
Zápisnica

z  34. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa
24.04.2018   v  zasadacej  miestnosti  miestneho  zastupiteľstva,  Nám.  sv.  Františka  8,
Bratislava

O B S A H

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

1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
2. Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 
6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves.

4. Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
5. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí v oblasti solidarity mestských 
častí a miestneho poplatku za rozvoj.

6. Návrh na spoluúčasť pre žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 
rok 2018 (materiál bude doručený v náhradnom termíne).

7. Žiadosť Detského súkromného zariadenie Svetielko, s. r. o. o predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v budove Materskej školy  Ľ. Fullu 12.

8. Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových 
priestorov – garáž na Novackého ul.

9. Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie, 
prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu.

10. Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v objekte Majerníkova 60.

11. Žiadosť n. o. Centrum nadania o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

12. Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o 
odkúpenie pozemku - chodníka parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves a žiadosť spoločnosti 
White Stork s.r.o. o odkúpenie parc. č. 3728, k.ú. Karlova Ves.

13. Informácia o vybavených interpeláciách.
14. Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.
15. Rôzne.
16. Interpelácie.
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Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Informatívne materiály:
1. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie 1-2/2018.
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Úvod

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Vážené  panie  poslankyne,  vážení  páni  poslanci  želám vám
príjemné popoludnie. Keďže nás je dosť - na prezenčnej listine, môžeme začať. Čím
skôr  začneme,  tým  skôr  skončíme.  Vítam  vás  všetkých,  pánov  poslancov,  pani
poslankyne,  na  34.  zasadnutí  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves.  Vítam  aj  tu  prítomnú  verejnosť,  vítam  svojich  kolegov  z  vedenia
mestskej časti: pána kontrolóra a zástupcov médií. Jedného zástupcu médií. A kolegov
z  miestneho  úradu,  ktorí  sedia  vzadu,  aby  nám  prípadne,  keď  bude  potreba
zodpovedať  na  niektoré ťažšie  otázky,  aby nám pomohli.  Takže  vážení  kolegovia,
kolegyne, sme uznášaniaschopní začíname miestne zastupiteľstvo, tak ako je zvykom.
Dovoľte,  aby  som vás  všetkých  upozornila,  že  robíme  zvukový  záznam  z  tohto
zasadnutia,  z tohto rokovania,  takže vás prosím,  aby ste sa dôsledne vyjadrovali do
mikrofónu. Tak, ako je dobrým zvykom v našej mestskej časti, od 16. hodiny do 16.
hodiny  30  minúty  máme  vyhradený  priestor  pre  verejnosť,  čiže  vtedy  preruším
rokovanie o ktoromkoľvek bode a dostanú priestor tí občania,  ktorí chcú vystúpiť na
miestnom zastupiteľstve. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnil pán poslanec
Kadnár, na celé rokovanie,  a 2 panie poslankyne  - pani poslankyňa Volková a pani
poslankyňa Poláchová musia odísť o niečo skôr; nemôžu ...teda ak sa natiahne naše
rokovanie do neskorých večerných hodín, tak tu nemôžu byť na celé rokovanie. Inak
sa nikto neospravedlnil.  Máte vedomosť ešte o nejakom ospravedlnení? Keďže nikto,
takže takto to bude zapísané.  Aha  - ešte tu je  napísané,  že pán Šíbl  príde o niečo
neskôr; prepáčte pán Kosnáč. 

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice

p. Čahojová, starostka MČ: No, ako prvé musíme schváliť overovateľov zápisnice.  Podľa
abecedného  poriadku  je  v  poradí  pani  poslankyňa  Volková  a pán poslanec  Zajac.
Súhlasíte s tým, aby ste overovali zápisnicu? Pani poslankyňa Volková, pán poslanec
Zajac súhlasí s overovaním zápisnice. Takže hlasujeme o overovateľoch... o návrhu na
overovateľov. No...  zastavujem hlasovanie;  prerušujem.  Pani Volková, keďže ty tu
možno nebudeš do konca celého  zastupiteľstva, tak to nie  je  možné. Takže ďalší  v
poradovníku je pán Záhradník. Čiže pán Zajac a pán Zahradník –súhlasíš? - takže títo
dvaja poslanci budú sú navrhnutí za overovateľov. Hlasujeme o pánovi Záhradníkovi a
pánovi Zajacovi.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Máme overovateľov zápisnice. 

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.
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p. Čahojová, starostka  MČ:  A pristupujeme  k zvoleniu  návrhovej komisie.  V návrhovej
komisii  vidím,  že  už  je  ochotný a  pripravený  pán  poslanec  Zajac  a  pán poslanec
Buzáš.  Potrebovali by sme ale  ešte jedného  člena návrhovej komisie.  Takže prosím
dobrovoľníka;  jedno  meno.  Je  nejaký  dobrovoľník,  ktorý  by  išiel  do  návrhovej
komisie? Pán inžinier, kto je v poradí? Pán Kmeťko sa hlási.  Vynikajúco. Ďakujeme,
pán  poslanec.  Nech  sa  páči,  do  prednej  lavice.  Takže  do  návrhovej  komisie
navrhujeme:  pána poslanca Zajaca,  pána poslanca Kmeťka a pána poslanca Buzáša.
Kto je za?

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

p. Čahojová, starostka  MČ:  Máme schválenú  návrhovú  komisiu.  Vážení  kolegovia,  ešte
znova  vám  pripomínam,  aby  ste  svoje  prípadné  zmeny  doplnenia  uznesení  alebo
návrhy uznesení podávali  v písomnej podobe, aby ste sa podpísali.  Aby aj členovia
návrhovej komisie podpísali schválené uznesenie. 

Bod 003:
Program rokovania

p. Čahojová, starostka MČ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia pristupujeme k schváleniu
programu dnešného zasadnutia. Dostali ste ...  návrh rokovania v písomnej pozvánke.
Upozorňujem vás, že od 1. apríla vstúpil do platnosti ...  vstúpila do platnosti novela
zákona o obecnom zriadení,  ktorá upravovala aj rokovanie miestnych zastupiteľstiev,
rokovania  samospráv.  Takže budeme hlasovať  trošku inak  ako sme  zvyknutí.  V 1.
rade budeme  ...  v  1.  momente alebo  pri  prvom hlasovaní  budeme hlasovať  o tých
bodoch, ktoré ste dostali v pozvánke. Čiže o tom programe, ktorý máte v pozvánke. A
potom môžeme navrhnúť zmeny, doplnenie alebo prípadne zmenu poradia niektorých
bodov.

p. Dulla:  A keď máme iný názor?

p. Čahojová, starostka MČ: Takže - môžete mať, pán poslanec, len procedurálnu poznámku
alebo  faktickú.  Dostali  sme  aj  metodické  usmernenie,  bola  som  na  regionálnom
združení starostov mestských častí, kde nám to vyložili a výklad je takýto.

p.  Dulla:  Ani  jedno  z  metodického  usmernení  nemá  povahu  právnej  záväznosti.  Je  to
subjekt ... subjektívna množina názorov. Nič viac a nič menej. Ako ináč by mohla byť
vysvetlená vôľa zákonodarcu hlasovať o bodoch, keď nie aj s právom - práve vtedy
meniť  ich  poradie  -  v  tom rozsahu počtu bodov,  ktoré obsahuje  zverejnený  návrh
programu. Ak schválime programy, prečo by som ešte raz mal hlasovať o inom poradí
bodov, ako už raz bolo schválené? Je to nelogické. Ja som ....
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, máš procedurálny návrh? Lebo procedurálnu ...
poznámku môžeš mať... Tak potom ... potom ... nie je ešte diskusia.

p. Dulla: Ja hovorím, že nikto mi nemôže vnútiť cudzí právny názor, keď s ním nesúhlasím.
A tentokrát nesúhlasím  veľmi dôrazne. Lebo hlasovať  o bodoch nie  je  to,  čo bolo
interpretované  ako  súčasť  metodického  uznesenia.  Lebo  potom už  nedáva  zmysel
hlasovať  druhýkrát  o  zmene  poradia  tých bodov,  ktoré sú  v  zverejnenom návrhu.
Skúsme  rozmýšľať na  princípe  racionálnom.  Zákony sa majú  vykladať  a  aplikovať
tak, aby nekomplikovali to, čo komplikované byť nemusí.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Procedurálny návrh nepadol, takže pokračujeme. Dostali
ste návrh pozvánky, tak, ako ho máte pred sebou-  niektorí v elektronickej podobe. A o
zmenách programu zmeny, doplnení, vylúčení niektorých bodov alebo zmene poradia
budeme hlasovať nasledovne. Pán poslanec Zajac s faktickou, procedurálnou.

p. Zajac: Mňa... zaujíma, že ako... teda chceme vypustiť jeden bod programu, keď ho vlastne
predtým schválime? Hovorím konkrétne o tom, že v pozvánke máme bod 6. Nedostali
sme k nim ...k nemu – ale- materiály doteraz, do terajšej chvíle. A ja si myslím,  že je
nevyhnutné,  aby  sme  tento  bod  vyradili.  A  vôbec  si  neviem  predstaviť,  jak  ho
vyradíme,  keď ho v prvom hlasovaní  schválime?  Túto situáciu...  neviem,  či toto si
uvedomujeme, že nastalo.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec bola som na niekoľkých stretnutiach, kde sa to
preberalo.  Materiál ste,  okrem iného, dostali.  Takže ...a takže budeme hlasovať tak,
ako som povedala. Hlasujeme teraz o pozvánke, ako o celku. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 15 prítomných poslancov, proti 3 poslanci,  nezdržal sa nik.  Takže takto ...
tento návrh je schválený.

p. Čahojová,  starostka  MČ: A teraz,  vážení  kolegovia,  môžete reagovať a  dať návrh na
vypustenie alebo doplnenie  programu. ... Pardon, ak dovolíte... ak dovolíte,  1. návrh
by som  mala  ja.  /Keď chceš slovo, ja  ti dám mikrofón.  ... Ťažko sa sústreďujem.
Prepáč./ No, takže dostali ste avízo, že vás požiadame o zaradenie bodu, ktorý sa volá
„Návrh na prenájom objektu Starej lodenice a priľahlých pozemkov, počas výstavby
novej  lodenice.“  Je to materiál,  ktorý bol riadne  zverejnený  a ktorý sme  minulého
rokovania stiahli.  Keďže medzitým,  medzi časom, nám ...bol tam problém, lebo sme
nevedeli, či vlastne sa nám podarí odovzdať tak, ako sme... ako treba, bez problémov
stavenisko,  vysúťaženému  zhotoviteľovi  nového  objektu  novej  lodenice;  všetko
prebehlo zatiaľ bez problémov, takže môžeme tento návrh vám predložiť a môžeme sa
dohodnúť o ďalšom fungovaní  Starej lodenice,  úplne  bez problémov,  po zhode, po
odovzdaní  staveniska.  Nie  sú  tam  žiadne  problémy.  Takže  po  zverejnení  tohto
materiálu,  myslím  si,  že je  stále  zverejnený,  nepretržite,  navrhujem,  aby sme  tento
materiál zaradili,  prípadne aby sme ho aj schválili  a podporili.  A navrhujem, aby sme
ho  zaradili  -  ak sa  teda podarí zmena  bodov programu,  tak za bod  -  keďže  pani
Šúšolová a Homolovci požiadali o predsunutie svojho bodu, aby sme za samosprávne
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body  zaradili...  zaradili  hneď  po  pani  Šúšolovej  žiadosť  týchto  vodákov,  alebo  -
žiadosť o návrh o prenájom objektu Starej lodenice a priľahlých pozemkov; a pred to,
aby  sme  preradili  ešte  aj  žiadosť  pani  Janky  Šúšolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a  Ing.
Ľubomíry Homolovej o odkúpenie  pozemku p. č. 3728 atď. Čiže  - keď preberieme
samosprávne body, mali by sme sa zaoberať majetkovými.  Prvá bude pani Šúšolová,
druhá by mala byť lodenica.  A aby pani Šúšolová zbytočne príliš  dlho nečakala,  tak
navrhujem, aby - ak nestihneme prebrať samosprávne body, aby sme pani Šúšolovú
zaradili hneď po vystúpení verejnosti. Takže - po vystúpení verejnosti pani Šúšolová;
a po pani Šúšolovej lodenica. Bude sa hlasovať o každom samostatne. Dobre? To je
môj návrh. Sú ešte ďalšie. Pani Šúšolová je číslo 12 a Návrh nás prenájom lodenice -
je bod po pani Šúšolovej. Nemá číslo, lebo je to nový; doplňujeme ho. Upozorňujem,
že o zaradení pani Janky Šúšolovej  stačí nadpolovičná  väčšina tu prítomných.  A o
doradení  bodu  Návrh  lodenice  -  ten  je  nový,  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina
všetkých poslancov, podľa novely zákona. Sú ešte nejaké návrhy z radov poslancov?
Keďže  žiadne  návrhy  nie  sú,  ukončujem  diskusiu.  Aha,  pán  poslanec  Bendík
s faktickou, nech sa páči.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem spýtať, pani starostka,  pani Šúšolová – čítam tu
mail - požiadala, aby bol účastný tohto bodu aj pracovník stavebného úradu. Keď to
dáme na nejakú 17-tu - Bude tu?

p. Čahojová, starostka MČ: Práve z toho dôvodu, že sme zariadili prítomnosť aj pracovníka
stavebného úradu, je to tak zorganizované a pripravené. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac: ....

p. Čahojová, starostka MČ: Hneď po vystúpeniach občanov.

p. Zajac: Ja by som dal predsa len návrh na vyradenie toho bodu číslo 6 z programu. Preto,
lebo  je  to teda návrh,  ktorý hovorí o ... „Predloženie žiadosti o poskytnutie  dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a spoluúčasť.“ No, tak napriek tomu, že som
dostal mailom jednu A4,  ...  3 strany sú to, tak to nie sú žiadosti. Čiže my tu máme len
ten tabuľku s číslami. Tu ...proste nič to nehovorí o tých projektoch, ktoré sa tam majú
...majú realizovať. Tak ak máme rozprávať o nejakom spolufinancovaní,  tak mali by
sme tie projekty vidieť. Na komisiách to nebolo. Ja som bol aj na školskej - aj teda z
časti na finančnej;  v programoch to nebolo. A je tu teda žiadosť o cca 15.000 Eur a
nemáme k tomu žiaden podklad. Len to, že - je tabuľka a len to, že teda sú tu veci,
ktoré my latentne tlačíme pred sebou: -strecha - telocvičňa Tilgnerova -a to chodí hore
dole medzi nami vo všelijakých variantach, od toho , že škola bola zatvorená; potom,
že zatvorená  nemala  byť;  a teda nie  je  nakoniec  zatvorená.  A vôbec  netušíme,  že
aká  ...,  aký  je  tam návrh,  z  čoho  ten návrh  vychádza,  aké  posudky boli  urobené.
Verím,  že tie... to vyhlásenie  Ministerstva školstva nebolo ... nebolo vyhlásené  tak,
alebo nie je tak ... ten... tá lehota na odovzdanie  projektov; ale ani to sa tu nepíše -
taká,  aby  sme  museli   -,  že  včera  sme  ten  materiál  dostali  v  takejto  oklieštenej
podobe...  a  teraz  o  ňom rokovať.  Je  mi  to  veľmi  ľúto.  Ale  ak  sa  máme  správať
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zodpovedne k financiám,  a to je  asi... aj po tej novele asi jediná kompetencia,  ktoré
nám, ako poslancom, ostala, tak ja úplne nesúhlasím s tým, aby sme v tomto momente
o tomto materiáli,  v takejto príprave a s takýmito podkladmi,  ktoré máme, rokovali.
Čiže môj návrh je stiahnuť tento bod číslo 6 a riadne to zaradiť do komisii a riadne to
teda odsúhlasiť v následnom zastupiteľstve.

p. Čahojová, starostka MČ: No, pán poslanec, ja len odpoviem toľko: Materiály ste dostali.
2.  vec - asi  si to riadne  nečítal,  pretože 28. 3.  bola  výzva  vyhlásená.  28. 3.  -  to je
v marci.  Čiže sme  vám pripravili  materiál  v takej podobe, najlepšie  možnej-   a 15.
mája  je  uzavretá  tá  výzva.  Takže  my  nemáme  už  možnosť  sa  inokedy  stretnúť.
Podotýkam, že všetky investičné akcie, ktoré sú tam, sú nevyhnutné; chceli sme dať
tie -a niektoré sú dokonca aj schválené v našom rozpočte, a my vítame možnosť, keď
ich nebudeme musieť hradiť zo svojho rozpočtu v plnom rozsahu, ale poskytne nám
dotáciu aj ministerstvo. Čiže využívame  možnosť získania externých zdrojov. A aby
sme  -  tebe  konkrétne  urobili  zadosť  -  keďže  v  takýchto  podobných  diskusiách  si
vystupoval pomerne často, že na Karloveskú 61 - nie je... alebo nemyslíme dostatočne,
tak sme oslovili všetkých riaditeľov, vrátane pani riaditeľky Horníkovej,  ktorá veľmi
uvítala  túto možnosť a navrhla  potrebu rekonštrukcie elektroinštalácie  a ústredného
vykurovania  v  objekte  telocvične.  Takže  -  čo  sa  dalo,  sme  do  poslednej  chvíle
pracovali - aj na cenových ponukách, aby sme vedeli presne rozsah, rozpočet; aby sme
vedeli  čo v najlepšej miere rozpočet týchto akcií.  A sú to veci,  ktoré z dlhodobého
hľadiska  tak  či  tak  by  sme  museli  realizovať  z  vlastných  zdrojov.  Čiže  my  túto
možnosť vítame. Materiál ste dostali a je to zaradené v programe. Ale na tvoj návrh - o
tom budeme hlasovať. Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja som nepovedal, že sme nedostali návrh. Povedal som, že sme ho dostali deň pred
zastupiteľstvom. 16 -  neviem koľko - a povedal som, že sme ho dostali v oklieštenej
podobe. Ja o tých návrhoch neviem nič. Len tabuľku s číslom.  A tie... proste... ja  to
všetko,  čo  hovoríš  beriem.  Ja  si  myslím,  že  dotácie  vždycky  majú  byť  majú  byť
riešené tak, aby sme teda vedeli,  čo sa za tým všetkým skrýva. A je to rozhodovanie
o financiách. O každých financiách by sme mali rozprávať nad projektami. Ja som za
zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva  -14. mája, nie je to tak ...proste nie je to... čas,
že  by  sme  to  nezvládli,  ak  teda  to  takto  strašne  potrebujeme.  Ale  rozhodne...
rozhodne...  nemyslím  si,  že  by  sme  mali  pokračovať  v  týchto  zvykoch,  že
odsúhlasujeme  bez  projektového...  bez  tých  projektov  odsúhlasujeme  vlastne  tie
projekty. Lebo tam už späť cesty nebude, keď to teraz odsúhlasíme.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja nechcem navrhnúť ani vypustenie ani pridanie
žiadneho bodu, ale pociťujem potrebu sa vyjadriť teraz a na tomto mieste k programu
a k rokovaniu zastupiteľstva. A začnem tým, že minulé rokovanie zastupiteľstva sme
začali  minútou  ticha  na  uctenie  si  pamiatky  zavraždených  mladých  ľudí.  Celou
spoločnosťou sa nesie teraz taká vlna solidarity s podtitulkom „za slušné Slovensko“.
To  rokovanie  naposledy,  ktoré  tu  prebiehalo,  do  tohto  zastupiteľstva,  ja  som
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nevyhodnotil  ako  slušné.  Nepodložené  invektívy  a  osočovanie  pracovníkov  tohto
úradu,  a  ďalších  ľudí,  nepovažujem  za  slušné.  Keďže  takýmto  invektívam  a
osočovaniu  sa  nedá  brániť,  ja  osobne,  za svoju  osobu, som sa rozhodol na  takéto
vystúpenia nereagovať. Ľudí, ktorí takto budú prejavovať budem bojkotovať. Tým, že
na  ich  vystúpenia   nebudem reagovať  a  pri  podávaní  návrhov  sa  zásadne  zdržím
hlasovania. Takže ak chceme slušné Slovensko, mali by sme chcieť aj slušnú Karlovu
Ves. A samozrejme slušné rokovanie zastupiteľstva. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Keďže  nikto  iný  nie  je  prihlásený,
ukončujem diskusiu a dávam hlasovať najskôr o zmene poradia, návrhu alebo žiadosti
pani  Janky Šúšolovej  atď.  o  kúpu - Žiadosť  žiadateľa Janky Šúšolovej,  Ing.  Petra
Panáka, Ing. Ľubomíry Homolovej o odkúpenie pozemku atď. a žiadosti spoločnosti
WhiteStore. Je to bod číslo 12, ktorý navrhujem zaradiť hneď po vystúpení občanov,
po 16:30. Potrebná je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov na jeho predradenie.
Ďakujem. Nech sa páči.

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

p. Čahojová, starostka MČ: Takže ak tu sú Homolovci,  pani Šúšolová a pán Panák takže
o ...po 16:30 bude váš bod na presnú hodinu zaradený. Takže nemusíte tu čakať; ale
samozrejme, ste vítaní. Nech sa páči.

p. Čahojová, starostka MČ:  Teraz prosím,  aby ste hlasovali  o  zaradení  bodu „Návrh na
prenájom  objektu  Starej  lodenice  a  priľahlých  pozemkov  počas  výstavby  novej
lodenice“,  hneď  za  bod  pani  Šúšolovej  a  spol.  Prosím,  aby  ste  ...  je  potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Prosím hlasujte.

Hlasovanie:  Za  14  prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržali  sa  2.  Tento návrh  bol
schválený.

p. Čahojová, starostka  MČ: A ešte budeme hlasovať  o návrhu pána poslanca Zajaca  na
vypustenie  bodu číslo  6 - a tým je  Návrh na spoluúčasť  pre žiadosť o poskytnutie
dotácie  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  na  rozvoj  výchovy  a
vzdelávania  žiakov  v  oblasti  telesnej  a  športovej  výchovy  formou  dostavby,
rekonštrukcie  alebo  výstavby  novej  telocvične  na  rok  2018.  Tak  isto  je  potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie: Za 5 poslanci, proti 6, zdržalo sa 7.  Tento návrh nebol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: A touto procedúrou sme si vlastne schválili  program dnešného
zastupiteľstva.  Ja  prosím  svojich  kolegov,  tam  vzadu,  aby  nám  dodali  upravený
program,  aby  sme  ho  mali  k dispozícii.  Veľmi  pekne  vám  ďakujem.  Ešte  vás
upozorňujem,  že  po  rokovaní  miestnej  rady  sme  sa  dohodli,  že  budeme,  naozaj,
nejakým  spôsobom  -  ako  keby-   lepšie  dodržiavať  momentálne  platný  rokovací
poriadok  a  jeho  ustanovenia,  ktoré sú  v  súlade  so  zákonom a  budeme  sa  snažiť
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maximálne rešpektovať aj  časové limity ... svojich vystúpení. To je toľko z rokovania
miestnej rady.

