaviarňou U hada kúsok od podchodu vedúcemu k pešej zóne pred
poštou na Dlhých dieloch. Ak je tá stavba v správe Karlovej Vsi, treba sa postarať o
opravu.  Ak  je  to  majetok  súkromnej  osoby,  mala  by  Karlova Ves  reagovať,  ako
stavebný úrad, čo najskôr. Ďalej sa jedná o úpravu chodníka pri vyústení prechodu na
opačnej  strane pri zadnom vchode  k Miran  Duo  a do tých garáži,  o  ktorých sme
rozprávali.  Akosi  sa  zabudlo  na  potrebu  bezbariérovosti  v  tesnom okolí.  V  tomto
mieste je na krátkom úseku v jednej línii viacero prekážok, ktoré predstavujú bariéry
hlavne chodcom. Aj tam je jeden veľmi zlý úsek časti vozovky a teda sa treba riadiť
podľa toho, kto zodpovedá za jej stav. Ak Karlova Ves - treba konať; ak iný subjekt -
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treba takisto konať, ale v inej réžii. Je to zbytočné. No a posledný taký zvláštny prípad
máme vo vlastnej réžii, teda údržbu pozemných komunikácií. A napriek tomu nie vždy
sa také ľahké veci podaria,  ako je  očistiť uličnú vpusť na parkovisku pri Základnej
škole Majerníkova 62, ale tej budovy, čo je  60. Máme jednu takú nevyčistenú; mali
sme  jednu  takú  nevyčistenú  vpusť  a  teda  nemôže  odtekať  dažďová  voda.  Je  to
drobnosť; chce  to tam prísť tohto územia,  môžeme si to ukázať a dá sa to urobiť.
Takže  - tento stav na tej pešej zóne Ľudovíta Fullu – Pribišova, pri pošte a zóne sme
už  niekoľkokrát  pripomínali;   a  teda  v  súvislosti  s  tým návrh  uznesenia:  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiada prednostu Miestneho úradu
mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  pripraviť  –  po  a)   -súpis  porúch tvoriacich
prekážky bezpečnému  pohybu  chodcov; po b)  -  návrh technického,  organizačného,
finančného  zabezpečenia  a predložiť  ho na zasadnutia  vecne  príslušných  komisií  v
apríli 2018.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa vyjadrila  hlavne k tej 1.
časti, k tomu parkovaniu pracovníkov Základnej školy.  Táto situácia je prechodného
rázu,  pretože  sa  opravuje  spojovací  mostík  medzi  dvomi  budovami.  Zamestnanci
školy,  ktorí teda cestujú,  neviem z kade  a používajú  svoje  osobné  vozidlo,  zvykli
počas pracovnej doby parkovať pod tým spojovacím mostíkom. Tam je parkovisko pri
bazéne;  z dôvodu, že tam ohradené stavenisko, tam teraz sa parkovať nedá. Preto sme
pristúpili k tomu dočasnému režimu parkovania. Je to len v pracovnom čase;  a to je
obdobie, kedy nie je na Dlhých Dieloch problém zaparkovať. To, že prečo tam sú po
pracovnom  čase,  myslím,  že  platí  taký  istý  režim  ako  na  všetkých  ostatných
parkujúcich, že tam by to mala riešiť mestská polícia, keď tam zostanú parkovať. Ale
zamestnanci,  ktorí chodia autom do školy,  tak pravdepodobne nebývajú  pri škole a
neparkujú  tam v noci.  Čo sa týka  tej vpuste,  to sa mi  zdá  také čudné,  toto riešiť
uznesením.  Lebo bežne dostávame podnety podobné od občanov. A keď dostaneme
napr.  mailom  takéto  upozornenie,  alebo  my,  alebo  správa  -  myslím,  že  sa  volá,
spoločný  mail,  verejnoprospešné  služby  tento podnet  riešia  úplne...  Nie  je  k  tomu
potrebné žiadne uznesenie. Takže... Ale je to na vás.  Pán poslanec Borovička. Hlasuje
sa  hneď?  ...  Keď ...  po  návrhu?   Než  dostane  slovo  pán  poslanec  Borovička,  tak
budeme  hlasovať  o  návrhu  pána  poslanca  Dullu.  Prosím  návrhovú  komisiu,  aby
predniesla. Čiže, ako reagovať na moju odpoveď? Nech sa páči, pán poslanec Dulla a
potom budeme hlasovať o tvojich návrhoch.