Bod 1
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová, starostka MČ: A môžeme začať rokovaním,  našim pracovným, a tým je bod
číslo 1 - Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.  Pán prednosta, nech sa páči, máš
slovo. ... Pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Predkladáme vám Informáciu o plnení uznesení
miestneho  zastupiteľstva,  s  tým,  že  uznesenie  376/2017  je  splnené,  tým,  že  bolo
vytvorené... tým, že bol vytvorený rokovací poriadok komisií pre ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií.  A tak isto navrhujeme predĺžiť termíny plnenia
uznesení v bode B) a v bode B1) a B2), ohľadom domovov sociálnych služieb. Včera
bola obhliadka na mieste. Poslanci,  čo tam boli,  tak videli.  Keby boli poslanci,  ktorí
ešte  majú  záujem  o  obhliadku  a  nestihli  včera,  tak  dajte  nám  vedieť  a  vieme
zorganizovať  samozrejme  ďalšiu  obhliadku,  z  dôvodu,  že  sme  požiadali  mesto  o
súhlas  so zbúraním danej  nehnuteľnosti,  navrhujeme  predĺžiť  termíny  na tie  ďalšie
aktivity.  Ale  čo  sa týka  odovzdania,  tak odovzdaný  objekt  bol  až koncom marca.
Takže  tým pádom vlastne  to  uznesenie,  ktoré bolo  prijaté  v decembri,  tak nebolo
možné  ho  realizovať,  lebo  rátali  sme,  že  to  bude  do  decembra,  takže  sa  to  celé
predlžuje. Ďakujem.

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem za úvodné slovo.  Otváram diskusiu.  Pán poslanec
Dulla.

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. K uzneseniu  88/2007/C5 navrhuje  sa zrušiť  znenie  za 3-ťou
odrážkou – a- zaujímavé,  kto sa prihlási  k autorstvu znenia  poznámky.  Nechám na
každom, ako vyhodnotí serióznosť. Pre mňa to ... neznie seriózne -  ak sa argumentuje
zákonom, ktorý takmer celý neplatí od apríla 2016. A ak sa zavádza o  § 20 a 42, ktorý
upravovali  mlčanlivosť  úplne  ináč,  ako  sa  tam  uvádza,  bez  ohľadu  na  to,  kto
absolvoval aký druh vzdelania rozdiel medzi „môcť zverejniť“ a „musieť zverejniť“
by mal  byť  zjavný  každému.  V prizme  takej  argumentácie  odvolávka na  prílohou
číslo 7 už neprekvapuje. Tá bola označená ako zoznam preberaných právne záväzných
aktov  Európskej  únie.  Oznámenie  o  výsledku  verejného  obstarávanie  nie  je
predmetom ani jednej zo 6 príloh aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní.  Zaráža
to  - poznámka - o to viac, že na rovnakú, podľa mňa nezmyselnú, časť som upozornil
v  rámci  bodu plnenie  uznesení  miestneho  zastupiteľstva  na  zasadnutí  27. 2.  2018.
Podľa  mňa  ani  znenie  prílohy  aktuálneho  zákona  o  verejnom  obstarávaní  nie  sú
prekážkou pre plnenie  uznesenia  číslo  88/2007/C5, vrátane textu za 3. odrážkou. K
uzneseniu 383/2017/B1  -Podmienky výberu partnerskej organizácie už mali byť. Len
ťažko uznať -plní sa- ak sa iba požiadalo hlavné mesto o súhlas so zbúraním. Pre mňa
je to nesplnené.  Aj keď sa nezmení.  Posun termínu o trištvrte roka nedáva zmysel,
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osobitne pre B2. Ak je plnenie uznesenia naozaj závislé  od súhlasu hlavného mesta,
bolo  by  správne  zrušiť  ho  a  prijať  nové  po  získaní  súhlasu  inak  sa  môže  o  rok
zopakovať  návrh  na  ďalší  posun.  Takže  prečítam  návrh  uznesenia  na  zmenu
uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  -  po  a)  -
hodnotí po  1.)  ako splnené  uznesenie  číslo  376/2017 (32.  miestne  zastupiteľstvo,
19. 12. 2017). Po 2.) - ako priebežne plnené uznesenie číslo 371/2017/D (32. miestne
zastupiteľstvo,  19. 12.  2017).  Po  3.)  -  ako  čiastočne  splnené  uznesenie  číslo
88/2007/C5 (7. miestne zastupiteľstvo, 25. 9. 2007). Po 4.) - ako nesplnené uznesenie
číslo 383/2017/B1 (32. miestne zastupiteľstvo, 19. 12. 2017). Po b) - zrušuje uznesenie
číslo 383/2017 (32. miestne zastupiteľstvo 19. 12. 2017).

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

p. Lenč:  Ďakujem za slovo pani starostka. Ja mám pripravený návrh na zmenu uznesenia k
tomuto  bodu.  Totižto  v  bode  c)  je  navrhnuté  zrušenie  3.  odrážky  uznesenia
88/2007/C5 a to teda z toho dôvodu, že ja som ešte na miestnej rade rozporoval toto
uznesenie s tým, že na v podstate na každé zastupiteľstvo, kde sa predkladá plnenie
uznesení,  je  konštatované  to  isté  -  a  totižto,  že  z  dôvodu  plnenia  zachovávania
mlčanlivosti  verejného  obstarávateľa  nie  je  možné  zverejňovať  tieto  údaje.  Ale
chcem ... chcem ... teraz chcem navrhnúť zrušenie  celého  toho uznesenia  88/2007,
lebo  zrejme  v  tom roku  2007,  keď  vzniklo,  tak  ešte  ...  ešte  zákon  o  verejnom
obstarávaní neukladal verejným obstarávateľom povinnosti zverejňovať tieto veci.  A
teraz to tam už je.  Takže pokladám to uznesenie  za zbytočné - a zbytočné míňanie
tonera na každé zastupiteľstvo. Takže navrhujem zmenu bodu c), ktorý sa volá,  že
„zrušuje“ a v texte by bolo uznesenie číslo 88/2007/C5 časť c.).  Ďakujem.

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

p. Zajac: Áno, chcem dať návrh na zmenu uznesenia, ktoré je pod číslom 376/2017, s tým, že
návrh  bude  zmenený,  tak,  že  v  plnení  bude  -  v  bode  a)  –  splnené,  v  bode  b)  -
nesplnené.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Keďže nikto iný do diskusie nie je prihlásený, prosím
návrhovú  komisiu,  aby  predniesla  návrhy  uznesení  v  takom poradí,  v  akom boli
prednesené. Nech sa páči.

Návrhová komisia:  Návrhová komisia  obdržala 3 návrhy. Takže budeme o nich hlasovať a
budem ich čítať v takom poradí,  v akom boli komisii  doručené. 1. návrh na zmenu
uznesenia  od  poslanca  Vladimíra  Dullu.  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava -Karlova Ves bod a) hodnotí – 1)- ako splnené uznesenie číslo  376/2017
(32. miestne zastupiteľstvo, 19. 12. 2017). 2.) - Ako priebežne plnené uznesenie číslo
371/2017/D  (32. miestne zastupiteľstvo, 19. 12. 2017).  3.) -Ako čiastočne splnené
uznesenie  číslo  88/2007/C5 (7. miestne zastupiteľstvo, 25. 9. 2007). Ako nesplnené
uznesenie  číslo  383/2017/B1  (32.  miestne  zastupiteľstvo,  19. 12.  2017).  Bod b)   -
Zrušuje uznesenie číslo 383/2017 (32. miestne zastupiteľstvo, 19. 12. 2017).
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne návrhovej komisii.  Hlasujeme o tomto
návrhu pána poslanca Dullu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 5 prítomných poslancov, proti nebol žiaden, zdržali sa 15. Tento návrh nebol
schválený. Prosím návrhovú komisiu o prečítanie ďalšieho návrhu.

Návrhová komisia:  V poradí 2. bol návrh poslanca Petra Lenča. Návrh na zmenu uznesenia -
bod C) - zrušuje  všeobecne záväzné  nariadenie  číslo  88/2007/C5 časť c) .. pardón
nemám okuliare,  takže je  to ÚZN, čiže uznesenie  číslo  nie  VZN. Ešte raz návrh na
zmenu uznesenia bod C) - zrušuje uznesenie číslo 88/2007/C5 časť c.)

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.   Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Lenča.
Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  15  prítomných  poslancov,  proti 1,  zdržali  sa  2.  Nech  sa  páči,  návrhová
komisia, ďalší návrh. Tento návrh bol schválený. Návrhová komisia.

Návrhová komisia:  Tretí v poradí prišiel návrh na zmenu uznesenia  od poslanca Marcela
Zajaca. V uznesení 376/2017 plnenie v bode a) - splnené, v bode b) - nesplnené.

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

Hlasovanie:  Za 7  prítomných  poslancov,  proti nebol  nik,  zdržalo  sa 12 poslancov.  Takže
tento návrh nebol schválený.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže  končíme...  Hlasujeme  ešte  ...  hlasujeme  o  pôvodne
predloženom návrhu uznesenia. Nech sa páči.

Hlasovanie: ...

Návrhová komisia:  Hlasujeme o pôvodnom návrhu v bodoch a) a b )..

p. Čahojová, starostka MČ:  Prerušujem hlasovanie... prerušujem hlasovanie,  prosím pána
poslanca Buzáša, aby ozrejmil presne, o čom sa hlasuje nech sa páči.

Návrhová komisia:  Hlasujeme o pôvodnom uznesení.  Keďže bod 6 sme teraz odsúhlasili,
takže hlasujeme podľa pôvodného uznesenia len bod a) a bod b) ja ho kvôli tomu, aby
to bolo úplne, prečítam.

p. Čahojová, starostka MČ: Ospravedlňujem sa.

Návrhová komisia:  Bod C) teda bude vypustený. Berie  na vedomie 1) splnené uznesenie
miestneho  zastupiteľstva  a  uznesenie  číslo  376/2017  (32.  miestne  zastupiteľstvo,
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19. 12.  2017).  2.)  Priebežné  plnenie  uznesenia  miestneho  zastupiteľstva  po  a)
uznesenie číslo 88/2007/C5 (7. miestne zastupiteľstvo, 25. 9. 2007). Po b) - uznesenie
číslo 371/2017/D (32. miestne zastupiteľstvo 2017, 19. 12. 2017). Bod b) – schvaľuje:
1) - predĺženie termínu splnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva.  Nositeľ plnenia
uznesenia: 1) Dana Čahojová, starostka mestskej časti. Číslo uznesenia 383/2017/B1.
Pôvodný  termín  31. 3.  2018.  Nový  termín:  31. 12.  2018.  Nositeľ  uznesenia  Dana
Čahojová, starostka mestskej časti.  Bod 2) -  uznesenie  číslo  383/2017/B2. Pôvodný
termín: 30. 9. 2018. Nový termín: 30. 6. 2019.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o časti a) a b). Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 14 prítomných poslancov, proti 1, zdržali sa 4 tento návrh bol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier  Kosnáč, nemusíme hlasovať už o c-éčku alebo o
celku? Dobre. Ďakujem, takže sme prerokovali tento bod.

Bod 2
Správa o činnosti miestneho kontrolóra

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo  2, podľa
pozvánky, a je to Správa o činnosti miestneho kontrolóra. Predkladateľ a spracovateľ,
pán doktor Hrádek, má slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne pani starostka. Vážená pani starostka,
vážené dámy, vážení páni,  predkladám vám správu o kontrole, ktorú som zrealizoval
na základe uznesenia ešte z roku 2017, kde ste mi uložili  skontrolovať objednávky,
zmluvy od rokov 2006 až do roku 2014. Východiskom a dôvodom na vykonanie tejto
kontroly  boli  informácie,  ktoré  odzneli  na  32.  a  33.  zasadnutí  tohto  miestneho
zastupiteľstva, ohľadne žiadosti Miran Duo na predĺženie nájomnej zmluvy. Nakoľko
materiál, ktorý bol spracovaný majetkovým oddelením obsahoval viaceré údaje, či už
o duplicite,  ...o duplicite  dohody o spolupráci,  ktorá mala  byť  podpísaná  5. 4.  roku
2011. Jedna verzia hovorila o predĺžení doby nájmu na 10 rokov, 2. verzia, ktorá bola
zverejnená,  hovorila  o predĺžení  doby nájmu,  počas ktorej nemohol nájomca  Miran
Duo užívať predmet nájmu a rovnako o náklady, ktoré vlastne vynaložil v súvislosti s
nejakou  činnosťou,  podľa  tejto  dohody  o spolupráci.  Rozhodol  som  sa  túto  vec
preskúmať. Za týmto účelom som absolvoval 2 stretnutia s nájomcom Miran Duo, kde
Miran  Duo  odpovedal  na  viaceré  moje  otázky.  Dokonca  pán  Raninec  ,  starší,
pripustil, že existujú nielen 2 dohody o spolupráci, o ktorých vieme, ale že by mohla
existovať dokonca 3. alebo 4. dohoda o spolupráci. Rovnako som preskúmal dostupný
materiál, ktorý sa nachádza v archíve alebo v kanceláriách tohto miestneho úradu. A
pokiaľ to zhrniem, dospel som k tomu, že bývala pani starostka nemala oprávnenie na
to, aby podpísala  s Miran Duo takúto zmluvu  o spolupráci,  ktorou sa vlastne –ako-
zastretým právnym úkonom predĺžila  doba nájmu  tohto nebytového  priestoru.  A z
tohto  titulu  sa  bývala  pani  starostka  mohla  dopustiť  trestného  činu  zneužitia
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právomoci verejného činiteľa, nakoľko disponovala majetkom, na ktorého dispozíciu
nemala súhlas miestneho ... tohto miestneho zastupiteľstva. Toto asi na úvod.  Ak má
niekto otázky, nech sa páči, zodpoviem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. To, čo je v tom materiáli, je ukážkou hrôzy, ktorá sa diať nemá.
Nech už je to akokoľvek, majetok mestskej časti, pre verejných činiteľov, je cudzím
majetkom a správa cudzieho majetku je viazaná záväznými pravidlami.  Okrem toho,
čo je tam napísané a čo odznelo teraz v úvodnom slove pána miestneho kontrolóra, ja
tam vnímam  aj  ďalšiu...  ďalšie  znaky  alebo  znaky ďalších  možných  nezákonných
respektíve trestných činov a to predovšetkým podvod a obohatenie sa. Takže je teda
otázne, ako sa komplexne s tými poznatkami vyrovnať tak, aby sme dostali tomu, čo
sme počuli od poslanca Rosinu, že súčasná ... základná požiadavka je slušnosť. A keď
slušnosť  Slovenska,  ako  celku,  tak  aj  každej  jeho  súčasti,  vrátane  územných
samospráv a teda aj mestskej časti Karlova Ves. Súhlasím s tým, že majú sa všetky
možné poznatky správne vyhodnotiť a použiť dobrý postup, ako ich riešiť. Tzn. je ...
niekto je  poverený kontrolou, ale  niekto iný je  oprávnený spôsobilý  posudzovať,  či
došlo - a ak došlo- k akému porušeniu zákonov a kým. A preto si dovolím predniesť
návrh uznesenia,  respektíve  návrh na  zmenu  uznesenia,  aby to bolo presne.  Takže:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, po a) - žiada starostku
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s miestnym kontrolórom mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves podať podnety na preskúmanie  podozrenia:  po 1.) - z
porušenia predpisov pre verejné obstarávanie,  po 2.) -  z trestnej činnosti verejných
činiteľov a iných osôb konajúcich v mene a na strane mestskej časti. Po b) - odporúča
starostke mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves dať posúdiť vydanie  bezdôvodného
obohatenia  sa  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  ktoré  vzniklo  stavebnými
prácami na majetku zverenému do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bez
odplaty,  zo  strany  mestskej  časti,  ktoré  sa  mali  splatiť  predlžovaním  nájmu
nebytového  priestoru  v  prospech  spoločnosti  Miran-Duo,  bez  súhlasu  miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a ktoré táto obchodná spoločnosť
preukázala štyrmi faktúrami s nákladmi v sume 28.803,28 Eur. Bol by som rád, keby
sa hlasovalo o každej časti návrhu uznesenia samostatne. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Budeme rešpektovať. To je  samozrejmosť.  O tom nemusíme
hlasovať,  však  pán  inžinier?  Pán  Kosnáč..  nemusíme  hlasovať,  keď  pán poslanec
prejavil žiadosť? Dobre. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči, diskusný príspevok.

p. Buzáš:  Ja som pripravil  návrh doplnenia  uznesenia,  kde by sme doplnili  to navrhované
uznesenie o bod b) - ukladá miestnemu kontrolórovi podať v predmetnej veci trestné
oznámenie.  S termínom do 1. 6. 2018.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže niekto iný nie je prihlásený do
diskusie, ešte požiadal o záverečné slovo pán kontrolór. Ja by som pred... Pán poslanec
Rosina. Pán poslanec Rosina má prednosť, nech sa páči.
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p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Aj keď troška mám zrejme pomalšie  reflexy.  Ja
som sa len  chcel  spýtať  pána  kontrolóra,  pretože tu zaznelo  na  ostatnom rokovaní
miestneho zastupiteľstva,  či v predmetnej veci hovoril aj s bývalou starostkou pani
Hanulíkovou? To za  1.)  A za  2.) -  keďže zrejme  ma  momentálne  najlepšie  z  nás
naštudovaný projekt a tieto materiály.  Problém je, že nebola tam položka odstránenie
dlažby.  A chcem sa spýtať,  či položky ako vybudovanie  kanalizačného  odpadu od
fontány a prívod vody do tejto fontány,  či tam boli?  Resp. ako prebehlo  preberanie
tohto diela? Pretože je podozrenie, že sa vysúťažilo niečo a zrealizovalo sa to za tú istú
sumu niečo úplne iné, povedal by som - chudobnejšie. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec Rosina. Keďže nikto iný
nie je prihlásený, pán poslanec... pán kontrolór bude mať slovo. Dovoľte, aby som aj
ja povedala, že pre tých, ktorí nemáte prečítanú správu kontrolóra, tak by som možno
poprosila,  aby ste si ju  prečítali,  keď si nájdete čas... viacej  času.  Sú tam  dôležité
zistenia,  ktoré teda vyplávali  na povrch... náhodne. Že sme sa tešili,  že ukončuje sa
zmluva, ktorú mala mestská časť uzavretú so spoločnosťou Miran-Duo a že budeme
mať bez prostredníka k dispozícii ďalšie parkovacie miesta pre našu verejnosťou alebo
pre obyvateľov Karlovej Vsi - bez prostredníka - najmä teda Dlhých dielov. A ukázali
sa  tieto  skutočnosti.  Je  to veľmi  nemilé.  Je  to... sú  tam ...otvorili  viaceré  záhadné
okolnosti,  aspoň pre nás,  obyčajných  smrteľníkov.  Pán kontrolór sa k  tomu trochu
pozrel bližšie  a tie jeho zistenia nás nijako netešia.  Pán kontrolór nech sa páči máte
slovo odpovedať na otázku a prípadne doplniť.

p. Hrádek, miestny kontrolór:  Vážený pán poslanec,  ja  som predpokladal,  že pani bývalá
starostka Hanulíková  bude tu prítomná,  čiže bude schopná  odpovedať na to, čo sa
vlastne ...to čo je vlastne obsiahnuté v tejto správe. Ja som ju požiadal o stretnutie, aj
sme  sa  potom osobne  stretli  a  túto  dohodli  sme  sa,  že  pokiaľ  bude  potrebné,  že
bude ...bude schopná ochotná za mnou prísť. Ale ja som neuznal, že je potrebné ju v
tejto veci aj v rámci zákona o kontrole nejakým spôsobom extra dopočuť. Správa bola
prerokovaná s pani starostkou Čahojovou, jej nástupkyňou, a naozaj spoliehal som sa
na to, že tu dnes bude pani Hanulíková prítomná a že nám jednoducho otázky, ktoré
budete vy klásť,  zodpovie.  Čo sa týka projektu - tak ako píšem vo svojej  správe -
projekt bol spracovaný v roku 2009. Projekt bol spracovaný v troška väčšom meradle,
ako bol následne realizovaný.  Pôvodný projekt bol... alebo - časti projektu pôvodné
boli označovanie SO 01 až SO 09. V projekte, ktorý bol nakoniec realizovaný sa tieto
časti  označujú  ako  SO 01  až  SO 06.  Tak,  ako  píšem  vo  svojej  správe,  nejakým
spôsobom prišlo  k redukcii pôvodného projektu, ktorý bol predložený ako pôvodný
projekt na stavebný úrad v Dúbravke a v rámci ohlášky bol tento projekt odobrený.
Kto a akým spôsobom urobil redukciu tohto pôvodného projektu z pôvodnej výmery
približne  4.500 m²  zhruba  na  tretinu,  mi  pán  pán  Dušan  Koreň,  ktorý  je  doteraz
zamestnancom tohto úradu, nevedel  zodpovedať.  Vyjadril  sa,  že to bol...  že to bol
zrejme projektant. Ale... ale projekt, ten, takýto upravený, zredukovaný, ako som ho ja
vo svojej správe nazval, sa jednoducho na úrade nenachádza. Ja som aj za tým účelom
potom  vykonal  kontrolu  aj  ostatných  súťažných  ponúk,  ktoré  predložili  ostatní
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uchádzači a všetci títo tak isto naceňovali  tento zredukovaný ... zredukovaný výkaz
výmeru. A opakujem - kto ho zredukoval a prečo, na to na to som odpoveď nenašiel.
Čo  sa  týka  vašej  otázky  ohľadne  prívodu  vody a  odvodu  vody z fontány,  musím
povedať, že projekt, ktorý bol vysúťažený a ktorý bol zazmluvnený, obsahuje položky
- ako je  automatické napúšťanie  vodovodného systému a tak isto  aj vypúšťanie  do
kanalizácie.  Ja viem,  že som sa tu stretol s takými názormi,  že ten... že tá fontána
takýmto spôsobom nefunguje a že ju  potrebné ručne napúšťať a ručne vypúšťať.  V
zmluve,  ktorá  bola  zazmluvnená  s dodávateľom,  výkaz  výmer  obsahuje  pomerne
rozsiahlu... rozsiahle  podrobnosti ohľadne fungovania  celého systému. Čiže na vašu
otázku – áno - zmluva tak ako bola podpísaná, vo výkaze výmer obsahovala v podstate
kompletné obslužné zariadenie fontány.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: Ja by som chcel poprosiť, vzhľadom k tomu, že vlastne teraz je z toho zrejmé, že sa
to týka toho projektu, ktorý my sme tu všetci poznali ako projekt, ktorý sme dostali
dotáciu od Európskej únii - na projekt - volalo sa to Pribišova, ak sa nemýlim.  Ja by
som bol rád, keby si pán kontrolór pribral... a nejak si to autoremedúrou zobral k sebe
kontrolu  tohto  projektu,  aj  vzhľadom k  tomu  euro  projektu,  lebo  tam môžu  byť
niektoré odpovede,  prečo  sa niečo  menilo  tak ako sa  menilo.  Na 2.  strane  chcem
povedať, že Európska únia pomerne ostro a prísne sleduje zmeny vykonané v projekte.
A skôr, ako príde k nejakému - ešte by som povedal väčšiemu prúšvihu ako ...  ako
teraz - lebo teraz sme prišli preto že sme chceli parkovacie miesta a došli sme k tomu,
že sa tam čachrovalo  tak,  aby sme my nemuseli  vracať celý euro projekt.  Bolo by
dobré,  keby sme  vedeli,  ako na  tom sme.  A  tak isto  si myslím,  že by stálo  za to
pozrieť aj Školské námestie, čo bol obdobný projekt. Preto, lebo -  neviem to úplne
iste, preto by som bol rád, keby ste si to ako kontrolór zobral ešte preverenie s tým
lícom projektu,  ale  mám taký pocit,  že  tam nesedí  ani  ten...  ani  ten projekt  k  tej
dotácii. A to už by bol... to už by bol väčší problém ako ......

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, musím upozorniť, že sme na návrh pána poslanca
Bendíka sledujeme čas prísnejšie ako doteraz. Pán poslanec Rosina má faktickú.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. K pánovi kontrolórovi ešte - teda sa chcem spýtať,
či jestvujú preberacie protokoly a čo je v týchto protokoloch obsiahnuté ako prebrané
dielo? A na margo predrečníka by som rád poznamenal,  že na území mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves nemáme školské námestie. Žiadne ...žiaden takýto objekt sa v
mestskej časti nenachádza. Ďakujem.

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

p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja si dovolím takú technickú poznámku na podnet
pána kolegu Bendíka, teda jeho apel na dodržiavanie rokovacieho poriadku. Už bola
ukončená diskusia, pán miestny kontrolór  mal záverečné slovo a právo vystúpiť mal
akurát  pán  Rosina,  ktorý  vystúpil  v rozprave,  ak  sa  mu  už  zdalo,  že  na  niečo
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neodpovedal pán kontrolór. Pán Zajac už nemal mať žiadnu faktickú poznámku a pán
Martinický sa už hlási po limite. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  A jejda!  Ďakujem veľmi  pekne  členovi  miestnej  rady pánu
poslancovi Lenčovi,  ktorý bol na rokovaní a kde sme sa skutočne vážne rokovacím
poriadkom zaoberali;  kde pán kolega Bendík navrhol up-grade systém. Jediný spôsob
upgradu naše technické  prostriedky umožňujú  je  dôsledne  dodržiavať časový limit.
Takže vážení kolegovia,  budeme tomu venovať zvýšenú pozornosť. Ospravedlňujem
sa, takže ani pán poslanec Borovička už nemá slovo. Týmto bola ukončená diskusia a
prosím návrhovú komisiu prednesie návrhu uznesenia.

Návrhová  komisia:  Tak,  návrhová  komisia  dostala  návrh  uznesenia  od  pána  poslanca
Vladimíra Dullu.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves. Po a) - žiada starostku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
v spolupráci  s  miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Karlova  Ves podať
podnety na  preskúmanie  podozrenia  -  po  1.)  -  z  porušenia  predpisov  pre  verejné
obstarávanie, po 2.)-  z trestnej činnosti verejných činiteľov a iných osôb konajúcich v
mene a na strane mestskej časti. ...Lebo pán poslanec chcel áčko, béčko, céčko......

p. Čahojová, starostka MČ:  Po častiach.  Takže hlasujeme  o tejto časti uznesenia  - návrh
uznesenia pána poslanca Dullu. Nech sa páči.

Hlasovanie:  Za  12  prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržali  sa  8.  Tento návrh  bol
schválený. Prosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia:  Ďalší bod bol b) -Odporúča starostke mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves  dať  posúdiť  vydanie  bezdôvodného  obohatenia  sa  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves,  ktoré  vzniklo  stavebnými  prácami  na  majetku  zverenom do  správy
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, bez odplaty zo strany mestskej časti, ktoré sa
mali splatiť predlžovaním nájmu nebytového priestoru v prospech spoločnosti Miran-
Duo  s.r.o.,  bez  súhlasu  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-Karlova
Ves a ktoré táto obchodná spoločnosť preukázala štyrmi faktúrami s nákladmi v sume
28.803,28 Eura.

p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme o tomto ...o tejto časti návrhu pána poslanca Dullu.

Hlasovanie:  Za  9  prítomní  poslanci,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  11.  Tento  návrh  nebol
schválený. Návrhová komisia má slovo.

Návrhová  komisia:  Druhý  podnet  sme  dostali  od  pána  poslanca  Petra  Buzáša,  ktorý
navrhoval bod číslo b)....

p. Čahojová, starostka MČ: Návrhová komisia má slovo.
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Návrhová  komisia:  Ukladá  miestnemu  kontrolórovi  podať  v  predmetnej  veci  trestné
oznámenie. Termín: do 1. 6. 2018.  ... Ale bol podaný. Nie?...

p. Čahojová, starostka MČ: Bol podaný. Návrhová komisia predniesla návrh... ak svoj... pán
poslanec nestiahol svoj návrh, tak o ňom hlasujeme. Nech sa páči, hlasujeme o tomto
návrhu.

Hlasovanie:  Za 9 prítomní poslanci,  proti 2,  zdržali  sa 5.  Tento návrh bol tiež schválený.
Ďakujem. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pokračujeme  bodom  číslo  3.  Bod  číslo  3  ...Vo  mne  to
nevyvoláva až takú dobrú náladu ... To nie je ani kontroverzné, ani ...možno ... možno
je to zbytočné; Aj jeden aj druhý ... uvidíme...  

Bod 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým

sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach držania psov na území
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

p.  Čahojová,  starostka  MČ:   Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne  záväzné  nariadenie
mestskej časti Bratislava- Karlova Ves č. 6/2017 zo dňa 27.06.2017 o podmienkach
držania  psov  na  území  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves.  Poprosím  pána
prednostu, aby uviedol tento materiál. Nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Predkladáme vám návrh na zmenu všeobecno -
záväzného nariadenia,  ktorým sa upravujú podmienky držania psov v mestskej časti.
Upravujeme tam jeden paragraf z toho dôvodu, že pre právnu istotu, aby teda neboli
nejaké rozpory pri vymáhaní,  bude jasne stanovené, že miesta, kde je zakázaný pohyb
psa budú vyznačené  riadne;  a tak isto  aj kde je  zakázaný voľný pohyb  psa ,  budú
vyznačené riadne. Doteraz súčasné ustanovenie stanovovalo konkrétne lokality, kde je
zakázaný ten pohyb, alebo zakázaný voľný pohyb. Ale keďže zákon jasne stanovuje,
že musia byť vyznačené, tak tým pádom to upravujeme tak, že to bude uvedený iba
takýmto spôsobom, ako je  to v zákone. Tým pádom bude možné flexibilnejšie  riešiť
prípadné zmeny nových lokalít  alebo rušenie starých lokalít,  kde je  zakázaný pohyb
psa,  alebo v budúcnosti chceme zakázať-  alebo pohyb psa všeobecne,  alebo  voľný
pohyb  psa.  Tým pádom nebude  možné...  nebude  potrebné  meniť  VZN  pri  každej
zmene lokality. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mala doplňujúcu otázku, ak
môžem. Nebola som na komisiách - a teraz ma napadlo, tam je označenie rôzne-  od
voľného  pohybu  psa  a psa na  vôdzke? Čiže  ...  prosím na mikrofón.  Do školských
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areálov a podobne  nesmie  a nesmie  ani  na  vôdzke,  hej?  Ďakujem pekne.  Otváram
diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dula. 

p. Dula: Ďakujem za slovo. Je správne, že sa navrhuje zmena, ktorou sa odstraňuje nesúlad so
zákonom. Len niekto zanedbal svoje povinnosti, keď v čase návrhov prijímania VZN
číslo 6 /2017 dňa 27. 6. 2017 na základe protestu prokurátora voči VZN číslo 3/ 2004
zo dňa 11. 5. 2004 bolo účinné znenie § 5 zákona, ktoré sa cituje v dôvodovej správe.
Materiál na 27. zasadnutie mestského zastupiteľstva spracoval magister Parady. Nie je
záujem stínať  hlavy,  len  poukazujem na to, že sa žiada  zvýšiť  nároky na kontrolu
materiálov predkladaných komisiám a miestnemu zastupiteľstvu. A žiaľ, ani právnické
vzdelanie nie  je zárukou súladu výstupu... výstupov práce so zákonom, čo v prípade
lokálnej legislatívy je nevyhnutnosťou. Podľa názvu sa VZN mení a dopĺňa, a podľa
námestia  v čl. 1 mení  takto: -tak buď mení  a dopĺňa - alebo  mení.  Podľa návrhu  v
ods. 1  aj  v  ods. 2  sa  rozlišuje  medzi  nápisom a informačnou  tabuľkou  s  nápisom,
pričom  pri  samostatnom  nápise  sa  upravuje,  že  relevantný  nápis  je  iba  nápis
vodorovný.  Od spracovateľky by  som rád počul odpovede  na  otázky:  Po 1.) -  Na
základe  čoho  je  prípustné  robiť  rozdiel  medzi  nápisom na  tabuľke  a inom nosiči,
respektíve  podklade,  podľa  kritéria  vodorovnosť?   Po  2.)  -  Či  sa  vie,  či  si  vie
predstaviť  existenciu  nápisu  bez  toho, aby bol  na  nejakom nosiči,  podklade?  Keď
písm. a) návrhu vyzerá na samostatné nápisy? Po 3.)-  Či pre nápis, od ktorého sa má
odvodzovať nielen informovanosť o zákaze, ale aj kontrola plnenia povinnosti zákazu,
nie  je  dôležitá  čitateľnosť,  veľkosť  písma,  farebná  odlišnosť  medzi  podkladom
a nápisom. Ak zákon ukladá povinnosť, musia byť viditeľne označené. Po 4.) - Či sa
nemá  uložiť  povinnosť  obnovovať  nápis,  ak  podľa  zákona  musia  byť  viditeľne
označené  -  má  dávať  význam.  Po  5.)  -  Či  sa  nemá  uložiť  povinnosť  vyžadovať,
nahlásiť vytvorenie/ zrušenia takého nápisu, aby i mestská polícia vedela podobne ako
mestská časť vo zverenom území aktuálne informácie. Nie všetci majú ostrý zrak - to
je dúfam známe - a podľa mňa nápis by mal byť viditeľný z väčšej vzdialenosti, aby sa
človek  so  psom necítil  zaskočený  na  poslednú  chvíľu.  Zároveň,  aj  preto,  aby  sa
predišlo  čisto  formálnemu   uplatňovaniu  práva,  respektíve  povinnosti  na  také
označenie, napr. v podobe písma, ktorého výška bude iba pár centimetrov. V návrhu sa
uvádzajú  2  druhy  piktogramov.  Priznávam,  že  nepoznám  piktogram  pre  Zákaz
voľného  pohybu  psa.  A  keďže  ho  neobsahuje  ani  zákon,  či  iný  právny  predpis,
všeobecne prístupný, asi by sme ako súčasť VZN mali uviesť vzor takého piktogramu,
ak to ukladáme, alebo má to byť kritérium pre zachovanie legality. A podľa správnosti
asi aj piktogram pre zákaz vstupu so psom, aby bolo jasné,  ktoré piktogramy sú tie,
ktoré sa majú  používať.  Bolo by to v súlade  so zásadou jednoznačnosti všeobecne
záväzného právneho predpisu. Okrem toho, nie je to príjemné, ale právny predpis by
mal  byť  v  súlade  so spisovným  jazykom.  A tak teda mala  by sa  urobiť  jazyková
korektúra. A také - ako je doplniť  chýbajúce čiarky napr. za slovom ...... ods. 3 by mal
byť úplnou samozrejmosťou. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Poláchová.
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p. Poláchová:  Ďakujem za slovo. Ja by som chcela povedať, že na našej komisii životného
prostredia, ochrany verejného poriadku už sme viackrát hovorili o tejto problematike
držania psov a správania sa psíčkarov. Všimla som si pred dvoma týždňami, že v Rači
vylepil  miestny  úrad  na  všetky  vchody,  brány  také  nejaké  pravidlá  správania  sa
psíčkarov alebo  nejaké  také odporúčania,  že ako by  sa  mohli  títo  ľudia  slušnejšie
správať a  zachovávať čistotu. Tak  navrhujem,  aby aj naša mestská časť si z  toho
zobrala príklad a niečo podobné, tak, ako... aby bola mestská časť aktívna a oslovila
psíčkarov - nie iba mailom, lebo nie všetkých psíčkarov máme zaevidovaných, ale aby
to... aby to bolo tak nejako masívnejšie  a oslovila  psíčkarov, aby sa správali  slušne.
Lebo väčšina  z nich je  teda slušná,  ale  sú aj takí,  ktorí nedodržiavajú nejaké takéto
pravidlá slušnosti. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pekne  pani  poslankyni  Poláchovej.  Pán  poslanec
Krampl má slovo.

p. Krampl: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa rád opýtal predkladateľa, pána prednostu,
aj  ohľadom toho, čo  hovoril  pán  Dula  -  keď ten piktogram nie  je  teda v zákone,
minimálne podľa mňa, by mal byť jednotný minimálne pre územie mesta. Aby každá
mestská časť teda nemala ten piktogram iný. Či existuje možno nejaký konsenzus v
rámci mestských častí, ako by...  ako by to značenie malo vyzerať, naozaj, aby bolo
rovnaké? A 2. otázka: Ako, ako je riešené vlastne, aby nedochádzalo k tomu, že, lebo
aj v tom VZN- ku nie je  úplne jasne  stanovené,  kto má  právo označiť  ten priestor
Zákazom vstupu  psa.  Hej?  Proste,  lebo  keď  sa  rozhodne  nejaký  obyvateľ,  že  on
nechce  mať  psa pod, pod barákom,  lebo  ho  to  vyrušuje,  tak tam dá značku  a na
základe toho už tam bude zakázaný vstup? Kto to bude  kontrovať? Je potom  možné
vyberať  pokuty  v  takto  označenom  priestore?  Rozumieme  si?  Že  trošku  viacej
poriadku by som očakával. Ďakujem pekne.

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

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  Dámy  a páni,  chcel  by  som
zareagovať  na  kolegu  poslanca  Dulu,  ktorý  spomenul  pracovníka,  bývalého
pracovníka nášho právneho oddelenia pána ...  magistra Paradyho, ktorý pripravoval
vlastne to pôvodné VZN-ko, ktorým sme my vlastne vyhoveli protestu prokurátora.
Vo tvojom vystúpení,  pán poslanec,  zaznela  taká myslím  si,  že logicky dedukujúca
úvaha, že prečo nám tento pracovník predložil takýto návrh VZN. Ja som s kolegom
Paradym komunikoval na túto tému a musím povedať,  že on veľmi citlivo,  trošku,
vníma  aj  to ako je  naša  dôvodová správa  napísaná.  Lebo on to...  ten návrh,  ktorý
pôvodne - a ktorý sme aj schválili,  tak jednak urobil v najlepšom vedomí a svedomí,
ale hlavne ho odstúpil,  konzultoval to s prokurátorom; a to naše schválené VZN- ko
odstúpil  prokuratúre,  ktorým  dal  na  vedomie,  že  sme  vyhoveli  tomu  protestu.  A
prokurátor  do  dnešného  dňa  nám  nenamietol,  že  by  to  VZN,  ktoré  máme  dnes,
prekračovalo tie zákonné parametre, ktoré sú... sú dané. To znamená, že asi by bolo
dobré, keby sme teraz tak opatrnejšie narábali so slovami, že „to je protizákonné alebo
nie je  protizákonné“; lebo myslím si,  že keby tu kolega Parady bol, tak určite by sa
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chcel obhájiť voči tomu a by asi nejaké veci namietal. Takže by som chcel len dať na
pravú mieru to, že to VZN, ktoré sme prijali,  sme prijali  v dobrej viere na základe
určitého  právneho  názoru,  ktorý bol,  ktorý on  vtedy  konzultoval  s prokurátorom.
VZN-ko mu odoslal a prokurátor ho nenamietal. Ďakujem.

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

p. Dula: Ďakujem za slovo. No ja len toľko poviem, že ja som nie autorom - ani v súčasnej
dôvodovej správe, ani minulého návrhu. Čiže ja reagujem na to, aký je podklad. My
sme  v dobrej  viere,  že je  zabezpečená  kontrola súladu  návrhu  miestneho  VZN so
zákonom, ktorý dáva splnomocnenie vydať VZN obcou, mestskou časťou a teraz sme
sa dozvedeli  -  z  ďalšieho  materiálu,  že to tak nie  je.  A pre mňa  je  irelevantné,  či
prokuratúra rýchlo reagovala / nerýchlo. Ak si dobre spomenieme, tak ten minulý rok
reagovala prokuratúra na uznesenie... na všeobecne záväzné nariadenia  z roku 2004.
Takže o tom to je - že prokuratúra, ako keby nemala lehoty. A keď má, tak pre istotu v
zákone má právo oznámiť, že vec vybaví v predlženom... v predĺženej lehote. A koľko
to je, to už záleží len na nich.  Takže napriek tomu, čo by pán magister tu obhajoval,
nesúlad konštatovala exekutíva mestskej časti. A ja  na základe toho konštatujem,  že
občas sa stane aj osobám s právnickým vzdelaním, že výstup ich práce nie je v súlade
so zákonom. Ja netvrdím, ako k tomu nesúladu došlo. Nie je mi zverená pôsobnosť,
aby  som kontroloval,  kto  neurobil  čo urobiť  mal  -  správne.  V každom prípade  je
zrejmé, že ten návrh o ktorom sme hlasovali minulý rok, nebol v súlade so zákonom.
Lebo ináč by sme ho teraz nemuseli meniť  na základe tohto, čo počúvame. Je mi to
nepríjemné.  Preto som to aj v tom vystúpení prvom povedal.  Ale toto sú objektívne
fakty. Proste, napriek tomu, čo sa kto domnieva o zákone, ešte to nie je zaručené to, čo
má,  ako sa  má  interpretovať  vôľa  zákonodarcu.  Ja  som rád,  ja  vítam,  že  dôjde  k
náprave  a  že  to  bude  nanovo.  Len  zároveň  tými  otázkami  a  tým  svojim
predchádzajúcim vystúpením naznačil, že mám rovnako teda už teraz dôvodnú obavu,
že  navrhnuté  znenie  nie  je  dostatočným  znením  všeobecne  záväzného  právneho
predpisu. A hlavne nie je opäť bezchybné. Napr. ten piktogram - nikde nie je upravené
-a všeobecne záväzný právny predpis má byť jedno-jednoznačný, aby bol dostatočne
zrozumiteľný aj osobám, ktorí nemajú špecializované vzdelanie  a prax. Čiže ako má
byť  niečo  všeobecne  záväzné,  má  to  byť  mimoriadne  zrozumiteľné  aj  pre  čo
jednoduchších ľudí. Súčasný návrh za taký nepovažujem. A bol by som rád, keby sa
našiel priestor na opravu nedostatkov.

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

p. Martinický: Ďakujem. Ja si dovolím len takú malú poznámku k tomu piktogramu. Myslím
si, že pokiaľ nie je... pokiaľ je na niečo zákonom, nariadením, stanovená značka, tak ju
treba  používať.  Ale...  zákon  asi  nezakazuje  to,  že  by  si   nejaký  vlastník  nejakej
nehnuteľnosti na svoju nehnuteľnosť dal novú značku, ktorú si vymyslí,  pokiaľ ňou
neporušuje nejaký druhý zákon. A pokiaľ si ju  tam dá, tak ... táto značka by mala
mať ... nejakú dizajnovo kvalitu a mala byť ... mala by byť zrozumiteľná. Čo - podľa
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mňa - pre vyrobenie značky Zákaz vstupu psov nemusí byť až taký veľký problém,
urobiť takú, aby bola každému zrozumiteľná. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán prednosta zareaguje.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:    Keďže  nemám tu ...  nevieme  to teraz  zobraziť,  ale
mestské lesy majú ten piktogram v lese, ktorý určuje, že Zákaz voľného pohybu psa.
On je tam robený, že je tam pes na vôdzke. A to je celé. To znamená, že .. to je  ako
keby že  - opačne - je to ... že je tam na vôdzke. Tak to oni majú. A je to aj brané ...  že
piktogram - Zákaz voľného pohybu psa, za nedá sa dať ... Dalo by sa to robiť tak, že
bude v  tabuľka, a bude iba pes bez vôdzky , a bude preškrtnutý. Ale tým pádom by
nebolo  jasné,  že či teda úplne pes - alebo tak. Tak oni to robia,  tak že normálne v
mestských  lesoch  máte  psa  na  vôdzke  a  to  je  fakticky  piktogram Zákaz  voľného
pohybu psa. Len to sa nedá nejak ... takto je to čisto piktogramovo; keď je to textovo,
tak je to jasne vedľa napísané. Takže neviem, ako by sme to ináč vedeli dať. Ale takto
sa to robí. Sú to ... v českých mestách ... aj v Mestských lesoch v Bratislave je také
značenie Takže ... 