p. Dulla:  Áno. Ďakujem za slovo. Ja by som len upozornil, že návrh uznesenia zasadnutia sa
nedotýka  tejto  uličnej  vpuste,  ale  navrhuje  sa  vytvoriť  súpis  porúch  tvoriacich
prekážky bezpečnému pohybu  chodcov.  Čiže to, čo považujem za vážne.  To som
spomenul  len  ako  príklad  -  drobnosti,  ktorá  sa  dá  vyriešiť  pomerne  jednoducho;
netreba veľa úsilia,  nestojí veľké náklady. Tak ako som uviedol svoj príspevok. Ale
návrh  uznesenia  hovorí  o  súpise  porúch  tvoriacich  prekážky  bezpečnému  pohybu
chodcov a návrh technického, organizačného a finančného zabezpečenia ... predložiť
na zasadanie komisie. Čiže principiálne veci, nie malichernosti.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec ja v tom vidím akože takú vadu, nevidela som to
na papieri,  že to nešpecifikuje  presne,  že čo ty chceš.  Lebo ak by sme mali  všetky
prekážky  pre  chodcov  -  my  máme  zmapované  a  postupne  odstraňujeme,  robíme
bezbariérové úpravy pre chodcov; ale všetky prekážky v Karlovej Vsi aby sme ti teraz
zmapovali a predložili na aprílové zasadnutie zastupiteľstva, myslím si, že to je taká -
ako  keby-  čudné  mrhanie  energiou.  Ak  by  si  mal  konkrétny  príklad,  niekde  na
Pribišovej alebo  niekde  na  Majerníkovej,  tak  bolo  by  potrebné  špecifikovať.  Pán
prednosta ešte chce reagovať. Potom ti dám slovo.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Potrebovali by sme upresniť,  že čo tým myslíte? Lebo
najväčšie prekážky pre chodcov sú parkujúce vozidlá. Tzn. odstraňovať tie vozidlá a
riešiť ich v rámci parkovania a upravovania a znižovania počtu parkovacích miest je
samozrejme,  tiež jedna z možností.  Takže treba upresniť,  čo sú to tie  prekážky pre
chodcov.  Že  či  sú  to  obrubníky  a pod.?  My  sme  mapovali  v  spolupráci  s
Prírodovedeckou  fakultou  určité  lokality;  máme  aj  nejaké  mapky,  ale  to  vlastne
postupne sa to odstraňuje, rieši sa to. Ale urobiť pre celú Karlovu Ves, tak to myslím
si,  že nereálne,  termín do apríla.  Takže, ak teda tak je možné, tak termín do konca
júna.  Lebo  keď má  to  byť  celá  Karlova  Ves,  nie  iba  teda  vaše  okolie,  tak to  by
zamestnanci asi nestihli reálne urobiť. Lebo to je naozaj veľa toho. Poprosil by som o
upresnenie.

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

p. Dulla:  Môžem? Dobre. Ďakujem za pripomienku. Ozaj sa nejedná o také prekážky, tipu
auta. Sú to, je tam výslovne úmyselne použité slovo poruchy, tzn. vady. Škoda, mám
fotografie, ale doniesol som si to na SD karte, nie na USB kľúči a SD kartu nedalo sa
tu využiť, lebo nie je čítačka; boli by ste to videli.   Ja vás pozývam, príďte, stretnime
sa  a  ja  vám ukážem....  To sú  vybité  dlaždice  na  horných  stupňoch,  kadiaľ  chodia
ľudia; jeden z hlavných ťahov a tam hrozia úrazy na schodoch. Druhá záležitosť sú tie
prekážky, o ktorých hovoríme. Čiže je  to prekážka bezpečného pohybu. Auto, samo
o sebe, by som nebral ako poruchy, ktoré bránia bezpečnému pohybu. By som to tam
nezaraďoval. Keď chcete, príďte, ukážeme. Je to škoda a súhlasím teda, ak môžem v
tej remedúre opraviť nie apríl ale jún.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja si myslím,  že práve to, čo hovoríš takto je to,
že keď dáš podnet  na konkrétnu kachličku,  konkrétny schod, tak vtedy sa to rieši.
Lebo to nie sú veľké a náročné opravy, ktoré robíme, čo najrýchlejšie, ako vieme. Oni
vznikajú  priebežne, hocikedy počas roka. Kachlička vypadne hocikde, čo vládzeme,
robia naši zamestnanci verejnoprospešných služieb. Ak sú väčšie opravy schodísk, tak
vysúťažime  dodávateľa.  Ale  myslím  si,  že  je  nezmysel,  aby sme  robili  uznesenie,
mapovanie celého priestoru Karlovej Vsi,  keď musíme riešiť ad hoc problémy, ktoré
vznikajú. Možno, kým to  zmapujeme, tak tá mapová situácia, už ani nebude aktuálna,
už bude v reále skutočnosť úplne iná. Čiže ak máš konkrétny podnet a fotografiu, stačí
poslať fotografiu mailom na úrad.
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p. Dulla: Tých pár, čo som urobil, lebo nechcel som to zahlcovať, pošlem. Nemám problém.

p. Čahojová, starostka MČ:  Dobre.  Ďakujem pekne. Takže budeme...  Návrhová komisia,
návrhy pána poslanca Dullu, nech sa páči.