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

p. Dulla:   Ja by som reagoval na pána  prednostu.  Je  dobré,  že majú  lesy nejaké  svoje...
predstavy a že ich uplatňujú. Vynikajúco. My robíme však všeobecne záväzný právny
predpis  orgánu  moci.  Čiže  my  sme  viazaní  už  v  tomto  prípade  na  základe
splnomocňovacieho ustanovenia zákona čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,  na
rozdiel od Slovenských lesov, ktoré týmto ustanovením nie sú viazané, lebo nesplnia
úlohy štátneho orgánu, len tak ľahko. A bol by som rád, keby sme teda rozlíšil. Lebo -
máme tam 2 piktogramy:  Zákaz vstupu a Zákaz voľného pohybu. Ja osobne psa na
vôdzke nepovažujem za voľne sa pohybujúceho.  To je- vôdzka je to, že je vedený; že
je ovládaný niekým, kto ju drží. Ak ste niekde videli psovodov, tak je veľký rozdiel,
keď dostane pes pokyn a beží sám priestorom - a robí úlohy a niečo iné, keď ho drží za
obojok alebo za vôdzku. 

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

p.  Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  No veď áno.  Veď práve  ten Zákaz  voľného  pohybu
znamená, že tam je na vôdzke. Zákaz pohybu psa je, že tam nemôžu vôbec ísť.  Čo sa
týka mestských lesov, tak oni- áno - nevychádzajú z tých noriem ako my, tzn. zákon o
držaní psov, ale oni vychádzajú zo Zákona o lesoch a Zákona o poľovnej zveri atď.,
ktorá  zakazuje  v   určitých  stupňoch  voľný  pohyb  psa.  Takže  oni  zase  značia  na
základe iného... iného zákona. Ale - rieši to, že ako ... Toľko.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Keďže nikto iný sa nehlási,  diskusiu ukončujem a
prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
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Návrhová komisia: Keďže návrhová komisia nedostala žiadne návrhy k bodu číslo 3. Návrh
uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti Karlova  Ves schvaľuje  všeobecne
záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v ktorej sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo  6/2017 zo
dňa  27. 6.  2017 o podmienkach  držania  psov na  území  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova Ves.

 p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Upozorňujem,  že hlasujeme  o návrh
všeobecne záväzného nariadenia, takže je potrebná trojpätinová  väčšina pri hlasovaní,
aby prešlo. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za 17 prítomných  poslancov,   proti nebol nik   zdržali  sa  3.  Ďakujem veľmi
pekne.

Bod 4 
Návrh rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.

p. Čahojová,  starostka MČ:  Môžeme pristúpiť  k  bodu číslo  4 a tým je  materiál:  Návrh
rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva, ktorý sme pripravili po novele zákona
o  obecnom  zriadení,  v  zmysle  tejto  novely.  Prosím  pána  predkladateľa,  pána
vicestarostu, o úvodné slovo.

p.   Záhradník,  zástupca  starostu  MČ:  Ďakujem pekne.  Vážené  dámy  a páni,  tak,  ako
povedala pani starostka, v súlade so zmenou zákona o obecnom zriadení, ako - aj keď
už  sme  pristúpili  k  otvoreniu  rokovacieho  poriadku,  tak  aj  s  riešením  niektorých
procesných  úprav,  ktoré  vyplývajú  z bežného...  z  bežných  poznatkov  pri  riadení
rokovania  zastupiteľstva,  sme  pristúpili  k  návrhu  zmien  rokovacieho  poriadku.
Takými  najzásadnejšími  návrhmi  je  vlastne  vypustenie  pozície  tajomníka  rady
a sekretariátu miestnej rady. Ďalej je to úprava povinností mať alebo nemať stanovisko
poradného orgánu k rokovaniu zastupiteľstva; ďalej je to práve tá otázka, ktorá sa stala
predmetom tej pomerne živej diskusie pri schvaľovaní programu zastupiteľstva - ako
by  sa  malo  postupovať.  Ďalej  sú  tam  technické  úpravy  práve  pri  faktických
poznámkach,  ako  aj  zosúladenie  oprávnenia  zastupiteľstva  ukladať,  respektíve
neukladať prednostovi tie úlohy prednostovi miestneho úradu, keďže prednosta úradu,
v zmysle  zákona, výkonne podlieha starostovi mestskej časti.  Zaznamenal som takú
naj... najzásadnejšiu pripomienku, ktorá bola práve v § 6 ods. 25, to bola tá možnosť,
aby  poslanci  po...  keď  odznie  záverečné  slovo,  mali  možnosť  alebo  nemožnosť
reagovať faktickou poznámkou  na  záverečné  slovo  predkladateľa.  Takže tu,  keďže
sme nechceli vyvolávať zbytočné napätie, tak sme vlastne ustúpili od toho zámeru aby
po ... o záverečnom slove nebola už umožnená faktická poznámka. Takže zostávame
pri tej úprave, ktorá vlastne bola  viac-menej zaužívaná  aj dnes.  To znamená,  že je
možné fakticky zareagovať v prípade, že nie  je  v záverečnom slove zodpovedaná ...
alebo  poslanec má  pocit  , že nebolo zodpovedané dostatočne na jeho  otázky alebo
podnety. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Dula.

p. Dula:  Ďakujem za slovo. Dôvodová správa sa odvoláva ... na zákon - to je dobré. Návrh
však...  väčšinou cituje zákon podľa § 12 ods. 1 zákona ... rokovací  poriadok upraví
podrobné pravidlá - a opísané znenia zákona nie je podrobnou úpravou. Potvrdzuje sa,
že vyvoláva  potrebu zmien  pri novele  zákona.  Pri kandidatúre sme  tvrdili,  že sme
zástancovia vyššej otvorenosti a že budeme informovať výrazne nad povinnú mieru  -
a  podľa možnosti aj skôr.  Návrh nie  je  s tým v súlade.  Podľa neho  stačí  zverejniť
pozvánku s návrhom programu 3 dni vopred, čo pri rokovaniach v utorok znamená
v sobotu.  Bráni  niečo,  aby  bola  povinnosť  zverejniť  pozvánku  3  pracovné  dni
vopred?!  Zverejnenie  materiálov  nie  je  upravené.  Robí  sa  to  -  ale  čo  bráni,  aby
Karlova  Ves mala  úpravu o povinnom čase zverejňovania  materiálov?  Upravuje  sa
dobrovoľné uvádzanie stanovísk komisií  z odôvodnením,  že sa zmenil  zákon. Ak to
zákon nezakazuje,  dobrovoľnosť  netreba uvádzať aj preto, že územná  samospráva
môže  aplikovať  ústavný  princíp,  čo  nie  je  zakázané  je  dovolené  aj  bez  písomnej
úpravy. Opäť je to o otvorenosti voči verejnosti. Podľa dôvodovej správy, nie je dôvod
zákonom  ukladať  povinnosť  miestnemu  zastupiteľstvu   zisťovať  -  pred  každým
rozhodnutím-   stanovisko  svojho  poradného  orgánu.  A  miestne  zastupiteľstvo  a
možnosť  zistiť  stanovisko  - ak to uzná  za vhodné.  Namiesto  toho, aby sa uviedlo
stanovisko  v materiáli,  ak  je  spracovateľovi  dostupné,  bude  sa  dávať  procedurálny
návrh,  aby  sa  zistilo  stanovisko  poradného  orgánu.  A  bude  sa  o  tom hlasovať?
Rokovací poriadok nie je zákonom. Ani neplní jeho funkcie. A uvedením stanoviska
poradného orgánu spracovateľom v materiáli  určite miestne zastupiteľstvo nezisťuje
stanovisko. Ak sa pridá zdôraznenie charakteru stanoviska poradného orgánu, podľa
mňa,  asi  ani  nebolo  možné  jasnejšie  uviesť,  čo za bezvýznamné  sú také orgány -
vrátane ich stanovísk a uznesení.  Podľa § 5 v návrhu a dôvodovej správy sa najprv
hlasuje,  čo sme si tu odskúšali - o zverejnenom návrhu. No, podľa mňa  to nie  je  v
súlade so zákonom.  Podľa 2. vety v § 12 ods. 5 sa najprv hlasuje  o bodoch návrhu
programu. Hlasovať o  bodoch zverejneného návrhu - rozumiem ako právo jednotlivo
ich zmeniť,  tak  v poradí ako vypustením a potom o návrhu na doplnenie programu.
A opäť -s právom zmeniť poradie o doplnený bod. Pri každej zmene - s podmienkou -
jednotlivo  získať  súhlas  väčšiny  všetkých  poslancov.  Podľa  § 6  ods. 6  návrhu,
predsedajúci má povinnosť otvoriť rokovanie v určenú hodinu. Podľa mňa by to malo
byť v čase - podľa pozvánky. Zodpovedalo by to aj jazyku za čiarkou - v čase - keď na
úpravu § 6 ods. 8 návrhu možnosti zvolať do 14 dní nové zasadnutie platí upozornenie
na nadbytočnosť. Právo starostovi zvolať zasadnutie zaručuje zákon aj podľa potreby,
ktorú  pociťuje  práve  starosta.  Rokovacím  poriadkom nemožno  limitovať  využitie
práva  nejakou lehotou. Návrh predpokladá  vykonať  prezenčné  hlasovanie  aj  ak  sa
nezíde  dostatočný  počet  poslancov  ani  do  30  minút  od  času  určeného  začiatku  a
prezenčné hlasovanie potvrdí nedostatočný počet poslancov, predsedajúci má vyhlásiť
10 minútovú prestávku a po jej uplynutí dať opakovať hlasovanie.  Tak sa pýtam: Je
možné   prezenčné  hlasovanie  bez  otvorenia  rokovania?  Predpokladá  sa,  že  niekto
uchmatne  hlasovacie  zariadenie  bez  podpisu  v  prezenčnej  listine  a  bude hlasovať?
Podľa dôvodovej správy § 7 sa neuvádza odsek, ktorý nemá priamy vplyv na rokovací
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poriadok. Je divné, že zostali úpravy o podpisovaní zápisnice; čo podľa mňa tiež nemá
priamy  vplyv  na rokovací poriadok. Zato uplatnenie  poradného hlasu  by malo  mať
vplyv, ale návrh ho neupravuje. Príloha má znaky aktu prednostu; väčšina úprav nemá
priamy vplyv na rokovací poriadok. A tých pár - napr. článok 2 ods. 7 - možno včleniť
do  tela  rokovacieho  poriadku.  Podľa  čl. 3,  materiál  o  ktorom  má  rokovať
zastupiteľstvo  sa  má  organizačnému  oddeleniu  doručiť  8  dní  pred...  vopred.  To
vytvára dosť času na doručovania, zverejnenie aspoň 3 pracovné dni vopred, ale aby to
nebolo  jednoduché  podľa  čl. 4  ods. 2  -  spracovateľ  môže  obehnúť  organizačné
oddelenie,  rozoslať sám – i oneskorene, dokonca v deň rokovania,  len má vysvetliť
prečo to nebolo včas.  Asi nikomu neprekáža,  aby včasnú  informovanosť mohli  .....
nedisciplinovane, ale verím, že väčšina z poslancov, obyvateľov  Karlovej Vsi si želá
niečo iné. Ďakujem.

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

p.  Martinický:  Ďakujem.  Ja  som sa  hlásil  ešte  k tomu  predchádzajúcemu,  teda   -  ako
pôvodnému;  ale  budem stručný.  Myslím  si,  že tie  faktické  poznámky na  záver  sú
dobré. Len by asi bolo dobré potom pri nich dôsledne dodržiavať nejaký maximálny
počet  a  maximálnu  dĺžku.   Aby  sa  to  nepremenilo  na  päťminútové  príspevky.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Maximálna  dĺžka  –  jedna  minúta.  Záverečné  slovo,  pán
predkladateľ.

p. Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Nestihol  som si zapísať  všetky
pripomienky  kolegu  Dulu,  lebo  tak  rýchlo  hovoril.  Vyjadrím  sa  v zásade,  v  tom
zmysle, že – samozrejme, my môžeme mať veľmi dlhú diskusiu a 1000 názorov na to,
ako by sme  mohli  zdokonaliť  rokovací poriadok.  Je  to procesná  norma,  ktorou sa
upravuje rokovanie zastupiteľstva. Každý z vás, kto sedíte v zastupiteľstve, viete, kde
sú  riziká.  Aj  sebelepšie  napísaný  rokovací  poriadok,  keď sa  nedodržiava  -  alebo
nejakým spôsobom sa ide za jeho rámec, tak v podstate nie  je  to ani trestný čin ani
rozpor  so  zákonom.  Je  to  len  interná  norma,  ktorou  sa,  sa  upravuje  rokovanie
zastupiteľstva.  Ale  tým  limitom  je,  samozrejme,  zákon.  Nemalo  by  sa  to,  čo  je
v zákone,  rokovacím poriadkom porušovať.  Nehovorím,  že  nemôžu  tam byť  veci,
ktoré by...,  ktoré zákon nezakazuje.  To je  vec  už...  na  to,  aby  sme  sa  na  niečom
dohodli,  čo by sme tam chceli mať. Nesúhlasím s tým, že – opísať... že neopisovať
znenie zákona do rokovacieho poriadku - je to vec legislatívnej techniky.  Myslím si,
že z hľadiska tej aplikačnej praxe, že tu sedia poslanci a mali by dostať jeden súborný
dokument,  aby vedeli,  podľa čoho sa riadi naše rokovanie.  Nemalo  by to byť,  že -
prečítajte si  § 3 ods. 6 zákona o obecnom zriadení - lebo teraz ideme o programe. V
prípade, že hovoríme o iných normách,  zase - odkaz na zákon. Hej? Rozumiem tomu,
čo kolega povedal. Iste je jednoduchšie, keď všade dáme len odvolávky na zákon, lebo
keď sa zmení zákon, nemusíme meniť normu, našu internú. Ale tu, keďže táto norma
sa používa na v tom, v tom dennom chode zastupiteľstva, tak si myslím,  že je dobre
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keď to máme na jednom mieste zosumarizované a takýmto spôsobom môžeme podľa
toho postupovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto... Pán Dula, nech sa páči.  

p. Dula: Len - nedá mi to, tak či sa dozviem teda odpovede na tie otázky, ktoré som položil,
lebo  v predchádzajúcom-  pre istotu - nikto neodpovedal.  Tak sa pýtam,  teda že či
sa ... že či sa to má diať tak, ako som povedal - že či je možné to prezenčné hlasovanie
bez otvorenia rokovania? Ak predsedajúci má po tridsiatich minútach vyhlásiť – teda -
dať  prezenčné  hlasovanie  bez  toho,  aby  bolo  otvorená  schôdza?  Či  ako  tomu
rozumieť? Lebo podľa ods. 6 sa otvára schôdzu vtedy, keď je dostatočný počet. Hej?
Takže  -  to  sa  pýtam.  A  potom teda  tú  druhú  záležitosť  -  či  sa  pritom  ďalších
hlasovaniach teda predpokladá,  že niekto teraz si zoberie  hlasovacie  zariadenie  bez
podpisu v prezenčnej listine, bude hlasovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán Ing. Kosnáč, vedeli by sme odpovedať na túto
otázku? Poprosím mikrofón.

p Kosnáč, MÚ MČ:  Táto úprava samozrejme  hovorí o tom, že čo by sa malo diať počas
rokovania  miestneho  zastupiteľstva.  A  teda  miestne  zastupiteľstvo  by  malo  byť
otvorené. Ako - to je jedna vec. Áno? Ale táto úprava sleduje to, že počas miestneho
zastupiteľstva nastane situácia, že sa zníži počet poslancov – hej? -  a na základe toho
predsedajúci alebo prípadne na návrh poslanca...  môže dať predsedajúci dať hlasovať
o prítomnosti poslancov. Neviem, čo by som ešte k tomu dodal. A potom ... áno...

p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán Kosnáč.....

p. Kosnáč, MÚ MČ: Neviem...  môžem to prečítať tak ako to je: „Ak sa nezíde dostatočný
počet poslancov do tridsiatich minút, po čase určenom na začiatok rokovania, alebo ak
klesne počet poslancov ...“  atď.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pán  inžinier.  Diskusia  bola  ukončená.  Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.

Návrhová  komisia:  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-
Karlova  Ves  schvaľuje  rokovací  poriadok  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves s účinnosťou 1. mája 2018.

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

Hlasovanie:  Ja to nevidím, pán kolega. Mne tu nič nenaskakuje. Takže vy viete viac ako ja.
Za 19 prítomných, proti 1, zdržali sa 3. Takže tento návrh bol schválený. 

Poprosím pán Beňo. A pokračujeme....ďakujem...  pokračujeme.
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Bod 5
Stanovisko  miestneho  zastupiteľstva  k  návrhu  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR

Bratislavy  o pôsobnosti  hlavného  mesta  a mestských  častí  v  oblasti  solidarity
mestských častí a miestneho poplatku za rozvoj. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Číslo  5  podľa  pozvánky  -  a  tým je  Stanovisko  miestneho
zastupiteľstva  k  návrh  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky
Bratislava  o  pôsobnosti  hlavného  mesta  a  mestských  časti  v  oblasti  solidarity
mestských častí a miestneho  poplatku za rozvoj.  Vážení  kolegovia,  tento návrh bol
predložený len  na  miestnu  radu, pretože bol  nám doručený 9.4.2018, kde nás  pán
primátor požiadal v zmysle Štatútu o názore alebo stanovisko miestneho zastupiteľstva
k dodatku Štatútu hlavného  mesta Bratislava.  A v prípade, ak by sme sa do dvoch
mesiacov  od  dňa  požiadania  nevyjadrili,  tak  sa  na  naše  vyjadrenie  považuje
automaticky za súhlasné.  Naše  stanovisko  môže  byť  len  áno  alebo  nie.  Súhlasíme
alebo  nesúhlasíme.  A  na  ostatné  sa  neprihliada.  Upozorňujem,  že  ak  s  návrhom
Dodatku  Štatútu  a  s  návrhom  Štatútu  nesúhlasí  minimálne  10  miestnych
zastupiteľstiev Bratislavy,  tak je  na schválenie  takejto zmeny alebo Štatútu dodatku
alebo  Štatútu potrebná  3/5-nová  väčšina  poslancov  mestského  zastupiteľstva.  Táto
zmena  alebo  dodatok  sa  týka  solidarity;  pretože  poslanci  hlavného  mesta  svojim
uznesením schválili  strop solidarity pre malé mestské časti, ktoré máte v materiáli asi
aj vymenované  -na 1,950.000 - ako sumu.  Čiže táto suma  sa nemôže prekročiť.  A
doteraz prispievali na túto solidaritou veľké mestské časti; od prijatia alebo schválenia
Dodatku Štatútu, od vstúpenia do platnosti, bude túto solidaritu...  na ňu prispievať ...
hlavné  mesto zo svojho rozpočtu. V druhej časti,  ktorá sa upravuje dodatkom, je  to
vlastne  ...  taký detailnejší  popis  administrácie  poplatku,  ktorý sa  rozdeľuje  medzi
mestskú  časť  a  hlavné  mesto  v  percentuálnom  pomere  a  opísaný  opis  toho
identifikácie tej platby, príslušných rozhodnutí a rozpis. Takže to všetko. Nech sa páči
otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto do diskusie nehlási,  takže diskusiu
neotváram a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves súhlasí s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
v čl. 57 a 91.

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

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa dvaja.  Ďakujem veľmi
pekne. Návrh bol schválený.
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Bod  6
Návrh  na  spoluúčasť  pre  žiadosť  o  poskytnutie  dotácie  Ministerstva  školstva,  vedy,

výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej  výchovy  formou  dostavby,  rekonštrukcie  alebo  výstavby  novej
telocvične na rok 2018 

p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje bod 6 a tým je Návrh na spoluúčasť pre žiadosť o
poskytnutie  dotácie  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR na  rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie  alebo  výstavby  novej  telocvične  na  rok  2018.  Prosím  pána
predkladateľa, aby vysvetlil ešte okolnosti tohto materiálu.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čo sa týka predmetného materiálu, tak dôvod,
prečo ho predkladáme až teraz je  ten, že výzva bola vyhlásená 28. marca s tým, že
mestská  časť  sa  ju  dozvedela  4.  apríla.  Pôvodne  sme  chceli  požiadať,  v  zmysle
informácii,  ktoré  sme  mali  z  Ministerstva  školstva  o  refinancovanie  iba  jedného
projektu. Nakoľko sa objavila  možnosť financovať viac ako jeden projekt na jednej
škole, tak komunikovalo sa s Ministerstvom školstva; definitívne nám dali stanovisko
10. 4., to bol vlastne deň miestnej rady,  až teda v poobedňajších hodinách mailom,
takže v podstate po miestnej rade,  kedy nás informovali,  že môžeme dať do výzvy
viacero škôl.  Z toho dôvodu sme tam zaradili  všetky 3 školy.  Tam v tom materiáli
máte uvedené dôvod, prečo sa tam zaradili konkrétne tie investičné akcie: Základná
škola  Karloveská  61  -  Rekonštrukcia  ústredného  kúrenia,  vykurovacích  telies,
rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia. Spojená stredná škola Tilgnerova -
Rekonštrukcia  strechy  telocvične  a  Základná  škola  Alexandra  Dubčeka  -
Rekonštrukcia sociálnych zariadení,  zdravotechniky a inžinierskych sietí.  Chceli sme
tam dať aj iné investičné aktivity, ale dôvody, pre ktoré to nebolo možné, sú uvedené v
tých poznámkach – aj v prípade ZŠ Karloveská 61 a tak isto Alexandra Dubčeka. Čo
sa týka týchto investícií,  tak všetky 4 boli schválené už buď teda v rozpočte mestskej
časti na rok 2018,  ako je  uvedené teda aj v tabuľke,  alebo  boli  schválené  v rámci
čerpania ... z Fondu rozvoja športu a telovýchovných, teda čerpanie z Fondu rozvoja
športu a telovýchovných zariadení,  ktoré boli vlastne schválené 28. 2. 2018. Všetky
tieto  investície,  ktoré sú uvedené  tak isto  aj s  rozpočtovým krytím sú schválené  v
rozpočte.  S tým,  že v podstate sa muselo  urobiť  nejaká  kalkulácia  v rámci  výkazu
výmer;  keďže  to  je  vec,  čo  sa  nedá  urobiť  za jeden  deň,  tak tento  výkaz  výmer,
približný, sme získali až včera, preto sme tam dali takéto čísla. Až včera. Samozrejme
bolo možné distribuovať materiálom aj s pôvodnými materiálmi,  ale tie čísla  by tam
boli  oveľa  hrubší   odhad,  ako sme  získali  tieto  presnejšie  predpokladané  náklady.
Takže samozrejme  bolo možné  vám poskytnúť materiál  skôr, kde by boli napísané
nepresnejšie  údaje,  ako sme poskytli.  Zhodnotili  sme  to tak, že je  lepšie  poskytnúť
vám presné údaje ako ich potom dávať a tu meniť. Takže v podstate, keby ste tam mali
nepresnejšie údaje, tak neviem, či by to malo zmysel,  ale v poriadku. Vieme to takto
riešiť.  Čo sa týka spolufinancovania,  tak mestská časť tieto aktivity musí zastrešiť v
rámci správy svojich budov a údržby a rekonštrukcie, ktorá je potrebná. Táto možnosť
nám umožňuje  veľkú časť refinancovať  Ministerstvom školstva.  Ak by ten projekt
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nebol schválený,  alebo  ak by boli  iba  niektoré schválené,  tak zvyšné  peniaze  bude
financovať mestská časť tak isto. Je to formálna  záležitosť, s tým,  že uznesenia  oni
potrebujú v rámci čerpania. Ak teda by sa nešlo do tohto projektu, alebo do niektorého
z týchto troch projektov týchto troch škôl, tak, keďže je to schválené v rozpočte, tak
by sa to financovalo potom stopercentne mestskou časťou. Ďakujem.