Návrhová komisia:  K bodu Rôzne návrhová komisia  obdržala 3 návrhy od pána poslanca
Dullu.  K bodu Rôzne - vyhradené parkovacie miesta.  Návrh na uznesenie:  Miestne
zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves žiada  starostku mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves  prehodnotiť  zriadenie  vyhradených  parkovísk,  vyhradených
parkovacích miest pre zamestnancov Základnej školy Alexandra Dubčeka v súčasnej
polohe.  

p. Čahojová, starostka MČ:  Celé? Ďakujem pekne.  Hlasujme  o 1.  návrhu pána poslanca
Dullu. 

Hlasovanie:  Za 8 prítomných  poslancov,  proti 1,  zdržali  sa  7.  Tento návrh nebol  prijatý.
Poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Ďalší  návrh bodu Rôzne - Prístup k domom Majerníkova 42 až 52 a
Pribišova  27  až  37.  Návrh  na  uznesenie:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava Karlova Ves - bod a) - súhlasí s úpravou časti terénu v obytnej zóne medzi
domami  Majerníkova  42 až 52 a Pribišova  27 až 37 a použitím nevyhnutnej  časti
rezervného fondu, pokiaľ nebude dosť prostriedkov v rozpočte Karlovej Vsi na rok
2018;   bod  b)  -  žiada  starostku  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  pripraviť
ucelený návrh technického, organizačného a finančného zabezpečenia a predložiť ho
na zasadnutie vecne príslušných komisií v apríli 2018. 

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, hlasujeme o 2. návrhu pána poslanca Dullu… 

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

Návrhová  komisia:  Posledný  návrh  bodu  Rôzne  -  Bariéry,  poruchy  a  chodci.  Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiada prednostu Miestneho úradu
mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  pripraviť:  -  bod  c)-  súpis  porúch tvoriacich
prekážky bezpečnému pohybu chodcov;  - bod d)- návrh technického, organizačného a
finančného  zabezpečenia  a predložiť  ho na zasadnutia  vecne  príslušných  komisií  v
apríli 2018 - a tento termín pán poslanec oznámil vo svojom príspevku, že opravuje na
jún 2018.

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

Hlasovanie:  Za  8 prítomných  poslancov,   proti nebol  nik,  zdržali  sa  7.  poslanci.  Prešlo,
prešlo. Takže návrh bol schválený. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Borovička.

 p. Borovička: Ďakujem pekne pani starostka. Ja sa pripájam k tomu, čo povedal tu teraz pán
kolega Dulla, nakoľko sa to jedná aj nášho objektu 8210, je to Pribišova 21 až 43. Už
sme o tom rozprávali pred niekoľkými mesiacmi,  ba dokonca už niekoľkými rokmi.
Bolo povedané, že sa tam na to prídeme, naozaj, pozrieť.  Nikto tam nebol, nikto sa
neozval.  Pán Drotován vie o čom rozprávame. napr. na predošlom zastupiteľstve už
sme o tom rozprávali; tuná predtým pani starostka povedala. Bolo by dobre sa na to ísť
pozrieť.  Pani  starostka  to  doslova  vtedy  povedala.  Pani  starostka,  môžeme  si  to
pozrieť?

p. Čahojová, starostka MČ: Hovoríte o tom predchádzajúcom uznesení pána Dullu alebo o
tom poslednom?