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

p. Dulla:  Ďakujem za slovo. No, napriek všetkým tým informáciám o tom časovom tlaku,
som presvedčený  o tom,  že  v  komisiách  finančnej,  výstavby,  školskej  mohla  byť
aspoň prvotná – nejaká- stručné informácia, že sa na tomto pracuje, aby sa v súlade s
tým rokovacím poriadkom, ktorý sme ešte vtedy mali,  dalo vyjadriť a dať návrh na
obsah materiálu, ktorý bude predložený zastupiteľstvu. Je mi to nepríjemné, ale opäť
aj  tento  prípad  je  ukážkou  významu  rokovacieho  poriadku  a  jeho  prílohy;  a  teda
vlastne tej disciplinovanosti a ochoty komunikovať s volenými zástupcami racionálne
a nie na poslednú chvíľu. Uvádza sa získanie cenových ponúk. Tak mňa by zaujímalo
-  na  základe  čoho,  koľko  ponúk  a  od  koho  sa  získalo  -  pre  zmenu  vzhľadu  a
tepelnoizolačných  vlastnosti strechy Spojenej  školy Tilgnerova  a pre rekonštrukciu
sociálnych zariadení,  zdravotechniky a inžinierskych sietí Základnej školy Alexandra
Dubčeka?  Osobitne  ma  zaujíma,  pri  tejto  časti  žiadosti,  inžinierske  siete,  druhy a
hlavne umiestnenie. Lebo inžinierske siete sú rozvody mimo budovy základnej školy.
Podľa odpovede Ministerstva školstva vonkajšie priestory nie sú predmetom výzvy; a
podľa inej  odpovede rozpočet je  súčasťou dotačnej zmluvy.  Ak teda máme cenové
ponuky  a  chystáme  sa  na  takúto  dotáciu,  prečo  nie  sú  rozpočty  súčasťou  alebo
prílohou materiálu?  Pevne  dúfam,  že tentokrát už dostanem odpovede a nie  nejaké
výhovorky. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán  poslanec,  na  túto  otázku  odpoviem  ja.  Čo  sa  týka
rekonštrukcie  strechy  telocvične,  tak  tam  sme  vysúťažili  projektanta,  ktorý
momentálne finišuje tu zákazku, na ktorú na podpísanú – akože- zmluvu. A od neho
sme získali podklady rýchlejšie,  ako ho zaväzovala zmluva. Čiže nám ich dodal, aby
ste  ich  mali  tuná  k dispozícii;  rozpočet,  výkaz  výmer  pripravuje.  A  čo  sa  týka
Karloveskej  61,  tak  žiadateľ  Slovenská  inovačná  a  energetická  agentúra  v  rámci
projektu, neviem - ako sa to presne volá, nízkoenergetické tie... budovy boli úspešní
žiadatelia  pre objekt  Karloveská 61,  tak ako my  sme  úspešní  žiadatelia  pre objekt
Majerníkova 62. A oni nám vyčlenili – alebo- z toho projektu, ktorý pripravujú, nám
oddelili túto časť, na naše pekné požiadanie nám to poslali. Takže z toho čerpáme tieto
informácie.  ...  Rekonštrukcia  sociálnych  zariadení,  zdravotechniky  a  inžinierskych
sietí - to vám presne neviem povedať; robila to naša pani inžinierka Kothayová, pani
stavebná inžinierka, na základe nejakých ponúk výkaz výmer, urobila to... sa jedná o
sociálne  zariadenia,  ktoré  sú  pri  veľkej  telocvični  na  Základnej  škole  Alexandra
Dubčeka,  ktoré sú vo  veľmi  zlom stave.  My sme  pôvodne  žiadali  od Ministerstva
školstva,  máte  to  tu  aj  v  poznámke,  prostriedky  na  zmenu  priestorov,  ktoré so  v
suteréne školy a ktoré vlastne máme aj v rozpočte, že to zmeníme na učebňu, kde sa
bude  nejaká  pohybová  výchova  tiež  môcť  realizovať.  Momentálne  finalizujeme
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stavebné povolenie a máme – neviem, či už odhad alebo či už máme aj nejaký... to ja
naozaj vám v tejto chvíli nepoviem, ale nám zamietli túto - ako keby - tento námet, že
to  nie  je  oprávnené  žiadať  v  tejto  výzve.  A  preto  sme  pristúpili  k  oprave  tých
sociálnych zariadení. To je všetko. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ešte som to tam pýtal na to, že koľko sme teda dostali tých cenových ponúk na tie
jednotlivé časti a od koho. Ďakujem. Dostanem – dúfam, odpoveď.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Vieme teraz ísť pozrieť. Neviem vám povedať z hlavy tú
firmu.  Ale to je  iba výkaz výmer.  To nie je  súťaž. To znamená,  je  to iba nacenené
priebežne jednou firmou. Nerobili sme prieskum trhu. Na to nebol čas; keďže vlastne
tie firmy sú vyťažené a je vôbec problém zohnať jeden výkaz výmer ... na záchody.
Takže to  je...  ja  vám môžem teraz ísť  hore do kancelárie  sa pozrieť,  neviem vám
povedať ten názov firmy. Výkaz výmer... jedna firma.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja som asi rozumiem tomu, čo Marcel vravel, teda, že nie sú
tam všetky informácie,  ktoré by  sme  potrebovali  vedieť.  Mne  tam napríklad  teda
konkrétne chýba - pri tej Tilgnerova , my sme sa už dávnejšie bavili,  vtedy, keď ešte
nebolo  jasné,  či  teda  ideme  -  nejdeme  opravovať  tú  strechu,  o  tom,  že  jedna  z
možností  je  ako  to  urobiť,  je  urobiť  tam tú  tzv.  zelenú  strechu  so  zatrávnením.
Bola ...taká jedna z takých alternatív,  ale potom nakoniec pán Drotován, to myslím,
povedal, že už nebude čas, lebo už nás tlačia termíny. Nakoniec sa do tej rekonštrukcie
vôbec nešlo. Tak teraz sa pýtam ešte raz -takže táto rekonštrukcia, ktorá je tu v týchto
materiáloch teda neráta so zelenou strechou, so zatrávnenou. Hej? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ten záver, to posledné som nerozumela.

p. Krampl:  No, či táto rekonštrukcia, ktorá tu je vyčíslená - opravy strechy Tilgnerova , či
ráta so zelenou strechou alebo nie?

 
p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Nie,  pretože statický posudok neumožňoval  takúto variantu

riešenia.  A  to  čo  je  napísané  v  tej  zátvorke  alebo  v  tej  poznámke,  tak  presne
zodpovedá  formulácii  výzvy.  Nič  iné  sme  tam ani  nemohli  napísať.  Pán  poslanec
Zajac.

p.  Zajac,  poslanec:  No a z  ktorý z  tej škály  statických  posudkov teda? Lebo  tam bolo
viacero. Na základe jedného sme zatvorili, na základe druhého otvorili. Čiže...

p. Čahojová, starostka MČ: Prvé... 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Môžem k tomu... 
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p. Čahojová, starostka MČ:  Pán prednosta. Slovo má ešte pán poslanec Dulla,  predtým a
pán prednosta... Takže pán prednosta, nech sa páči.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ten statický posudok hovorí o tom, že tá strecha... a teda
boli... - jeden statický posudok, kde sa robila aj analýza strechy, tzn. vnútro atď. Tie 2
predošlé,  ktoré sa robili  ešte v júni  minulý  rok, či  v  tom období,  tak oni boli  iba
vizuálne  posudky. Toto bol jediný  posudok hĺbkový v rámci strechy. Ale ani jeden
posudok neumožňuje túto strechu zaťažovať nad rámec ... súčasného zaťaženia plus
teda sneh atď. S tým, že tá strecha je v takom stave a tá telocvičňa je tak robená, že v
princípe, keby by sa mala dať na zaťaženie na zelenú strechu, tak by sa musela urobiť
kompletne nová telocvičňa,  nie  iba strecha, ale komplet  vymeniť.  Lebo tá strecha je
spojená v rámci tých pilotov atď. Takže tam v podstate, by ani nebolo možné a keď,
tak technicky veľmi  náročné,  finančne  urobiť  zelenú  strechu.  Takže to by už bolo
treba urobiť novú telocvičňu, celú novú aj s tou zelenou strechou, ako komplet projekt.
Nie je to možné urobiť, lebo to zaťaženie by bolo tak veľké...  A zelenú strechu robiť
so substrátom 2cm, ktorý by tak isto nevychádzal, tak je to v podstate zbytočné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja ďakujem pán prednosta. Teraz vás, vážení kolegovia, prosím
o prerušenie rokovania miestneho zastupiteľstva, s tým, že dávame priestor verejnosti.
Ak je tu niekto v predsálí,  kto by chcel vystúpiť, nech sa páči. Pán inžinier...  Takže,
nikto z verejnosti, ktorá je prítomná v predsálí nemá záujem vystúpiť v tomto období,
takže  rokovanie  pre  verejnosť  končím.  Otvorenie  zastupiteľstva  pre  verejnosť.  A
môžeme pokračovať v bode návrh na spoluúčasť. Pán poslanec Dulla má slovo.  

p. Dulla: Ďakujem za slovo.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Tento  bod  musíme  dokončiť.  Dokončíme  tento  bod.  Pani
Šúšolovej sme povedali po 16:30.

p. Dulla:  Ešte raz ďakujem za slovo. A práve to je to, čo som povedal; nedostal som na to
odpoveď a znova to pripomínam. Keby boli predstavy rozpočtu, teda tie rozpočty, z
ktorých  vychádzajú  tie  súhrnné  údaje,  koľko  z  nášho  rozpočtu,  koľko  žiadosť  o
nenávratný finančný príspevok, vedeli by sme, či sa tam počíta s niečím. A tak sa teda
pýtam: - Keď sa nepočíta so zelenou strechou - ja  osobne by som si nedovolil  tak
interpretovať závery posudku a jeho obsah, ako to tu odznelo. V čom spočíva tá zmena
vzhľadu  tej  strechy  na  Spojenej  škole  Tilgnerova?  A  v  čom  spočívajú  zmeny
tepelnoizolačných  vlastností?  Lebo  ja  si  práve...  som  práve  presvedčený,  že
vytvorením tej tzv. zelenej strechy sa mení vzhľad strechy. A ak by sa zmenil vzhľad
strechy jej tvarom, čo je tak isto prípustné podľa definície  stavebného zákona, tak už
to nie je také jednoduché a lacné, ako je tu. A je otázne, či to potom ozaj nie je inak s
tým statickým posudkom. Takže - pekne poprosím - ako je ... Čo je náplňou zmeny
vzhľadu  strechy  a  zmeny  tepelnoizolačných  vlastností  predpokladám  tiež  strechy
Spojenej  školy  Tilgnerova.  Každej  jednotlivo.  Lebo  tam je  tých  striech  niekoľko.
Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Odpoviem to, čo si pamätám. Nie som v tomto špecialista. Ale
bude sa meniť  povrch strechy, tzn. izolácia  strešná,  ktorá prepúšťa, zhora zateká na
niektorých miestach,  spôsobuje koróziu. A z dôvodu toho - to bol jeden z dôvodov
prečo bola porušená statika.  To znamená,  že budú sa robiť  práce zhora,  bude mať
strecha nové pokrytie, o materiáloch, vrstvách atď. - to ti ja pán kolega teraz neviem
povedať na tú otázku; odpovedať. Ale tým pádom, že sa mení povrch, tak sa asi mení
aj vzhľad. Ale to si myslím, že táto debata je absurdná. Pán poslanec Savčinský. 

p. Savčinský: Ďakujem za slovo, pani starostka. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval mestskej
časti  a  asi  jednotlivým  oddeleniam,  lebo  asi  to  nebola  práca  jedného  oddelenia,
nakoľko to asi bolo náročné, v takom krátkom čase pripraviť a prihlásiť sa do takýchto
projektov. Ďakujem za to, že sme aktívni,  a že mestská časť sa snaží a miestny úrad
hľadá aj ďalšie  spôsoby financovania.  Chápem kolegov z toho, že majú pocit, že to
neprešlo cez komisie, ale ešte raz -  treba si pozrieť tie ... časové lehoty, limity, ktoré
tam  boli  na  vyhlásenie  a  na  ukončenie  súťaže.  A  neviem,  či  to  by  bol  dôvod
mimoriadneho zastupiteľstva. Myslím, že sa asi zhodneme, že to sú veci, ktoré chceme
na našich školách robiť. Máme to aj schválené. Takže - tešme sa a dúfajme teda, že
nám ak nie všetky 3, ale že nám aspoň niečo z tých projektov vyjde. Ďakujem.  

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto slovo na záver bolo
vynikajúce.  Ukončujem diskusiu  a  prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh
uznesenia.

Návrhová komisia: Návrh uznesenia máte v predložených materiáloch tak, ako je, nemení sa
na ňom nič.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme  o návrhu tak, ako ho máte
predložený.

Hlasovanie: Za 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik.  Uznesenie bolo
schválené.

Bod 7
Žiadosť  Detského  súkromného  zariadenia  Svetielko,  s.r.o.  o  predĺženie  nájmu

nebytových priestorov v budove Materskej školy Ľ. Fullu12.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pokračujeme,  vážení  kolegovia  bodom  číslo  7,  podľa
pôvodného programu - Žiadosť Detského súkromného  zariadenia  Svetielko,  s.r.o. o
predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Materskej školy Ľudovíta Fullu12.
Prosím o krátke úvodné slovo pána prednostu.
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p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Predkladám  vám  4  alternatívy,  v  zmysle
požiadaviek komisií.  Prvá alternatíva - je nájom súkromnému zariadeniu Svetielko v
požadovanej dobe a požadovanej výške za meter štvorcový, na základe listu žiadateľa,
tzn. 10 Eur za m2 na rok, na obdobie troch rokov. Na základe požiadaviek komisií sme
vypracovali  prepočet odhadovaných finančných  prostriedkov,  nákladov na údržbu...
respektíve na investície, ktoré sú potrebné. A návratnosť sme vyrátali na 5 rokov, a na
2 roky. S tým, že pri návratnosti 5 rokov sme zvýšili nájom o 2 Eura a pri návratnosti
na 2 roky o 5 Eur. To sú tie varianty číslo 2 , kedy je výška nájmu 12 Eur za meter na
rok, na 5 rokov. A variant  3 je  15 Eur na  rok za meter na  2  roky.  S tým,  že ako
alternatívu číslo 4 sme predložili ešte možnosť - na základe rozhodnutia zastupiteľstva
-  stanoviť  aj  výšku  sadzby  m²  na  rok   -  a tak...  aj  to  do  podnájmu.  Toto detské
súkromné zariadenie asi nemusím predstavovať. Má nájomnú zmluvu už viac jak 10
rokov. Takže - v podstate je to asi známa....

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  za  úvodné  slovo.  Otváram diskusiu.  Pán
poslanec Buzáš. 

p. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som  - iba v krátkosti- chcel navrhnúť - a
teda navrhujem, aby sme ako o prvej hlasovali o tej variante, alebo - variant 2; tých 12
Eur za m2 za rok. A doba nájmu je - do 31.7.2023, čiže na 5 rokov. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Končíme  diskusie,  keďže nikto iný sa neprihlásil.
Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla svoje návrhy, ktoré má dispozícii.

Návrhová komisia:  Neprišli  žiadne  pripomienky  a pozmeňujúce  návrhy,  takže hlasujeme
podľa variantu číslo 2.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže budeme hlasovať variante číslo  2, ktorý máte uvedený
v materiáli.  A  prosím,  aby  ste  vedeli,  že  hlasujeme  o  osobitnom  zreteli.  Čiže
potrebujeme  trojpätinovú väčšinu  všetkých na to, aby bol schválený.  Nech sa páči,
hlasujte.

Hlasovanie:  Za 20 prítomných  poslancov,  proti 1, zdržal sa  1.  Takže toto uznesenie  bolo
schválené na dobu 5 rokov.

p. Čahojová, starostka MČ: Blahoželáme a nech sa vám darí. Dovidenia. 

Bod 8
Žiadosť  Pavla  Radiča  –  SOUNDTECH  S  &  T.C.  o  predĺženie  nájmu  nebytových

priestorov – garáž na Novackého ul. 

p. Čahojová, starostka MČ:  Nasleduje...  pôvodný materiál č.  8, ktorým je  Žiadosť Pavla
Radiča – SOUNDTECH S & T.C. o predĺženie nájmu nebytových priestorov – garáž
na Novackého ulici. Pán prednosta, prosím o krátke úvodné slovo. 
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p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Na základe žiadosti spoločnosti Pavol Radič –
SOUNDTECH  S  &  T.C.  s.r.o.  o  predĺženie  nájmu  garáže  s  výmerou  12 m²  .
Upozorňujem, že táto garáž nie je možná na parkovanie motorových vozidiel; možno
na  parkovanie  motoriek.  Takže  tým  pádom  nie  je  nevyužiteľná  na  parkovanie
motorových vozidiel.  Žiada o nájomnú zmluvu na 5 rokov... nie - na 3 roky - za tým
istým účelom ako má v súčasnosti. Ten návrh je vo výške súčasnej sadzby 25,3 Eur na
m2 na rok.

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

Návrhová komisia: Návrh uznesenia máte v materiáli. Takže hlasujeme podľa predloženého
návrhu uznesenia.

p. Čahojová, starostka MČ: Jedná sa o priamy nájom. Nech sa páči, hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  17  prítomných  poslancov,  proti nebol nik,  zdržali  sa  3.  Tento návrh  bol
schválený.

Bod 9
Žiadosť spol. ALL 4 CAR, s.r.o. o zníženie plochy a výšky mesačného nájmu a vrátenie,

prípadne odpočítanie nákladov na nariadenú prestavbu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k pôvodnému bodu č. 9 a tým je  Žiadosť
spol.  ALL  4 CAR,  s.r.o.  o  zníženie  plochy  a výšky  mesačného  nájmu  a vrátenie,
prípadne  odpočítanie  nákladov  za  nariadenú  prestavbu.  Pán  prednosta,  prosím  o
úvodné slovo. Nech sa páči.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Tento  materiál  navrhujeme  vo  viacerých
alternatívach.  Zjednodušene  -  v  alternatívach,  ktoré  vyhovejú  žiadateľovi  a  v
alternatívach,  ktoré  nevyhovejú;   a  potom ich  vzájomné  kombinácie.  S  tým,  že
navrhovateľ žiadal znížiť prenajatú plochu, tým pádom aj mesačný nájom o 67 m² a
tak isto  zároveň  žiadal  vrátiť  vynaložené  finančné  náklady  na  prestavbu  predmetu
nájmu. Dané sa navrhuje aj v zmysle uznesenia 259/2016, kde v podstate bola takáto
požiadavka  daná  zastupiteľstvom.  Komisie,  ktoré  prejednávali  tento  bod,  neboli
uznášania  schopné. Takže nemáme,  žiaľbohu,  žiadne  iné  stanovisko komisie.  Rada
odporúčala tento materiál .... 

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, vážení kolegovia, otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán
poslanec Buzáš.