p. Borovička:  Naposledy, keď sme akože mali.  V minulom. Ale teraz o to neide.  Teraz sa
jedná o to, že tie chodníky, ako to rozprával pán Dulla, naozaj tam sa 2 kočíky vedľa
seba nevmestia. Je to... je to naozaj tak úzke chodníky, že tam sa nezmestí... hovorím
ani... dvaja ľudia, dve decká keď idú oproti sebe do školy, tak sa v podstate nezmestí.
Jeden človek musí ísť po blate, po trávach a po tomto... A čo sa jedná o vpuste v strede
medzi Pribišovou a Majerníkovu, v strede je vpusť na vodu, na dažďovú vodu. A to
sme rozprávali pred dvoma rokmi.   Že sa tam prídeme pozrieť. Už nám tam vyrastá
strom. Keď je veľká voda, smerom od školy, z tohto... od Dubčeka, všetko ide do toho
stredu  a  tam  by  to  mala,  ten  vpust  by  to  mal  zobrať  tú  vodu  aspoň  čiastočne.
Nezoberie,  lebo je  to  až hore zanesené. A už tam rastú stromy v týchto vpustiach.
Naozaj pred dvomi rokmi sme povedali,  že sa na to prídeme pozrieť, že sa tam bude
teda robiť. A čo sa týka príjazdových ciest, ako hovorí pán Dulla. My máme to isté z
opačnej strany. Z jednej strany máme schody - a druhá vec je, keď máme k jednému je
to 43-ka, 39-ina - Pribišova, niekedy tam bola kvázi príjazdová cesta; je  to pomerne
široké akože široký chodník, kde občas môže niekto prísť alebo odísť. Ale postavili sa
tam  parkovacie  miesta,  v  tom strede,  kde  by  sa  mohlo...  akože  ísť  toto.  A  pri
Pribišovej  21,  kde  bolo  kvázi  príjazdová  cesta,  normálne  auto  sa  tam  neprejde,
nakoľko  si  utrhne  podvozok.  Je  tam taký veľký  výmoľ,  že  to  sa  nedá  prejsť.  A
najkrajšie  na  tom je,  keď už sme  tam teda mali  akože - túto časť,  že  tam nejaké
nákladné auto sa tam dostalo, ale my sme tam postavili  zákaz vjazdu. Je tam veľká
značka Zákaz vjazdu - a je to vyšrafované zebrou, že tam by chodiť nikto nemal. Tak
je to troška... Bolo by dobré, pán Drotován, naozaj urobme si čas,  poďme sa na to
pozrieť, aby sme teda, fakticky, mohli sa obrátiť na vás.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ale  záchranné zložky asi nerešpektujú Zákaz vjazdu.  Ak je
nejaký výmoľ na ceste, treba nahlásiť. Lebo nám teraz momentálne občania nahlasujú
výtlky. Ideme opravovať výtlky, končí zima.

p. Borovička:  Pani  starostka,  rozprávam o tom, že normálna  záchranná  zložka tam zlomí
auto.
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p. Čahojová, starostka MČ: Však hovorím. Treba to nahlásiť,  ak je nejaká jama na ceste.
Treba nahlásiť...

p. Borovička: Nie jama! Tam je normálne, ako spravená cesta – kvázi- k baraku a je veľmi
strmá a pak sa klopí. Nie je možné tam prísť.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta požiadal o reakciu.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  No a dávali  ste ten podnet  pani Konečnej?  Lebo...  ja
nechodím riešiť výtlky. Na to je oddelenie. Tzn. že, keď ste dali ten podnet, veď nie je
s tým problém. Môžem tam aj ja osobne ísť. Len ja o tom ne…

p. Borovička:  Pán Drotován,  ja  som to nedával  ešte  pani  Konečnej,  lebo  ja  už som toto
rozprával pred dvomi rokmi. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: No keď ste to hovorili pánovi Vrabcovi, ktorý už nerobí
rok, tak to mi nepomôže.

p.  Borovička:  Bolo  to  aj  písomne  a  niektoré  veci  boli  písané  aj  vám.  Dokonca  ste  mi
odpovedali,  že o ničom neviete. A pak ste sa mi ospravedlnili,  že ste to mohli nájsť.
Niektoré veci.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Však  pýtať.  Kto  nepýta,  nedostane.  Som  rada,  že  si  to
pripomenul.  Bolo  by  úplne  super,  keby  si  sa  obrátil  priamo  aj  na  pani  Konečnú,
vedúcu oddelenia, a pripravuje sa zoznam opráv nevyhnutných na tento rok. Rozpočet
máme schválený. Uvidíme, či sa to dostane do tých horných priečok, lebo… Nech sa
páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Tie drobné opravy, čo sú také, dajme tomu niekoľko 100
eurové, tak to robí sa ... práve teraz balík a dáva sa to tam, postupne riešime. Minulý
rok sa urobilo  25 veci,  plus tie  súvislejšie  úseky, tak isto toto tam môže byť,  takže
treba len to nahlásiť.  Je možné, že ste to dávali,  ja si nepamätám každý podnet. To,
ako, musíte uznať, že by som musel mať hlavu, ale…

p. Čahojová, starostka MČ:… ale teraz je Zdeno ten správny čas, ako ti hovoríme. Zavolaj
pani Konečnej, stačí telefonát alebo mail.

p. Borovička: Beriem za slovo. Ale vtedy bol vedúci pán Drotován.

p. Drotován, prednosta MÚ  MČ: Veď v poriadku. Len ja som mal podnetov - tak približne
20 za deň. Tzn. musíte... nemôžem si pamätať všetky podnety, žiaľbohu.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla s faktickou. Nech sa páči.
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p. Dulla: Ja k tomu, že keď sa nám odporúča dávať podnety, no tak áno, dávame. Dali sme
ich  podnety  a  dostali  sme  tú  šokujúcu  odpoveď,  z  ktorej  som  časť  použil  v
predchádzajúcom vystúpení. Čiže je to o tom, pán prednosta - ja vám ten list dám, aby
ste ho videli,  lebo konečne som sa k nemu dostal. Je to o tom, že niekedy vyhovuje
podnet a niekedy na ten podnet príde odpoveď bez tej návštevy, bez toho spoznania
toho miestneho činu. Čiže, človek nevie, kedy vlastne, ktorý z tých postupov je dobrý.
Mrzí ma, ak si myslíte, že nám ide len o nejaké prieky. Nie. Ide nám o ľudí, ktorí sú
ešte v horšom zdravotnom stave ako ja; a ozaj sú veľmi odkázaní na tú pomoc zvonka.
To, že tam bolo servisné vozidlo je sranda; ale ide nám o tie záchranné vozidlá. Lebo
to, čo sa tam stalo, neprajem ani najväčšiemu nepriateľovi. Potrebujeme to vyriešiť. A
sami na to nemám územie.

p. Čahojová, starostka MČ:  No, to asi je pravdepodobné, že nebudeme ani my môcť bez
súhlasu hlavného mesta. A pán poslanec Dulla,  teraz sa ťa spýtam, ty máš aj  riadny
príspevok ešte? .. Že nie. Lívia Poláchová má slovo. Nech sa páči.

p.  Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja chcem poďakovať za výbornú zimnú údržbu, ktorú robí
naša VPS-ka. A keďže tu pán  Horínek ešte stále sedí, tak ho aj povzbudiť v jeho práci
a v práci celého tímu. Veľmi si to vážime a ďakujem veľmi pekne. A ešte by som
chcela povedať, v tej súvislosti s minulým zastupiteľstvom, tu niekto povedal,  že na
Púpavovej  boli  rozjazdené  koľaje,  lebo  naša  VPS-ka  to  tam  rozjazdila.  Som sa
informovala - a naši to neboli.  Boli to pravdepodobne, alebo určite tí, ktorí privážajú
tie veľkorozmerné kontajnery alebo nejaké rekonštrukcie v dome robia ľudia,  alebo
tak. Ale určite to neboli vozidla našej VPS-ky.