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja by som - a teda navrhujem, aby sme...  návrh uznesenia - bod
1  -  hlasovali  najprv  o  alternatíve  B)  –  neschvaľuje.  A  tak  isto  v  návrhu  bodu  2
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hlasovali najprv o alternatíve B) - neschvaľuje. Dôvodím to tým, že teraz sme zdvihli
prenájom detským jasliam na 12 Eur za m2., prenajímame skladové priestory za 25 a
nejaké desiatky  - 25,63 Eur za skladové priestory, za garáž, ktorú sa nedá použiť na
garážovanie a podnikateľské priestory by sme teraz schválili  nájom za 10 Eur za rok,
čo je teda absurdné. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ak  dovolíte,  ja  by  som rada  upozornila  na  to,  že  sme  v
minulosti prijali uznesenie, kde sme predĺžili  tomuto nájomcovi nájom - a že sme mu
uložili nejaké podmienky, ktoré má vykonať. On ich vykonal; oddelil - teda umožnil
vstup aj z druhej strany priestoru na parkovanie,  do našej časti - toho parkovacieho
priestoru. Takže táto jeho žiadosť je v náväznosti na to naše pôvodné uznesenie. Ja to
len pripomínam, aby sme vedeli. Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na to, čo povedala pani starostka. Nájomca splnil
podmienky nájmu,  ako ich určilo  miestne zastupiteľstvo uznesením,  pre vznik - po
tých  všetkých  peripetiách,  krátkodobe,  dokiaľ  sa  vyjasní  čo  s  Billou  atď.  Jediná
výhrada v tom materiáli je otázka tých nákladov na tie pracovné pomôcky. No, podľa
môjho názoru, pri prácach vykonaných svojpomocne, je nákup pracovných pomôcok
oprávneným  nákladom.  Na  základe  známych  ekonomických  faktorov,  pri
dodávateľskom spôsobe, by súčasťou oprávnených nákladov boli aj réžia a primeraný
zisk. A to by bolo s najväčšou pravdepodobnosťou ešte vyššie a nie nezanedbateľné.
Takže myslím si, že ten jeho pohľad je pochopiteľný. Lebo splnil to, čo sme od neho
požadovali. Podriadil sa, vykonal, zabezpečil to po technickej, materiálnej stránke - aj
so  všetkými  peripetiami,  ktoré  nemusela  mestská  časť  vybavovať,  čo  sa  týka
povolenia  -  alebo  predsa  -  je  to  zásah  do  stavebných  konštrukcií,  ich  čiastočným
odstránením a  všetko čo  je  s  tým spojené.  Takže  myslím  si,  že  v  rámci  takej  tej
slušnosti,  ku ktorej sme  boli  vyzvaní  na  začiatku,  by  mohla  platiť  aj  slušnosť,  že
mestská  časť  dôsledky  svojich  rozhodnutí,  aj  keď  sú  takéto  ekonomické,  bude
rešpektovať  a  zachová  sa  miestne  zastupiteľstvo  ako  súčasť  slušného  Slovenska.
Ďakujem.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Slušnosť sa tu veľmi ... skloňuje a myslím si, že s
týmto slovkom sa dá veľmi narábať; Len nestačí byť slušný k jednému a neslušný k
druhému. Ak budeme príliš  ústretoví k tomuto konkrétnemu človeku, potom budeme
trošku  neslušní  k  ostatným  obyvateľom Karlovej  Vsi.  Myslím  si  to  preto,  že  to
nájomné, ktoré tam dlhé roky tento dotyčný človek mal,  je  ... až veľmi slušné voči
nemu. A to, že vykonal tieto úpravy, to bolo podmienkou, aby vôbec tam ten nájom
mohol byť, aby sa uvoľnili naše priestory. Preto si myslím, že slušnosť sme voči nemu
preukázali už vtedy, kedy sme sa vzdali týchto garážových miest v jeho prospech. A
slušnosť voči občanom Karlovej vsi prejavíme teraz tým, že neschválime ani zníženie
nájmu,  ani žiadnu úhradu za vynaložené...  ním práce,  úpravy. A mám ešte, navyše,
veľmi  silný  dojem,  že  časť  tých úprav bola  prerábka  vecí,  ktoré tam tento človek
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urobil ešte predtým, počas trvania nájmu. Takže nevidím dôvod na to ... na rozdiel od
predrečníka si myslím, že slušné bude zotrvať v dnešných pozíciách. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda: Ďakujem za slovo. 16,70 má ten pán v súčasnosti. Nie že by som  mu nedoprial,
ale to je málo...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prosím hlasnejšie.

p. Svoboda:  Áno, ďakujem za upozornenie.  16,70 má ten pán nájomné za m2 v súčasnosti
ročne, čo je  máličko  cez 1 euro mesačne.  To by sa dalo  nazvať,  že je  to neférové
podnikateľské  prostredie  voči  tým,  ktorí  podnikajú  v  prenajatých  priestoroch  od
komerčných subjektov. Proste Euro mesačne to je absolútne niečo neuveriteľné! A ja
keď som v predchádzajúcom období zdvíhal  ruku alebo  prihováral som sa,  aby on
mohol  pokračovať ďalej,  tak najmä  preto, aby neodišiel  z  hodiny  za hodinu.  Veď
vtedy sme  riešili  len  havarijnú  situáciu,  že sme  si povedali  -  chceme  priestory,  on
končil a my sme  rozmýšľali, či prenajať alebo neprenajať. Ale potom to vyšlo tak, že
na tie 3 roky alebo koľko to bolo,  alebo necelé 3 roky sa mu to prenajalo, nech sa
situácia konsoliduje a my sa pripravíme na prevzatie priestorov. Čiže to má absolútne
neuveriteľné šťastie,  že za také peniaze  na sídlisku  si môže prenajať  priestory.  Tu
poznámku, ktorá tu zaznela, že - od pána Buzáša myslím - že detským jasliam dávame
za 12 Euro ,  ako to je  úplne  neuveriteľné!  A tie  práce,  ktoré vykonal,  on vykonal
dobrovoľne. My sme –ako- nežiadali,  že my chceme pre seba.  To on vykonal preto,
aby to mohol existovať. Kľudne mohol povedať, že „ja to nevykonám“ a neexistoval
by v tom priestore . Ten nájom by mu skončil a bola by vec vybavená. My by sme
mali  opustené priestory a nás  by to prinútilo  už dávno prijať  príslušné  opatrenia k
tomu, aby sme tie priestory prevzali.  A myslím si,  že bude aj veľmi dobre nad tým
uvažovať, že aj to sa stane raz v budúcnosti. Čiže ten pán, ktorý to tam prevádzkuje,
by sa mal zamyslieť nad tým, kde sa presťahuje. Lebo tak veľkorysú partiu, jak sme
my tuná, už druhýkrát ťažko nájde. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Tak, ako život nie je čiernobiely, ani táto žiadosť nie
je  čiernobiela.  Takže  uvediem  pár  argumentov  v prospech  a  pár  argumentov  v
neprospech  ...  žiadateľa.  K  výške  nájmu:  16,70 Euro  sme  schválili  my,  v  tomto
zastupiteľstve, tzn. slobodne - a vo väčšine. Áno, 12 Eur dostalo Svetielko, za chvíľu
príde na rad ESPRIT - školské zariadenie,  ktorej budeme schvaľovať 16 Eur. Takže
toto je  nájom,  ktorý dostal podnikateľský subjekt.  Samozrejme,  treba si aj povedať,
aké to sú priestory.  Ale  súhlasím,  že asi by výška  nájmu  mala  ísť  hore.  V návrhu
uznesenia sa mi nepáči tá veta, že 10 Eur/ rok. Neviem, čo to tam je. Je to zmätočné.
Lebo nie je  to 10 Eur/ rok, ani 10 Eur/ m2 / rok. Proste, zase je  to z nejakého –asi-
prepisovania nejakého uznesenia? Proste nesedí to. Prosím? ... Áno, 5.060, áno... Áno
-  taká  dlhá  medzera.  Takže  5.060 Eur  je  16,70.  Hej?  Plus  mínus.  Ale  osobne  si
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myslím, že je spravodlivé mu znížiť tu prenajatú plochu o 67 m preto, lebo ju reálne
neužíva. A reálne by mal mať prenajatú len tú časť, ktorú užíva. To znamená, tam by
som bol za to, aby sme  mu  schválili  zníženie  tej plochy a prípadne mu upravili  tú
výšku nájmu. Čo sa týka tých... vrátenia vynaložených investícií, tak zase - nalejme si
čistého  vína.  A  teda  zacitujem  vám  uznesenie,  ktoré  sme  schválili:  Náklady  na
obnovenie  prejazdu budú po dohode s prenajímateľom započítané voči nájomnému.
Takže my  sme  ho  vlastne  prinútili  to  vykonať  tie  zmeny  a  teraz  on prichádza  so
žiadosťou. Ja by som považoval za seriózne s ním asi prebrať, nielen to, čo predložil,
ale  teda  povedať,  čo  úrad  z  toho  uznáva  alebo  neuznáva.  Stotožňujem  sa  aj  s
argumentáciou,  čo  povedal  Vlado  Dulla,  že ak to  robí  svojpomocne,  treba  naozaj
uznať veci, ktoré boli nevyhnutné. Ale to by malo byť nejaké dohadovacie konanie a
jeho záverom by mal byť, že mu teda, ja –neviem- on si uplatnil 5.776 a my mu z toho
x.  Hej? Ale tiež by som nesúhlasil,  ako mu to –apriori- povedať, že  - tak nie. Lebo
potom sme mu mali, kolegovia, férovo v tom roku 2016, keď mal nájom od 1. 1. 2017,
povedať: „milý pán Kóša, my si to tu neželáme; ukonči tú prevádzku a zavrime to.“
Ale  nechať  ho v trojročnom nájme,  alebo  2,5 -ročnom nájme,  povedať mu,  že má
vykonať úpravy; on ich na základe nášho rozhodnutia vykonal, dali sme mu nádej, že
mu to započítané do nájmu a že mu znížime tú plochu, lebo on zredukoval to svoje
podnikanie.  Takže by som vás chcel poprosiť, keby sme –možno- nešli tak úplne, že
paušálne  nie  -  nie,  ale  keby sme  súhlasili  so  znížením prenajatej plochy,  zvážili  tú
výšku nájomného a teda nerozhodli možno o vrátení finančných nákladov v tej výške,
ale požiadali úrad, keby s ním prerokoval tú opodstatnenosť vynaložených nákladov a
potom  prišiel  do  ďalšieho  zastupiteľstva  s  nejakým  záverom;  lebo  to  môžeme
kedykoľvek urobiť, to započítanie tej investície. Ďakujem.

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

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Ja  nadviažem  na  to,  čo  hovoril  pán  vicestarosta.  Podľa
dôvodovej správy sa už také –akoby- dohodovacie rokovalo... teda uskutočnilo. Lebo
na základe toho, čo miestna rada sa tým zaoberalo, tak sa exekutíva tomu venovala.
Vyžiadala  si doklady a z odborného posúdenia vyplynulo  stanovisko, že náklady o
ktorých  prefakturáciu  žiadateľ  požiadal  sú  objektívne  a  opodstatnené  a  súvisia  s
predmetom úpravy priestorov zadefinovanú  uznesením.  Hej?  A za neoprávnené  sa
považuje nákupy tých dvoch nástrojov. K čomu som sa vyjadril predtým. A myslím si,
že  je  to  v celku  objektívne.  Čiže,  ak  sa  toto  uvádza  v  dôvodovej  správe  a
predpokladám, že niekto tomu už venoval náležitú pozornosť, skôr ako toto napísal, že
to  zodpovedá  aj  pravde.  Tak  -  neviem presne,  čo  by ešte  bolo  treba  ujasniť.  Ale
súhlasím s tým, že treba sa k tomu postaviť a seriózne tak, aby sme boli obidve strany
rovnocenní partneri.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ďakujem. Ja by som vlastne chcel, v podstatnom pána kolegu Záhradníka –
ako- podporiť. Pokiaľ sme my sľúbili,  alebo sa nejako zaviazali,  že tie investície mu
nejakým spôsobom refundujeme, tak to treba spraviť.  Myslím,  že my,  čo tu sedíme,
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momentálne  nie  sme  schopní  -  nikto  z nás  - preveriť,  že ktorá časť  – na  koľko je
skutočne oprávnená, ktorá nie. Toto by mali riešiť príslušní odborníci. A súhlasím tiež
s tým, že tú žiadosť o to zníženie,  pokiaľ to neužíva,  zníženie  tej plochy, treba tiež
schváliť. A v takej miere mu to ďalej prenajať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Faktickú poznámku pán vicestarosta, na seba.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Páni kolegovia, veď v dôvodovej správy sa nám aj
píše,  že úrad vlastne vykonal to posudzovanie tých nákladov. Hej? Tzn. že ak mi to
rozporujeme, tak mali by sme teda pomôcť úradu povedať, čo rozporujeme? Aby oni
mohli rokovať a povedať - síce my sme toto uznali,  ale poslanci toto neuznávajú.  A
teraz je  otázka..  Takže to je  toľko k tomu. A k tej výške  nájomného,  že - aj pani
starostka mi hovorí, že nenavrhol som úpravu výšky nájomného. No, netrúfnem si asi
teraz, len tak vystreliť nejakú cenu. Lebo asi by sme mali buď urobiť nejaký prieskum,
alebo požiadať realitnú kanceláriu o nejaké objektivizovanie hodnoty takéhoto nájmu,
aby sme naozaj toho pána nájomcu netraumatizovali.  Takže - preto možno by bolo
dobré dnes nehlasovať o tom a - proste tieto veci dovysvetliť,  už veľmi rýchlo.  Ale
potom proste to posúdiť a schváliť. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. S obidvomi, aj s príspevkom a s faktickou pána vicestarostu,
sa stopercentne zhodujem.  Mňa v tejto veci najviacej  mrzí ten fakt,  že tie stavebné
úpravy,  ktoré  sme  vyžiadali  vtedy  po  ňom,  sme  nakoniec  my  nevyužili  vo  svoj
prospech. Pretože, pokiaľ si spomínate, tak vtedy bolo niekoľko variant využitia tých
garáži. Jedna bola aj taká, teda, že ich bude prevádzkovať celé ??Holstins - s tým sme
nesúhlasili,  my sme si veľmi sebavedomo povedali, že ich budeme prevádzkovať my.
Ale... za takmer rok sme tam neboli schopní takmer nič  urobiť. Ja keď som tam bol
naposledy, nechodím tam často, ale tak ten prechod, vlastne- ktorý on vybudoval, tak
bol zaprataný starými pneumatikami, aby mu tam neťahalo, pretože je tam v prievane
teraz.  A jednoducho  -  rok tie  stavebné  úpravy my  nevieme  využiť.  Takže  v tejto
chvíli,  akože,  ja  nebudem hovoriť,  či  je  to  slušné  alebo  neslušné,  lebo  ja  si  teda
neuzurpujem to právo rozhodovať o tom, čo je slušnosť a čo nie. To je, myslím si, že
to si musí každý sám povedať,  ale  minimálne  teda je  to spravodlivé  a mali  by sme
dostávať svojim záväzkom, ku ktorým sme sa predtým zaviazali. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Súhlasím pán poslanec.  A ešte pán poslanec,  na vysvetlenie,
finalizujeme  rozhovory  so  spoločnosťou  Billa,  ktorej  patrí  väčšia  časť  tých
parkovacích miest, kde sme sa .... už dohadujeme na výške, lebo tam treba investície
do brán, do tých senzorov a do všetkého technického vybavenia, aj do opráv podláh,
elektroinštalácie,   atď.;  niečo  tam  niekde  zateká.  Čiže  momentálne  finalizujeme
rozhovory,  alebo  dohodu  so  spoločnosti  Billa,  naozaj  sa  to  chystáme  spustiť.
Ďakujem.  Keďže  nikto  iný  do  diskusie  prihlásený  nie  je,  tak  ja  na  základe  tejto
diskusie vám oznamujem,  že sťahujeme tento materiál a budeme sa ním zaoberať na
najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ďakujem.
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Bod 10
Žiadosť o. z. ESPRIT o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného

zreteľa v objekte Majerníkova 60.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Môžeme  postúpiť.  Žiadosť  o.  z.  ESPRIT  o  prenájom
nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Majerníkova
60.  Nebudeme  rokovať  prvý  raz  o  spolupráci  s  občianskym  združením  ESPRIT.
Myslím si, že teda, že... už sa tomu venujeme 2 roky, alebo možno aj viac - my aj viac
na úrade. Takže - poprosím pána Drotována, pána prednostu, o krátke úvodné slová na
uvedenie do problematiky.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Predkladáme návrh na predlženie  nájmu  pre
spoločnosť ESPRIT na Majerníkovej 62, s tým, že na základe vzájomných rokovaní
prepočtov plánovaných investícii  a nejakých ďalších skutočnosti navrhujeme  nájom
vo výške 16 Eur za m2 na rok a nájomnú dobu na 10 rokov. Nájomca žiadal nájom na
20 rokov s tým, že žiadal samotný nájom na 1Euro za m2 na rok a plus ešte podieľanie
sa na... alebo spolupodieľanie sa na investičných nákladoch, ktoré sú tam rozpísané v
dôvodovej správe. Nakoniec sme sa dohodli - a viac-menej rozhodli,  že navrhujeme
sumu  16 Euro za  m2  na  rok a na  10 rokov.  S  tým,  že  toto  uznesenie  -  po  a)  je
schválenie tohto osobitného zreteľa, s tým, že nájomná zmluva ... ak nájomná zmluva
nebude podpísaná do 90 dní od prijatia tohto uznesenia, mestská časť vyhlási verejnú
obchodnú súťaž. Podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže sú v bode d) – schválené;
máte ich aj v materiáli.  A tak isto zároveň, keďže v roku 2017 bolo prijaté uznesenie,
ktoré ukladá prednostovi miestneho úradu vypísať obchodnú súťaž v termíne do 31.
mája,  tak prijatím  tohto uznesenia,  keďže  sa  tam predlžuje  tá  doba na  90 dní,  by
nebolo možné naplniť  toto uznesenie,  tak zároveň v tomto uznesení,  bod c) zrušuje
uznesenie  číslo  311/2017.  Tam si  ešte  doplňte,  tam vypadol  jeden  bod   -b)  -  to
uznesenie bod b), takže uznesenie číslo  311/2017/d zo dňa 16. 5. 2017 sa tým zruší.
Tým pádom verejná súťaž bude vyhlásená aj v prípade nepodpísania tejto zmluvy, po
90-tich  dňoch  od  prijatia  tohto  uznesenia,  na  základe  tých  podmienok,  ktoré  sú
uvedené v prílohe. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som ešte doplnila  pána prednostu, že aj so žiadateľom o
nájom sme  prerokovali  nevyhnutné  potrebné  investície;  najnevyhnutnejšie,  ktoré tu
máte aj v tom materiáli  uvedené.  A dohodli  sme aj termíny realizácie  jednotlivých
tých investícií. Máte to tiež v dôvodovej správe. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán
poslanec Zajac, ako prvý.

p.  Zajac:  Ja  hneď  na  začiatok tohto vstupu  poviem,  že nebudem dávať  návrh  k tomuto
projektu. Budem dávať návrh k tomu nasledujúcemu. Ale môj príspevok - poviem - s
tým, že trochu mi je ľúto, že sme tú ambíciu vyriešiť tú budovu 60-tku spoločne pre
všetkých užívateľov toho priestoru nedostáli. Tým, že máme po sebe idúce 2 návrhy,
ktoré  sú  rozdielne,  aj  s  rozdielnymi  sumami,  aj  s  rozdielnym  návrhom  na  dobu
prenájmu - a nemáme tam ešte aj tých ďalších užívateľov, ktorí tam sú - a vieme, že
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tie podmienky sú rôzne, tak -ako keby- mne sa trošku stráca ten komplexný prehľad,
ktorý som ja osobne mal, keď sme sedeli na finančnej komisii pred –veľa –veľa-veľa
mesiacmi. A preto ja musím povedať, že ten materiál, okrem toho obsahuje, ako keby
počet okien, počet m2, strechy, počet záchodových mís...  Neobsahuje sumy.  Čiže ja
neviem úplne  tú cenu - na základe čoho ona vlastne vznikla?  Nemáme tu tú jasnú
dohodu, nemáme tu proste dohodu, tak ako sme si ju definovali, keď sme s nimi viedli
tie rozhovory. Však - škoda, lebo tie rozhovory skončili tesne pred dosiahnutím. Takže
ja musím povedať, že pre mňa - ja by som odporúčal pristupovať minimálne k týmto
dvom,  keďže sú  to  najväčší  užívatelia  tých  priestorov,  by  som -  čo  sa  týka  doby
prenájmu odporúčal určite postupovať rovnako. Prikláňam sa k dobe 20 rokov, preto,
lebo je to vlastne doba jedného cyklu - alebo skoro doba jedného cyklu toho žiaka. On
tam nastupuje v predškolskom veku a končí po gymnáziu.   Takže je to okolo, ak sa
nemýlim 17 rokov; takže to tých 20 rokov je na povedzme tie 3 triedy... je to tak. Tak
spočítajte: 3 predškolské, 9 školské, to je 12...  a 4, čiže 16 rokov. Dobre? Nie 17, zle
som  si  to  spočítal.  Čiže  mne  príde  adekvátnejšie  tá,  keď  hovoríme  o  nejakom
podnikaní - a o tom - oni majú teda vybavené na 4 roky týmto pádom pre celé cykly.
Lebo oni keď naberú decká o 4 roky, tak oni ich tých 20 alebo tých +16 rokov musia
doviesť niekde. Nemôžu ich vyhodiť na ulicu. Preto tých 20 je lepších ako 10.  To je
to prvé. A u obidvoch to platí.  Budeme hovoriť ale aj o tom, ako –teda- vnímam tú
cenu.  A  tú  cenu,  keďže  mne  tam chýba  tá dohoda,  chýbajú  mi  tam tie  prepočty,
chýbajú mi tam tie informácie o tom, čo je tá správa, tak aby na to niekto nedoplatil,
čo sú energie, lebo aj to sú ceny, ktoré oni musia platiť; a čo je potom tá investícia?
Poprípade, my sme tam ešte chceli vidieť aj nejakú cenu, ktorá je - ako keby fondom
opráv, čiže do budúcich investícií.  Tak... už len emotívne môžem sa rozhodovať o tej
cene. A k tomu mi pomáha, teda, nejaká tá moja znalosť toho, ako som si tie subjekty,
ktoré tam sú - vyhodnotil, keď som si pozeral ich webové stránky, keď som tam bol na
návšteve  atď.  Čiže  tu,  v tomto,  prípade  ja  nebudem  tie  zmeny  navrhovať.  Ste  sa
dohodli, je to v poriadku. Ak by ste si osvojili - za vhodnejšie by som považoval tých
20 rokov, ako 10 rokov. Aby teda boli  minimálne  v rovnakom tom režime  ako tá
druhá.  Ja  neviem,  keď ja  som si myslel,  že nechceli;  ale  keď hovoria  v tom, v tej
žiadosti, že chcú na 20 rokov, tak ten dôvod na tých 10 rokov úplne nevidím, že prečo
tam máme nie a teda... To je asi tak. Ja by som aj skončil tento príspevok. Čiže keď by
ste si osvojili tých 20 rokov, bolo by sa mi za to hlasovalo ľahšie.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem pán poslanec.  Ak  dovolíte,  ja  len  toľko...  drobné
poznámky. Energie sú vydiskutované; pretože energie sme predsa diskutovali. My sme
im predložili  na  2  roky.  Je  dôkladne  prekontrolované  obidvomi  stranami  -  výmer,
rozpočítané a platí to pre všetkých nájomcov, vrátane nás. Lebo my máme tiež vlastné.
Čiže  -  tá  dohoda   bola  na  ďalšie  2  roky,  že  sme  to  predložili  s  tým,  že sa  majú
pripraviť podmienky verejnej obchodnej súťaže. A keďže sa nám blíži ten čas, že za
chvíľu bude treba vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, sme veľmi radi, že sme dospeli k
nejakému možnému kompromisu. Zatiaľ hovorím - k možnému - lebo neviem, že či to
tadiaľto prejde a ak na tých 10 rokov za 16 Euro, čo je  veľmi zatiaľ z našej strany
veľmi striedmy odhad, ako by to mohlo  vyjsť.  Ale keby to malo  byť  na 20 rokov,
Marcel, tak to by už tie okná by sme mohli druhýkrát vymieňať; aj toalety, aj podlahy,
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aj strechu  znova  možno  -  no  strechu  hádam nie,  keby  bola  kvalitne  spravená,  ale
vzniknú ďalšie  - elektroinštalácie a iné ďalšie  opotrebované veci.  Čiže tých 16 Euro
by bolo určite nedostačujúci. Pán poslanec Buzáš... Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: To je pravda. Ale to je presne to, čo hovorím, že mne tam trošku chýba ten výpočet.
To, čo my sme mali v tom prvom ... ale my ho nemáme. Ja ho nemám tu.  Keď mám
hlasovať, tak by som ho mal mať aj ja v materiáli.  Ja v materiáli mám - v tabuľke len
zanesené koľko mís,  koľko m2.  Čiže mňa a...  áno, ani oddeľme energie,  oddeľme
teda tú správu. Viem, že to už teraz je s tým KRS-om, to sme všetko na tej školskej
komisii dostali. K tomuto nájmu: - Ja proste nevidím tie ceny, nevidím tam tie sumy a
nevidím tam to, že kde končí oprava existujúceho a kde začína už to šetrenie na to
ďalšie. Ja by som tú sumu rád tak videl. A za 2.)- , príde mi veľmi netradičné, že my
nemáme  tú  zmluvu.  Keby  sme  to  proste...   Ešte  poviem posledné.  -  My  sme  na
školskej komisii - a nevidím to tu v týchto...  materiáloch - nevidím tam to rozhodnutie
školskej komisie. A možno len rýchlo rolujem, skrolujem ten materiál. - Ale my sme
sa k obidvom tým žiadostiam,  naozaj,  na školskej komisii  postavili  tak, že sme ich
chceli odložiť do ďalšieho. Áno, tú účinnosť toho vyhlásenia tej verejnej súťaže sme
tiež chceli o 3 mesiace odložiť; ale - aby sme najprv došli k tým dohodám a potom
mali tu už aj tie zmluvy, aj s tými dohodami na stole.