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

p. Zajac: Super, super, že si to pripomenula. Lebo ja sa zase chcem opýtať... áno našiel sa ten
čo to hovoril;  lebo  to stále  je,  že niekto tam už dokonca doniesol skaly,  aby tade
nechodili tými skratkami. A už aj tie skaly pováľali, odniesli,  aj kvetináč odvalili.  No
OK. Tak nie je  to VPS-ka, ale nemali by sme sa mi starať o nápravu tohto? Ja teda
apelujem na to, aby kompetentní, ktorí teda vidia - a to sa teším, že sme zistili,  že to
nie je VPS-ka, to sa naozaj veľmi teším; ale ten stav je tam neúnosný. A ja som len
reagoval na to, čo tu hovorila tá pani.  A tá pani tu hovorila o tom, že chodíme tu po
blate a tie chodníky vyzerajú, že.. sa ako hanbíme za tú mestskú časť. A ja stále teda
hovorím, že áno. Aj na tej Púpavovej, neviem ako sa to...a to nie je Púpavová, to je
medzi tými vysokými  domami a aj to, čo som povedal,  to stojisko tých smetiakov
Púpavová 21 až neviem koľko, je proste zlé. 1 až 21. Tam nemôžeme prechádzať na
druhú stranu, smetiaky tam stoja takto. Je tam neupratané lístie,  ktoré tam spadalo,
takže tam sú teraz celú zimu  kaluže.  A teda naozaj,  keď to má byť,  to mi  bolo tu
povedané,  že  to  má  sa  starať  o  to  spoločenstvo  vlastníkov  bytov.  Vyzvali  sme
spoločenstvo  vlastníkov  bytov  ako  mestská  časť  o  nápravu  alebo  nevyzvali  sme?
Pokutovali  sme spoločenstvo vlastníkov bytov? Nemal by som to hovoriť,  lebo my
sme členmi tohto spoločenstva, ale to je neúnosné. Ja som na to... na schôdzi som o
tom hovoril, ale to je málo.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem,  Marcel,  že  si  na  toto  upozornil.  My  všetkým
vlastníkom, spoločenstvám vlastníkov posielame teraz list, kde ich upozorňujeme na
to, že toto budeme sankcionovať aj pokutami. Ale zároveň ich upozorňujeme na to, že
momentálne  mesto  schválilo  dotáciu,  že  bude  podporovať  vybudovanie
polozapustených kontajnerov. Jeden taký polozapustený kontajner je možno 10 alebo
až  viac  tých  normálnych  kolieskových  kontajnerov,  ktoré  nám  stoja  na  ceste.
A odporúčame, ak majú záujem, aby aj tie spoločenstvá vlastníkov sa na nás obrátili,
lebo sa vám uvoľnia parkovacie miesta, ak sa vhodné miesto nájde. Ale mesto platí len
polovicu, dotuje polovicu a druhú polovicu musí si  zaplatiť spoločenstvo vlastníkov.
Čiže ak máš slovo vo vašom spoločenstve,  prosím, informuj a pokus sa to presadiť.
Získate aj parkovacie miesta.  Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Nemám slovo, len to môžem na tej schôdzi nadniesť. Ale ten... ale nadnesiem to,
určite. Ale tam je nielen problém tých stojísk, ale aj problém, že oni to neupratujú. A
neviem už kto to má upratať?  Ja som si myslel, že tie listy, keď popadali, že to robíme
my nejako. Oni tam popadali, ostali, zhnili,  zapchali tam všetky odtoky, čo mohli a je
to tam katastrofa. Mám to nafotené. Poskytnem. A aj tých kontajnerov - ak niekto tam
používa tie kontajnery na stavbu, veď niekto nás predsa žiadal o verejné priestranstvo?
Niekto, kto prešiel po tých bočných cestách alebo teda tými skratkami,  tak by mal
nejakým spôsobom tú nápravu urobiť. A ja vidím, že niekto tú nápravu urobí a niekto
to znovu rozryje. A to je to, je tam stále. Dokola.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No,  ale  takí  sme.  A  som rada,  že  si  túto  otázku  otvoril.
Nechcem zahlcovať diskusiu, je štvrť na 11 , ale asi je dôležité, aby sme vám povedali,
že  spoločenstvo  vlastníkov,  vy  ste  všetci  členmi  nejakých  bytových  domov,  by  v
tomto  prípade,  aj  možno  na  váš  podnet  mali  vyvinúť  väčšiu  iniciatívu,  lebo  za
posledné roky sa neskutočným spôsobom znásobilo  množstvo komunálneho odpadu.
Kontajnery sú plné a keď sú kontajnery plné a je nepríjemné počasie a nemajú trebárs
uzavreté  kontajnerové  stojisko,  alebo  uzavreté  kontajnery,  tak  nám  to  znečisťuje
verejné priestranstvá. A to, čo sa robilo voľakedy /prepáčte,/  raz za 2 týždne, teraz sa
robí dennodenne sa zbierajú... naši zamestnanci, ak teda nie je rovno nasnežené alebo
nemusia odhŕňať, tak zbierajú rozfúkané smetí. My naliehame a budeme aj naliehať na
spoločenstvo  vlastníkov,  aby požiadalo  o  zvýšenie  frekvencie  vývozu  smetí.  Lebo
smetí  nám len  pribúda.  My  neznižujeme  odpad domovej...  množstvo  domového...
objem domového  odpadu. Ani  separovaním.  Ale  keď by sa zvýšila  frekvencia,  tak
spoločenstvo vlastníkov, samozrejme,  že budú mať vyššie  poplatky za odvoz smetí;
čiže  sa  to  mu  bránia.  Ale  keďže  nevyváža,  tak sa  aj  znečisťuje.  My na  to  všetci
doplácame.  Lebo ešte aj tí pracovníci, aj ich čas a námaha to tiež stojí peniaze. Čiže,
skúste vy aj osloviť tých svojich susedov atď., aby ste sa na niečom takomto zhodli.
Ale, to už naozaj pán poslanec Lenč...je na dlhú debatu, možno aj v komisiách.

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja budem veľmi krátky. Keď sa tu spomínalo, že sa
robí  nejaký  zoznam  tých  prác,  tak  chcem  pripomenúť  zo  včerajška  návrh  pani
Čupkovej. Jedná sa o tú situáciu na Sološnickej; teda osadenie tých smerových tabúľ
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na  tie  jednosmerné  ulice  a  poprípade  vyasfaltovanie  tam nejakého  prepojovacieho
chodníka, ktorý ide z Kuklovskej. Sľúbil som, že to pripomeniem. ... Dobre. A druhú
vec, ktorú chcem povedať, chcem ctenému zastupiteľstvu oznámiť,  že k 28. 2. 2018
som sa vzdal členstva v KDH. A poprosím, keby ste mi to v tej zátvorke tam zmenili.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme za informáciu. Pán poslanec Krampl.

p.  Krampl:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  tiež  budem len  krátky.  Dovolím  si  vás  informovať.
Zúčastnil  som  sa  jedného  rokovania  vo  vodáckom  klube  Tatran.  Vodáci  sa  tam
sťažovali na to, že odkedy je vlastne prebagrovaná tá horná časť ramena, tam kde boli
také tie šlajstne; ono sa predĺžilo a síce ako keby tok, kde môžu tí vodáci jazdiť, zase
na druhej strane vznikol problém v tom, že sa začala zanášať tá spodná časť ramena. A
teraz keď je trošku nižšia voda, tak proste nemôžu jazdiť. Hovorím to aj v súvislosti s
tým, že sa pripravuje teda výstavba tej lodenice, aby tam potom na tých lodiach neboli
v blate. Padlo to tam v diskusii, hovorili to viacerí; ja to teraz hovorím len kvôli tomu,
aby  sme  to  preverili,  ten stav  a  prípadne  aj  potom,  keď  sa  teda  budeme  baviť  o
lodenici, aby sme prípadne rátali aj s tým, že možno bude treba prebagrovať tú dolnú
časť ramena. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: No len vodáci by mali  podnet smerovať niekde inde.  Nie na
nás,  nie sme správca toku a oni to veľmi dobre vedia.  Ďakujem za informáciu.  Pán
poslanec Zajac.  ... Takže nie pán poslanec Zajac… Pán Beňo už stráca tiež osobnú
integritu. Takže, keďže nikto iný do diskusie… Tak pán poslanec Zajac má slovo