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

p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Viac-menej sa budem môcť s kolegom Zajacom opakovať. Ja v
tej dôvodovej správe vidím cenu energií;  nevidím tam - v prípade, že bude tá cena
energií kolísať, ako to bude upravené, a ani to tam nie je spomenuté. Vidím, že správu
predmetnej budovy vykonáva KRS, ale nie je mi z toho jasné, či ju bude aj naďalej
vykonávať. A tuná by som privítal, keby teda v tej žiadosti to bolo aspoň v spomenuté,
že  táto  cena  10 rokov -  mimochodom 10 rokov je  tá doba,  ktorú so  škrípajúcimi
zubami viem ešte podporiť. Ani o deň dlhšie. To je... nemôžeme zaväzovať 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím do mikrofónu!

p. Buzáš: ...nasledujúce  generácie.  Lebo to už o  20 rokov bude ďalšie  generácia.  To si...
proste nemôžeme dovoliť. Takže tých 10 rokov - áno, ale by som poprosil, či tam bude
ten KRS; a tiež aspoň vyčísliť  tú sumu. A či to je mimo tohto nájomného, tak aby to
bolo zrejmé.  A teda aspoň dúfam,  že to potom bude takto precízne  spravené v tej
zmluve.  Aby  som  to  mohol  podporiť,  potrebujem  aspoň  od  vás  takéto  slovné
ubezpečenie.

p. Čahojová, starostka MČ: Čo sa týka energií, pán poslanec, tak to je na základe skutočnej
spotreby rozpočítané. Čiže tam nebude žiadna pevne stanovená cena. Čo sa týka KRS-
u, je to vzájomná dohoda; zatiaľ vyzerá spokojnosť aj tých užívateľov s KRS-om. A
posledná otázka bola.. ... to môže, ale zmeniť samozrejme - a všetky tieto veci; preto
sme aj predĺžili  dobu na podpísanie zmluvy na 90 dní, čo je nezvykle dlhá doba, aby
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sme si tieto veci ešte vydiskutovali, vzájomne. Lebo na podpis zmluvy treba 2 strany,
aj nás - aj toho žiadateľa. Čiže tam to určite docibríme.

p. Buzáš:  Takže aj všetky energie,  aj náklady na správu KRS - sú mimo  tejto sumy,  ktorú
schvaľujeme. Len aby to bolo úplne jasné.

p. Čahojová, starostka MČ:  Nie, náklady na správu KRS sú v tom. Náklady na KRS sú
v tom. Ešte ... prepáčte pán profesor, ešte má  prednosť pán poslanec.  Pán poslanec
Dulla...  Marcel nech sa páči. Neviem teda na koho reaguješ.

p. Zajac: No asi aj na Petra teda, lebo však sa bavíme všetci o tom istom, aby sme sa ... na to
na koho reagujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dodržiavame rokovací poriadok.

p. Zajac:  Áno, áno ... však ja  sa snažím.  Že... že ... ja  som sa chcel spýtať,  že ...že veľmi
ťažko   my potom vieme o akých sumách sa bavíme, keď nevieme -  povedzme dnešný
stav, že koľko je  to. ... Ja rozumiem tomu, že je  jedno, že či to je  KRS alebo  iná
správcovská spoločnosť. Rozumiem aj tomu, že sa dohodli na platby záloh, ktoré si
odúčtovávajú; čiže to je pohyblivé, keď sa zálohy a služby zdražia, tak sa budú zálohy
zvyšovať atď. Ale chcem sa dopracovať k tej sume, ktorá je vlastne na to, aby my sme,
ako mestská časť - a to bola tá naša snaha – netratili.  A nedoplácali.  A teda, preto ja
tam nevidím tých ďalších, lebo teraz neviem či tieto dve ponesú celú rekonštrukciu a
celé šetrenie za všetkých; nevidím to. Nevidím to v tom materiáli.  A nevidím,  akou
sumu jedná a akou sumou sa druhá na to skladá. A toto ... je asi preto myslím, že malo
byť  najprv tie dohody - aspoň rámcové, aby sme  vedeli.  A potom.... Ale  ja  budem
hlasovať - v obidvoch prípadoch. Nebudem tu teraz purizovať a nebudem čakať. Len
chcem povedať, že tu ten čas...

p. Čahojová, starostka MČ:  Mal si faktickú Marcel,  vypínam ťa a  musím ti vysvetliť  -
Pokúšali  sme  sa všemožne  o rôzne dohody. Nič  nevyšlo.  A my  máme termín.  My
máme  termín,  ktorý prijalo  toto zastupiteľstvo.  A ak sa nedohodneme  dnes,  alebo
niečo neschválime, bude za chvíľu vyhlásená verejná obchodná súťaž. Takže my sme
v situácii, keď nás aj tlačí čas. Pán poslanec Dulla má slovo.    

p. Dulla: Ďakujem za slovo. V materiáli čítam také, že sa tu ... žiadalo upraviť rozsah nájmu
uzavrieť podľa projektovej dokumentácie. Čiže, či sa tomu vyhovelo? To som... buď
som to prehliadol, ale neviem to nájsť - či sa tomu vyhovelo, alebo či je to podľa toho,
čo sa minulý rok informoval, že sa urobila návšteva na mieste a kontrola toho, kto čo
v skutočnosti urobil a aké je to v skutočnosti veľké? Druhá záležitosť je tá, čo aj mne
upútala pozornosť, že sa tam píše o externých službách v súvislosti so správou nášho
majetku. Ja súhlasím s tým, že niekto sa chce na niečom dohodovať, len otázka je, či
je to aj v súlade s tými pravidlami,  ktorými sme limitovaní? A to sú záväzné pravidlá
pri  správe  cudzieho  majetku.  Lebo  majetok  mestskej  časti  nepatrí  nikomu  z  nás
individuálne.  A chcel by som teda upozorniť na to, že sme prijali,  okrem iného, aj
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niečo o hospodárení s majetkom. A tam sú úpravy o správe, o zverovaní do správy. A
buď teda to nedokážem nájsť, ale zverenie inému subjektu, ako zriadenému mestskou
časťou som tam nenašiel. Tzn. že náklady s tým spojené, pokiaľ teda máme hradiť, aj
keď teda z príjmov za prenájom, je teda otázka, či ide o oprávnený výdavok z našej
strany  a  všetky  tie  ostatné  súvislosti.  Takže  je  pre  mňa  niekoľko  nejasných
skutočností, čo sa tohto týka. Lebo je síce pekné poznať, že druhá strana, s ktorou sa
chce  tvoriť  nájomný  vzťah  má  nejaké  predstavy  a   na  základe  toho  uplatňuje
požiadavky,  odporúčania  vo  vzťahu  k  návrhu  nájomnej  zmluvy,  ktorú  dostane
možnosť podpísať alebo nepodpísať. A iná vec je úprava vzťahov, bez ohľadu na to, a
to  je  napr.  v  tej  správe.  Ďalšia  záležitosť  je  tá,  že  nevidíme  tu  záležitosť  na  tie
jednotlivé  roky, z tých investícií,  lebo  nielen  dôležité je  koľko, akého druhu, ale  aj
časový priebeh investovania  - má  ekonomický rozmer.  Lebo  aj príjmy  majú  prvok
času. Čiže sú rozložené a neudejú sa raz za rok, ale pomaly sa kumuluje.  Hovorí sa
tam o fonde - a teraz je otázka, či ten fond má spravovať tá externá organizácia alebo
to  bude  niektorý z  tých  našich  mimorozpočtových  fondov?  Takže  je  to  niekoľko
nejasností a keby sa dalo, tak privítal by som, čo najviac doplnených informácii z tejto
oblasti. A bolo by snáď ozaj dobre zvážiť aj tie ďalšie pripomienky, ktoré sú a dať ich
do súvislosti s týmito popísanými nejasnostiam. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ja, než dostaneš slovo pán poslanec Buzáš, by som povedala,
Vlado, že sme presvedčení a tak dlho sme sa pripravovali na.. aby sme mohli prijať
takéto nejaké uznesenie, že všetky naše postupy sú v súlade so zákonom, so zásadami
o  nakladaní  s  majetkom  mestskej  časti.  Nikomu  sme  nič  nezverili.  To  je  len
sprostredkovateľ služieb spojených napr.  s  upratovaním,  zo školníctvom,  s opravou
žiarovky a pod., ktoré my,  ako mestská časť sme nedostatočne zabezpečovali po ...
celú tú doby nájmu, čo bol za starých podmienok a s čím bola nespokojnosť na strane
nájomníkov a neschopnosť na strane úradu to zabezpečiť.   Rozmery sú odsúhlasené
,vzájomne, niekoľkokrát s našim majetkovým oddeleným. Čiže je to odsúhlasené aj s
tými žiadateľmi.  Neviem, či sa do toho aj projekty vyťahovali staré, ale myslím si, že
konečne sme na ceste k dohode. A nič také ako zverenie nejakého majetku nejakému
3. subjektu.  Ten tretí subjekt,  tá správcovská  spoločnosť bola  práve preto zvolená,
lebo zo strany žiadateľov o nájom bola vypestovaná za dlhý čas zlého správania  sa
navzájom,  nedôvera  voči  miestnemu  úradu.  Tak  sme  hľadali  nezávislého  správcu.
Správcovskú spoločnosť, pardon. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.

p. Buzáš:  Ja sa ospravedlňujem, ale ja som teda zatiaľ nepochopil,  či tá správa, ktorá teraz
stojí nejaké peniaze a nevidím ju vyčíslenú, zahŕňa tých 16 Eur za m2 za rok, alebo
16 Eur za m2 za rok plus správa. .. V tom prípade by bolo dobre, keby sme vedeli,
koľko nás ta správa bude stáť. Lebo predpokladám, že občas spravia aj nejakú údržbu;
a tá správa potom úmerne k tomu bude drahšia, čím viac bude tej údržby. To len teda,
aby sme vedeli aspoň o čom budeme rozhodovať. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.
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p. Zajac:  Ja sa iba spýtam rýchlo, nebudem dlho. Nám povedali na školskej komisii,  že tá
správa bola vybraná výberovým konaním, riadne. Čiže to je podľa mňa...

p. Čahojová, starostka MČ:  Pán poslanec Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel poznamenať k tejto téme, že bolo
by odvedené veľké penzum práce zo strany úradu, úradníkov, vedenia tejto mestskej
časti,  aj zo strany zastupiteľského  zboru, ako aj nájomcov. Bol by som veľmi  rád,
keby sme túto prácu zavŕšili,  zúročili s tým, že sa podpíše alebo odhlasuje sa prijatie
zmluvy. Suma 16 Eur je, myslím si, zo strany mestskej časti tá hraničná, pod ktorú už
sa viacej nedá ísť. Ale predsa len 10 rokov je dlhá doba. Ja by som bol veľmi rád a
nechcem to ani  –ako- meniť  v  uznesení  ani  dávať  návrh na  jeho  zmenu,  ale  je  to
predmet  podpísania  zmluvy,  že  mala  by  zmluva  obsahovať  inflačnú  doložku.
Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: To je automatická súčasť zmlúv. Ďakujem za túto poznámku.
Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže ešte raz sa spýtam. Čo vykonáva správcovská spoločnosť,
ak nevykonáva správu? Ak - čo má teda, čo je predmetom - ste súťažili,  hovoríte, čo
bolo predmetom súťaženia? O čo sa súťažilo? ...A druho... obsahovo, keď teda nie je
to zverenie do správy, ale je to správcovská spoločnosť? Ďakujem. 

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

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Zmluva skrz bola zverejnená. Momentálne ešte
riešime  nejaké  detaily  v  rámci  ďalších  služieb,  ktoré  napr.  v  prípade  ESPRIT-u
alebo ...  tých ďalších  CENADY....  V tej zmluve  oni majú  určité činnosti zahrnuté,
napr. musia zabezpečiť deratizáciu, odhŕňanie nejakých častí v zime atď. Tzn. oni ako
keby  časť  tej  správy  nákladov  budú  brať  na  seba.  Tzn.  ťažko  vyrátať  na  metre
štvorcové,  ale  keď berieme  metre  štvorcové  ako  tých  10.000 m²,  tak to  vychádza
približne na mesiac aj s revíziami, so všetkými týmito vecami, ktoré treba zabezpečiť,
nie iba čistá správa. To znamená, všetky činnosti: drobné opravy, výmena kohútikov,
svetlá a podobne; vyhorené zásuvky, také tie drobnosti. To vychádza 3 Eura na meter,
to vychádza.  Všetky tieto činnosti,  keď sú tie  bežné údržby,  do nejakej výšky tých
opráv.... Áno, za meter štvorcový. S tým, že v podstate, samozrejme, tie náklady, keď
budú väčšie údržby, väčšie havárie alebo poškodenia, tak to už sú investičné náklady,
ktoré v tomto nie sú zahrnuté. Ale tá bežná údržba vychádza 3 Eurá na m2. S tým, že
oni zastrešujú napr. deratizáciu,  dezinfekciu.  My pre naše vlastné, ktoré sú súčasťou
tej školy, prenajatej, ktoré my zastrešujeme, ako je napr. materská škola, tak tam zase
my  zastrešujeme  tiež  tú  deratizáciu.  A  na  základe  rokovania  s  CENADOU  a
predpokladám aj s ESPRIT-om, v budúcnosti sa bude snažiť dohodnúť, aby to bolo
pod jedným pánom. Lebo je zbytočné nákladovo, aby tam deratizovali 3 firmy. Takže
je možné, že oni buď pristúpia k zmluve  s našim správcom,  alebo bude dohodnutá
nejaká separátna zmluva. Alebo oni budú jemu platiť, alebo sa to nejako dohodne, aby
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to bolo aj nákladovo vyrovnanejšie; takže je predpoklad, že nám to vyjde potom menej
na ten m2 ako teraz. Ale momentálne ešte nevieme presne vyčísliť, lebo KRS je tam 2
mesiace  a  momentálne,  keďže tam dlhodobo  nebola  nejaká  správa,  tak zisťuje  tie
nedostatky a nejak to aj naceňuje. Takže - momentálne je to ešte, že v procese. Takže
nevieme presne povedať, ale hovorím, že orientačne môžeme vychádzať z tých 3 Eur.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, poprosil pán profesor
doktor Cirák o vystúpenie. Takže pozývam ho do sály.  Pán inžinier, prosím mikrofón
mu odovzdajte. Nech sa páči pán profesor, máte slovo.

p. Cirák,  hosť:  Ďakujem pekne za slovo. Milé  dámy poslankyne,  vážení  páni.  Chcem sa
poďakovať vedeniu, pani starostke, vicestarostovi, vidím tu aj pani Ing. Mahďákovú,
za trpezlivosť, ktorú teda počas tých dvoch rokov s nami mali. Tá dohoda, už len také
poznámky - je  pomerne  krehká;  viete  o  tom, že aj dosť intenzívne  teda tí rodičia
vstupovali;  u nás sme sa to snažili  koncentrovať na jedného-dvoch, ktorí majú  teda
ekonomické vzdelanie.  No ale, žiaľbohu, keď to teda poviem úprimne, za tie 2 roky
nikdy  sme  nevedeli  jednoznačne  dospieť  k  takým  záverom,  ktoré  by  uspokojili
všetkých. Čiže chcem povedať, že to poďakovanie je najmä preto, že teda v štvrtok,
pred  dvoma  týždňami,  sme  vlastne  dospeli  v  podstate  až vo  večerných  hodinách,
keďže ja som služobne v Banskej Bystrici teraz na štátniciach, je také obdobie, takže
pani starostka a pán vicestarosta a pani inžinierka boli takí láskaví a teda dali nám ten
priestor až večer; no a po dlhých rokovaniach -v podstate- došlo k tej krehkej dohode,
by sme povedali. Tá krehká dohoda vlastne spočíva v tom, že my sme teda do určitej
miery  akceptovali  tých  10  rokov,  keďže  pôvodne  sme  žiadali  20  rokov,  ale
samozrejme,  veľký prínos tu vidíme, že sme sa vedeli právnicky - teda, my nie sme
ekonómovia - s pánom vicestarostom dohodnúť na tzv. opciách, tzn. v rozsahu tých
investícii - nás to kvári najviac, na tom 3. poschodí, lebo tá strecha je v takom stave v
akom je.  A aj  tie  stúpačky atď. sa budú musieť  vyriešiť  nejak...  systémovo. No a
samozrejme okná. Však ste všetci tam boli, tak to nemusíme tu hovoriť. Čiže tam to je
obrovský posun. A chcem aj poďakovať pánovi Ing. Rosinovi, že teda vždy apeloval
na tú dôveru. Čiže nerád by som ja teraz dával nejaké pozmeňovacie. Samozrejme by
som si vedel predstaviť aj lepšie, ale aj viem si predstaviť aj Damoklov meč v podobe
verejnej obchodnej súťaže, kde by som vlastne vystavil celý subjekt riziku, že teda by
prestal pôsobiť v tejto mestskej časti; a čo by som potom povedal rodičom, že akým
spôsobom som sa pokúsil zachrániť  školu v Karlovej Vsi,  keďže neviem aká bude,
keďže  neviem  aká  bude,  a  ak  bude  alebo  či  bude  toto  závisí  od  vás,  aká  bude
východzia  cena.  No  a  keď ma  niekto  preplatí  o   5  centov,...  Ja  viem,  dnes  4-5
subjektov, ktorí hľadajú; čiže určite ten záujem bude tu. Takže to by som nemal síce
hovoriť, áno, lebo idem sám proti sebe, ale teda, aby ste ma chápali, že ja som musím
aj postaviť pred tých rodičov. A do konca apríla máme zmluvách, teda zazmluvnené,
že musíme  nastaviť  teda finančné  náležitosti nášho  vzájomného  vzťahu.  Musím to
spraviť do konca apríla.  Čiže akejkoľvek odďaľovanie,  posúvanie a odkladanie mne
vlastne nič  nerieši  a vystavuje  ma  to obrovskej neistote. Ak by boli  nejaké dotazy,
môžeme sa k tomu vrátiť, ale nechcem teraz všetko rozoberať od správy, koľko či 2,50
či 3 Eura, či 3,50 , či zametanie alebo nezametanie. Ja viem, že to dôležité, áno, ale
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prestavte si, že ide o existenciu školy. Áno. Čiže chápte aj mňa, že musím byť troška
nad vecou a prvoradý záujem je vyrokovať určite najlepšie podmienky, ale nie až také,
že  tým vlastne  dám na  klad  verejnej  obchodnej  súťaže  existenciu  177  žiakov  a...
neviem  340 rodičov,  ktorí  sú  väčšinou  z  Karlovej  Vsi.  Takže,  ak  by  boli  nejaké
dotazy, hovorím je to krehká dohoda; dohodli sme sa veciach, chceme tých 10 rokov
spolupracovať.  Dôvera  sa  naznačila,  investície  sú  nasmerované,  opcie  vieme
dohodnúť v zmluve, keď sa nebudú plniť - atď. Takže ja som na túto ...  tento stav
riešenia veci po 12 rokoch, že sa tam nič neinvestovalo, spokojný s tým vyrokovaným.
Áno,  určite  by  sa  dalo  dohodnúť  aj  viac,  ale  ten  čas  je  neúprosný.  Ďakujem  za
pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem, pán profesor, za tie slová a najmä za tú
úprimnosť, nezvyklú, kde ste sám upozornil na to, že keby že ide tá verejná obchodná
súťaž, že naozaj sa nájdu záujemcovia, ktorí sú ochotní preplatiť iných súťažiacich. To
si  veľmi  vážim.  A  práve  v  tom spočíva  to,  čo  tu  od  začiatku  my  hovoríme  a
vysvetľujeme, že si želáme, aby aj CENADA, aj ESPRIT, aj všetci nájomcovia mohli
ďalej bez obáv pôsobiť v tomto objekte. A to je tá dlhá tŕnistá cesta, ktorú teda sme
spolu absolvovali.  Musí sa nájsť nejaký kompromis,  nejaká dohoda aby všetci mohli
pokojne  pracovať.  Aby  ESPRIT  mohol  tam  ďalej  pokojne  zabezpečiť  svoje
vyučovanie,  aby my  sme  mali  istotu,  že je  tá zmluva  správne  ošetrená,  a  že sa  aj
generujú nejaké prostriedky na tie nevyhnutné investície, ktoré napokon nám, napr. v
prípade utesnenia tých otvorov novými výplňami,  tak znížia náklady na energie. Pán
vicestarosta, nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Možno len kratučko doplniť pána profesora aj pani
starostku. Naozaj súhlasím  s tým,  že ten spoločný zámer  bol nájsť  riešenie  – nájsť
riešenie obojstranne akceptovateľné, teda aj z pozície nás ako mestskej časti a aj sme
sa snažili  vžiť do pozície  subjektov, ktoré tam už viac ako 10 rokov fungujú.  Sú to
školské  subjekty,  nie  sú  to  komerčné  subjekty,  ktoré  fungujú  v  rámci  nejakých
špecifických podmienok. Podčiarkujem, že tá dohoda, pán profesor, je  naozaj veľmi
krehká. My teraz ideme  s tou, s tými krehkými pohármi na tenkých stonkách pred
poslancov, tak dúfam... že sa nám to podarí schváliť.  Tie rokovania naozaj neboli ani
ľahké, ani krátke a nie  vždy boli úplne príjemné.  Ale ten modus vivendi  sme našli.
Som rád, že sme  našli  aj ten právny model,  ako to ošetriť,  aj vaše obavy,  aj naše
nejakým spôsobom, záruky.  Nie  je...  tú cestu  sme  dlhú  prešli,  veľa  vecí  sme  si  aj
vyjasnili v tom procese. A myslím si, že, ak by sme... ak by dnes poslanci podporili,
tak  si  myslím,  že  to  bude  obojstranne  dobré  riešenie  a  že  vy  tam budete  môcť
fungovať a my budeme môcť investovať do toho objektu a ho zveľadiť tak, ako sa
patrí. Takže - tiež by som chcel poprosiť kolegov poslancov, keby túto krehkú dohodu
podporili  pomerne tvrdým hlasovaním - alebo jasným hlasovaním, aby sme sa mohli
pohnúť ďalej. Ďakujem. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Svoboda.
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p. Svoboda: Ďakujem. Tiež vyslovím obdiv a poďakovanie za to obrovské množstvo práce,
ktoré vedenie a teda - aj zamestnanci odviedli k tomu, aby sa zhromaždili,  precízne,
všetky údaje na takú úroveň, že s tým všetci súhlasili;  čo sa mi zdá obdivuhodné. A
chcel by som si ujasniť  od pána Záhradníka,  jednu vec.  Že v tých 16, prípadne 17
Eurách pre ESPRIT je  podstatnou mierou zhrnutá tá investícia,  ktorú ideme  dať do
budovy - čiže tie okná, strecha a tak. Hej? A je to rozpočítané, tá návratnosť investície,
ktorú my tam vložíme,  prípadne aj za cenu úveru na obdobie desiatich rokov. Hej?
Čiže po období desiatich rokov vlastne, pán riaditeľ môže požiadať o zníženie zo 16
na 6 alebo na 5, pretože už to, čo bolo investované, bolo splatené. 