p. Zajac: Ja sa dovolím pripojiť sa ku poslancom, ktorí upozorňujú, aj v tomto bode Rôzne na
niektoré veci.  A ja tiež si dovolím upozorniť.  Obrátili  sa na mňa obyvatelia  tej cesty
na Grunty , Staré , ktorá je taká rozbombardovaná, rozbitá a okrem tohto je tam ešte
jeden problém, že tie zástavky autobusov, ktoré sú tam v tom úseku, od dola hore sú 2
zastávky,  nemajú  prechody  pre  chodcov.  Tá  situácia  hlavne  hore,  tam  jak  je  tá
telocvičňa je  veľmi zlá.  Lebo tam parkuje strašne ale  strašne veľa áut na obidvoch
stranách. Lebo tam chodia do nejakého športoviska.  Ta škola to nerieši  po vlastnej
linke. A ten problém je naozaj ten, že tá komunikácia začala byť veľmi priechodná. Je
tam veľká premávky a sú tam takí ľudia, ktorí chodia tým autobusom, majú problém
sa  dostať na druhú stranu. Musím povedať,  že sa na  mňa  obrátil  s  týmto náš  pán
bývalý  kolega,  pán  poslanec  pán  doktor,  ktorý  tam  býva.  To   meno  si  teraz
nespomeniem... Chabada, veľmi milý pán a on teda ma zastavil,  lebo my tam máme
tiež svokru. A mi hovoril, že niečo s tým robte, lebo tu vidím, že tam sú tie, aj deti tam
stoja, tam proste bývajú normálni ľudia. Takíto ľudia chodia tými autobusmi,  hlavne
deti a starší ľudia. Už tí dospelí a v produktívnom veku chodia autami a im je to jedno.
Ale decká chodia do školy, zo školy; a myslím si, že taká malinká jahôdka, ktorú keď
dotiahneme - a nechcú ani svetla ani nič, len aspoň ten prechod pre chodcov, lebo tam
by tie auta mali nejako zahamovať.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja ťa ubezpečujem, Marcel, a pozývam pána doktora Chabadu,
že v tomto zmysle vyvíjame vážnu iniciatívou aj na pôde mestského zastupiteľstva aj
písomne sa obraciame na mesto, pretože  - to nie je problém podľa mňa priechodov
pre chodcov; ja som tam ... teda chodievam sa tam pozrieť tam, tie zastávky sú priamo
na priekope. Ten kto čaká na autobus, stojí v priekope, v blatovej jame. Čiže - tam nie
sú žiadne zastávky, okrem nejakého značenia prenosného, tak žiadna zastávka tam nie
je. Nie je to, že priechod. Okrem toho, že hrozí situácia, viete, že spustenia - no hrozí -
tešíme sa a zároveň sa aj hrozíme, bude sa rekonštruovať električková radiála. A toto
bude  jedna  z  obchádzkových  ciest.  Ja  ...  na  to  upozorňujem  opakovane  pána
primátora, ak bude - tadiaľ, povedie obchádzková trasa, tam nie sú chodníky, tam nie
je verejné osvetlenie a tam dnes sa už veľké množstvo chodcov pohybuje priamo po
vozovke. Vodia tadiaľ deti, sú tam bytové domy, sú tam domy rodinné, chodia tadiaľ
študenti,  je  tam veľký pohyb chodcov. A ja  budem trvať na tom  - a pán primátor
sľúbil,  že nám verejne  predstaví plán tej dopravnej obslužnosti atď. - a aby sa tam
vybudovalo - minimálne  provizórne, lebo tam sa chodník už nestihne vybudovať do
rekonštrukcie, lebo to treba stavebné povolenie a všetko, čo s tým súvisí a pozemky
atď. , ale  minimálne  provizórne osvetlenie a provizórny chodník. Aby boli tí chodci
nejakým spôsobom chránení.  Tá cesta je naozaj od 1. volebného roku centrom nášho
záujmu a mojich trvalých požiadaviek na mestský rozpočet. Je to cesta 2. triedy, my
nemôžeme, ani nemáme na to, aby sme ani nemôžeme do nej investovať. Ale naozaj,
to je jedna z našich priorít. Mali sme 4 alebo 5 - a to jedna z nich. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ani nestraš,  že to bude obchádzkovo. Lebo už teraz je to tam zabíjačka. Oni naozaj
už teraz majú problém ...a je to... je to, to  naozaj bez tých prechodov ja nehovorím, že
jasné chodníky by boli super. A tie prechody, to že oni vystupujú do blata je hanba, ale
to,  že  neni  prechod,  je  život  ohrozujúce.  A  pred  tie  decká  je  to  proste  problém.
Navyše, keď tam neni vidno spoza tých áut, ktoré tam parkujú.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Absolútne  sa  zhodujeme,  Marcel.   Nemusíme  polemizovať.
Keďže, vážení kolegovia v bode Rôzne už nikto iný nie je prihlásený, tak ukončujem
bod Rôzne. Odhlasovali sme návrhy,  ktoré nám predložila  návrhová komisia. Nie sú
ďalšie? Nie, nie sú. 

Bod 19
Interpelácie.

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia,  ešte nás čaká bod Interpelácie.  Nech sa páči
otváram bod Interpelácie. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Mám 3 interpelácie,  nebudem zdržiavať,  nebudem ich čítať.
Odovzdám ich. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Pán poslanec Zajac.
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p. Zajac: Ja mám interpeláciu na pána prednostu. Je to stav v zónach, ktoré susedia so zónami
Silvánska  ,Veternicová,  kde  teda - sú  susedné s pilotným projektom rezidenčného
parkovania.  Čiže  -  ako  mestská  časť  bude  riešiť  problémy  zvýšeného  počtu
parkujúcich vodičov vytlačený z rezidenčných zón, do exponovaných časti mestskej
častí? Napr. tá ulica Karloveská, Púpavová, ktoré teda majú problém so zvýšením s
parkovaním. Hovorí o tom teda aj list, ktorý my sme dostali na dopravnú komisiu. Tá
odpoveď na ten list  bola taká, aká bola. Ja by som naozaj chcel vedieť,  čo hodláme
urobiť  s tým,  aby sa  dalo  na  Púpavovej  parkovať aspoň tak,  ako  pred zavedením
rezidenčných zón?

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem pekne. Keďže nikto iný nie  je  prihlásený do bodu
Interpelácie, bod Interpelácie uzatváram.

Záver
p. Čahojová, starostka MČ:  Vážení kolegovia ďakujem za trpezlivosť a dovidenia.

v. r.                              v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Mgr. Richard Savčinský                      ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.                    ………………………………………….
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