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Áno. Pani starostka, predbehla si ma. Čiže to, čo už
bude o 10 rokov,  nás hádam už nebude  trápiť.  V zásade -  áno. O 10 rokov bude
situácia, kedy znovu budú môcť rokovať. A verím, že pán predseda sa dožije v plnom
zdraví, samozrejme a príde a bude rokovať. Teraz iba jednoducho poviem ten vzorec,
aby ste si to vedeli predstaviť. Dnes majú nájom 10 Eur. Hej? V tom je tá základná, by
som povedal - správa, ktorú robíme a ktorú ten objekt stoja, alebo je to nájomné alebo
už akokoľvek to nazveme. Teraz, ak by došlo k navýšeniu o 6 Euro - ako sme prišli k
tomu výpočtu. My sme odhadli tie náklady za 10 rokov do tých investičných akcií,
ktoré sú tam popísané, zhruba na 700.000 Eur. Ak to vydelíme  m2 tej budovy, to je
11.568 m²,  tak to  vychádza  60 Eur  na  m2  v tejto  budove,  ten investičný  – kvázi-
príplatok za celú dobu. A keď to vydelíme deleno 10, tak je to tých 6 Euro. Takže to je
tá základná, jednoduchá, jasná matematika. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Kmeťko.

p. Kmeťko:  Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia  ma predbehli.  Chcel  som sa poďakovať
obidvom vyjednávacím tímom za pani starostku aj za pána profesora - za určitý veľký
kus práce. Viem, že nič nie je ideálne. Manželstvo je 30 rokov a stále nie je ideálne.
Ale  musíme  sa  tlačiť  ďalej,  aby  ten...  teda,  využiť  to  maximum,  čo  je.  Takže
gratulujem a teším sa na spoluprácu. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán profesor.

p. Cirák, hosť: (mimo mikrofón).... že ...tiež by som sa chcel poďakovať ... Došli sme aj do
tohto východiska...že      ... Ja budem plný očakávania a dôvery... 

p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem, pán profesor. Takže kolegovia, keďže
sme  vyčerpali  túto tému,  ja  si myslím  - úplne  do dna,  takže uzatváram diskusiu  a
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.

Návrhová  komisia:  Takže,  nakoľko  sme  nedostali  žiadne  zmeny,  tak dávam hlasovať  o
uznesení tak, ako nám bolo predložené.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia  upozorňujem,  že  hlasujeme  o osobitnom
zreteli, potrebujeme trojpätinovú väčšinu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 22 prítomných poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. 

p. Čahojová, starostka MČ:   Veľmi pekne ďakujem vážení kolegovia.  Želáme  vám veľa
úspechov, hojné ročníky,  ktoré sa budú zapisovať a nech sa vám darí.  A ďakujeme
veľmi  pekne.  Želáme  veľa  úspechov  naozaj.  Vážení  poslanci,  ďakujem  vám  za
spoluprácu  a  za  citlivé  úvahy  na  túto  tému.  A  myslím  si,  že  v  nich  budeme
pokračovať.  

Bod 11
Žiadosť n.  o.  Centrum nadania o  prenájom nebytových priestorov z  dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Majerníkova 60.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďalším materiálom je podobná žiadosť neziskovej organizácie
CENADA o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
tom istom objekte. Pán prednosta prosím o úvodné slovo.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Predkladáme  podobný  návrh  na  nebytové
priestory, ktoré sú v tejto škole na ... Majerníkovej 60, s tým, že CENADA - Centrum
nadania viac-menej tam tá dohoda sa trošku posunula inde.  Oni...  oni navrhovali aj
naďalej 20 rokov prenájom s tým, že ich návrh bol 17 Eur za meter štvorcový na rok.
Predkladáme to v takom návrhu, ako oni požadujú. Samozrejme, budeme akceptovať,
keď sa bude pozerať na... na tie 2 prenájmy také ako... ako rovnocenne s tým, že ale
navrhujeme ten návrh tak daný, ako navrhuje CENADA, ktorá sa asi k tomu vyjadrí,
či teda je pre ňu akceptovateľný aj iný návrh. My sme zapracovali ten ich návrh, ako
bol navrhnutý, s tým, že tam tak isto navrhovali 1 Euro nájom, plus správu, plus, plus
investície, áno, na 20 rokov.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za stručné úvodné slovo. 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ešte, ešte... ešte jedna vec. Ten bod c) - sa tuná vyškrtáva
lebo tým, že sa schválilo  to prvé uznesenie, tak už neplatí to pôvodné. Takže boli by
iba a) a b).

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

p. Zajac: Opäť, tak ako som teda predtým, nechcem vás znechutiť svojim príspevkom, takže
- keď sa bude hlasovať v tom ... v tej podobe ako je predložené, budem hlasovať aj za
tento návrh.  Cez to všetko, aj na základe tej debaty,  ktorú sme  tu mali  predtým sa
pokúsim a mám tu pripravenú aj zmenu. A chcem povedať na úvod toto. My okrem
toho, že sa bavíme o týchto veciach, tak sa bavíme o ... riešime osobitný zreteľ. A ten
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režim osobitný zreteľ je  o tom, že teda, keď si prečítame tie pravidlá  hospodárenia,
ktoré  sme  teda  teraz  nedávno  aj  prijali  a  máme  ich,  tak  tam hovoríme,  že  keď
hlasujeme  o osobitnom zreteli a hovoríme o tom, že je to nejaká situácia,  keď obec
chce mať akúsi stratu ... na tom, čiže je... je tu ten obsah činnosti je pre obec takú -
taká dôležitá,  že je  ochotná niesť nejaký...  nejaký...  niesť nejaký podiel - nie  úplne
proste mať to  - ako keby-  v tom režime obchodnom. To sme dokázali aj pri Esprite ,
lebo však ten obchod... obchodná cena je asi niekde inde a to sme nemuseli ani bádať
vo veľa nejakých tých agentúrach. Tu chcem ale  povedať,  že sú 2 momenty,  ktoré
chcem vyzdvihnúť.  Tak,  ako  som sa  zoznámil  s  činnosťou  CENADY  na  základe
webovej stránky a na základe diskusií na školskej komisii, a tak ako som sa zoznámil s
činnosťou Espritu, ja musím povedať, že vidím väčší dôvod; a o tom sme hovorili na
školskej komisii-   väčší dôvod na podporu CENADY. A klobúk dole - hlasovali sme
teraz za Esprit;  myslím  si,  že si  zaslúži  aj on aby tu ostal,  pôsobil  a  nemal  úplne
komerčný  nájom,  ale  myslím  si,  aj  vzhľadom  k  tomu,  že  CENADA  má  100 %
všetkých klientov v špeciálnom režime,  že to je  naozaj škola,  ktorá si oveľa viacej
zaslúži  našu...  našu  pozornosť.  Druhá vec ma  napadla,  keď Braňo si  hovoril  o  tej
sume, ako ste k nej prišli - a to som ja nevyvolal, to si povedal sám, že teda je to, ak si
dobre  pamätám 10+6 Eur  meter  štvorcový  deleno  desiatimi  rokmi  logicky,  deleno
dvadsiatimi rokmi, lebo stále súhlasím s tou sumou s tým, s tou dobou tých  20 rokov,
tak deleno... tými,  tými dvadsiatimi  by to bola iná suma. A nechcem to, nechcem to
deliť dvadsiatimi. A preto... preto ja môj návrh dávam, rád by som ho videl vyrovnaný
so Svetielkom,  kde sme  takisto  dlho  debatovali  o verejnom prospechu  Svetielka  v
našej  škôlke.  To bolo  hlasovanie  predtým.  Ale  viem,  že to je  iná  situácia  a tá... tá
budova je v inom. A preto ja teda dávam návrh na zmenu - a to iba v jednom bode, že
navrhujem sumu  14,50 nie,  nie  tých  17 Eur.  Všetko  ostáva  tak ako  je.  A  teda  ja
predkladám tento... tento svoj návrh.

p. Čahojová,  starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta zareaguje.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:Čo  sa  týka  toho  nájmu,  tak  za  20  rokov  tam
predpokladáme  aj ďalšie  investície.  Lebo tieto veci,  ktoré sú tu dané to viac-menej
zaväzujeme aj v CENADE aj  Esprit ... do tých 5 rokov. Tam sa ...v podstate ten...  je
to  aj  uvedené  ,  vlastne,  tie  okná...  tam je  to do 2021.  V podstate do troch rokov.
Samozrejme, kebyže riešime 20 ročný nájom, tak tam sú tie investície už úplne iné. A
predpokladám,  že celá  budova - teda dúfam,  že bude kompletne zateplená,  úplne...
kompletne vynovená; nie,  že do 20 rokov ale oveľa skôr. Ale tých 20 rokov - práve
preto sa tam rátajú, že aj... nedá sa to rozrátať, že by potom mali ešte polovičnú, lebo
zaplatia tú strechu, ktorá sa urobí. Ale pribudnú ďalšie investície - sociálne zariadenia
20 rokov asi nebudú môcť fungovať tak isto. Ťažko povedať. Takže... ani okná. Hej.
Takže - tam budú aj iné normy, iné náklady,. Takže preto je tá suma. Nevieme... akože
to rátať - že delené 2, lebo to potom by nevyšlo.  Jasné.

p. Čahojová,  starostka MČ: Pán poslanec Horecký, nech sa páči. 
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p. Horecký:  Ďakujem za slovo. Ja  by som chcel  sa  tiež vyjadriť  k  tejto  situácii,  k tomu
porovnaniu  týchto  dvoch  zmlúv  a  týchto  dvoch  subjektov.  Prihováram sa  tiež  za
vnímanie  rozdielu  medzi  nimi,  pretože  na  školskej  komisii  sme  o tom  hovorili
podrobne, ale mnohí z vás tú problematiku nepoznajú. Tak len veľmi stručne. Všetky
školy na  Slovensku,  aj školy v  Karlovej  Vsi,  majú  jeden  problém,  ktorý sa  dnes
pomenúva  ako  problém  inklúzie.  Na  školách  je  veľa  žiakov,  ktorí  majú  rôzne
špeciálne  výchovno-vzdelávacie  potreby,  poruchy,  diagnózy.  Môžu  byť  aj  v
pozitívnom smere talentovaní, ale ťažšie vzdelávateľní v bežnej triede. A žiaľ smutnou
praxou je,  že mnohé  školy,  ktoré nemajú  na  to dostatočne kvalifikovaný  personál,
alebo  podmienky,  tak či  chcú alebo  nechcú,  či  je  to nedostatok dobrej vôle alebo
schopností, tak tieto deti vytláčajú von zo škôl. Tí rodičia, ktorí majú takéto deti sa v
praxi nemajú veľmi kam obrátiť. Ja mám tiež také deti na škole. A aj jedno dieťa, o
ktorom si objektívne  myslíme,  že ani nepatrí na bežnú školu.  Zisťovali  sme pre ňu
umiestnenie  inde v Bratislave a zistili  sme, že vo všetkých bratislavských obvodoch
spolu,  v obciach,  je  len  jedno  jediné  voľné  miesto  na  štátnej  škole,  špeciálnej,  v
Starom meste. A to miesto si rezervovali pre svojho prípadného žiaka. Ja som preto
vďačný CENADE,  že existuje,  že poskytuje  túto službu  rodičom,  ktorí by inak  sa
nemali kam uchýliť so svojimi deťmi a tak v podstate napĺňa to, o čom štát tak často
hovorí sebavedome - o politike inklúzie a prijímaní takýchto detí. Čiže ja sa prikláňam
k tomu návrhu pána kolegu Zajaca, pretože sa mi zdá, že je to v silnejšom verejnom
záujme.  A tento subjekt  si plní úlohy,  ktoré nevnímam ako komerčné. Ďakujem za
pozornosť.

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

p.  Dulla:  K  vystúpeniu  pána  poslanca  Horeckého  poviem  len  toľko,  že  to,  čo  ponúka
CENADA, je jedinečné vo veľkom okruhu vzdelávania aj výchovy detí a mládeže. A
mal  by to byť  náš výklad;  náš  poklad - čo sa dá,  keď sa  chce,  a keď tí,  čo môžu
umožniť... vytvoriť podmienky rozmýšľajú ako najviac pomáhať. Ďakujem.

 p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Zajac.

p. Zajac: ...Že ja iba chcem doplniť - lebo my sme viedli spolu diskusiu na školskej komisii,
ktorá pre mňa bola veľmi obohacujúca.  A jeden argument, ktorý tam zaznel by som
veľmi rád teraz povedal. A to, že pán riaditeľ vtedy hovoril, že my to všetko vnímame,
tak, že tam sa platia tie... tie príspevky a teraz vlastne túto zvýšenie ceny premietne sa
rodičom,  ktorí  už  tak  či  tak  sú  potrestaní  tým,  že  vôbec  majú  tieto  deti  s  tými
špeciálnymi potrebami; čo pre nich iste znamená aj oveľa väčšie náklady v tej rodine.
A keď teda ... vidíme tie zvyšovanie cien, tak to je definitívne ten, kto nakoniec tie...
a ešte sme sa vtedy, keď sme o tom sa bavili, prezerali v tých ich... v tých normatívoch
a v podobných veciach a v štruktúre financovania - a skutočne sme dospeli k tomu, že
by sme mali tým rodičom chcieť predsa len trošku viac uľaviť, ako tým rodičom, ktorí
sú v tom Esprite. ... v tom –áno- Esprite; a ja  nemám nič proti Esprite a myslím,  že
sme sa s tým vyrovnali úplne perfektne, ale tu, keď hovoríme o osobitnom zretele, bol
by som oveľa radšej, keby sme vysporiadali ....
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina.

p. Rosina:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, ja  keď sa pozriem okolo seba.  by som ...
veľmi rád rozdával. Je tu v Karlovej Vsi veľa ľudí, veľa subjektov, ktorí si zaslúžia...
zaslúžia  viacej ako dostávajú.  Niektoré oveľa viacej.  Ale  chcel by som tuná troška
varovať pred takým dobromyseľným licitovaním, kto bude lepší - 14,50, 13,50, 11 -
alebo dokonca  - priplácajme. Tá cena bola stanovená veľmi exaktne, na základe... na
základe istých prepočtov. My, keď to... my keď to... tie prepočty boli spravené tak,
aby bol dosiahnutý ten udržateľný chod toho zariadenia.  Ak tú cenu znížime,  fajn,
budeme  sa  teraz  ako  môcť  biť  do  prs,  že  akí  sme  my  ľudomilovia  a gerojové  -
a neviem čo, ale v konečnom dôsledku dôjde zase k tomu, že tá budova nebude mať
tie peniaze na svoju vlastnú reprodukciu. Bude to taká medvedia služba. Myslím si, že,
keď sme takéto veľké úsilie  vyvinuli na to, aby sa uzatvorila zmluva s Espritom, bol
by som najradšej, keby sa za rovnakých podmienok uzavrela zmluva aj CENADOU. A
ak chceme im pomáhať , a ak oni ... akože deklarovali, že my nemáme ich dôveru, ale
- to je také obojstranné; ak... ak sa naša dôvera vzájomná utvrdí, tak nevidím dôvod na
to, aby mestská časť v budúcnosti mohla práve túto školu osobitne nejakým spôsobom
–iným- podporiť. Nerobme to cez tie mechanizmy, cez ktoré sa to celkom robiť nemá.
Ja teda, ešte  raz sa prihováram,  som – ako- zhodujem sa so všetkým,  vo všetkých
argumentoch, ktoré hovorili  ... predrečníci,  ale  prihováram sa z viacerých dôvodov,
ktoré  som popísal.  Najradšej  by  som bol,  keby  tam bola  rovnaká  cena,  rovnaké
podmienky,  ako dostal Esprit.  A ak sa  tá spolupráca  bude dobre vyvíjať,  nevidím
dôvod  na  to,  aby  sme  my  trebárs  CENADA  nepomohli  iným  spôsobom;  formou
grantov a iných mechanizmov, ktoré v mestskej časti máme. Ďakujem veľmi pekne za
pozornosť.

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

p.  Svoboda:  Od Jozefínskych  reforiem -  to  bolo  za  Rakúsko-Uhorska,  ľudové  školstvo,
ľudové školy,  obecné školy, základné školy boli zadarmo. Mňa strašne mrzí, že naša
spoločnosť, vyspelá, kapitalistická sa dostala do fázy, keď niekto, kto má problémové,
ale  nadané  dieťa,  musí  za  základnú  školu  platiť.  Pociťujem  to  jak  takú  veľkú
nespravodlivosť. Lebo za mňa rodičia neplatili  a ja som neplatil  za svoje deti. Áno?
Som ...  -  žijem  v  takom presvedčení,  že  všetci  by  tak  mali  ...  zhruba  takýmto
spôsobom.  Ale,  proste  život  to  nejak  zariadil  tak,  že  teraz  rozhodujem -  napriek
môjmu  presvedčeniu,  asi proti svojej...  nejakému  vnútornému presvedčeniu.  Chcem
povedať, že sa stotožňujem s pánom Horeckým,  čo povedal,  aj s pánom Dullom, čo
povedal.  A to, čo som sa spýtal,  tú otázku - že na koľko rokov je  to rozrátané, aká
vysoká suma, tak to je základom toho uvažovania, v ktorom by som teraz povedal, že
možno môj predrečník pravdu úplne nemá; že na 20 rokov 7 Eur navyše, čiže 17 Euro
na 20 rokov vlastne 2× tú ... preplatí tú investíciu. Čiže 16 Eur na 10 rokov...

p. Čahojová, starostka MČ: Faktická. Pán poslanec, faktická.  Upgradovali sme systém na
žiadosť pána poslanca Bendíka.
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p. Svoboda: ...Ja som toho Jozefa nemal spomínať...!

p. Čahojová, starostka MČ: Upgradovali sme. Ale len takýmto spôsobom. Inak sa nedá. 

p. Svoboda: V zásade som povedal všetko ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Takže, áno, pán poslanec ďakujem. Pán poslanec Krampl.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Budem čiastočne reagovať aj na pána Rosinu. No ...ide o to,
presne,  ako Václav povedal,  že, že sú tu určité organizácie,  ktoré chceme podporiť.
V tomto... v tomto prípade bohužiaľ ťahá Esprit za kratší koniec. Pretože rovnaký...
rovnaké štúdium, ako ponúka Esprit v Karlovej Vsi, ponúkajú aj ďalšie naše a ... aj iné
organizácie.  Čiže ... to môžu... môže ponúkať kvalitné vzdelanie,  ale nie  je natoľko
výnimočný.  Zatiaľ čo CENADA je skutočne výnimočná;  minimálne  - keď nie  teda
v Karlovej  Vsi  tak ...  tak možnože  aj  v  rámci  celého  mesta.  Preto...  preto  by  náš
záujem ju tu udržať mal byť  nejakým spôsobom vyjadrený a Marcelov návrh preto
podporím. Taktiež by som možno trošku sa vrátil aj do minulosti. Spomínam si, keď
CENADA odstúpila od, od žiadosti o prenájom budovy Veternicovej. Vtedy... vtedy v
tej žiadosti uviedli informáciu,  že im pani starostka sľúbila  vlastne nejak zabezpečiť
nejaké ďalšie pôsobenie v Karlovej Vsi. Ja sa týmto sľubom síce necítim byť viazaný,
ale teda sa k tomu normálne dobrovoľne prihlásim a teda svojim hlasovaním aj- teda -
tento tvoj sľub –teda- naplním. Hej? Čo sa, čo sa týka ešte ... A-  to je vlastne asi tak
všetko. Dobre. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Lenč.

p. Lenč: Ďakujem pekne za slovo, pani starostka. K tomu, čo hovoril pán kolega Krampl,  aj
predrečníci predtým - ja chápem tú etickú stránku tejto veci. Ale, ako kolega Krampl
povedal,  tak táto škola  má  celomestskú  pôsobnosť.  A viacerí tu spomenuli,  že ten
okruh je široký. A preto ja si teda kladiem otázku, že prečo akurát Karlova Ves by teda
mala nejakým spôsobom to dotovať? Ak... ak ten okruh je celomestský, tak nech sa na
tom  podieľa aj mesto, alebo... alebo proste niekde v systéme je asi chyba-  tak ako pán
kolega Horecký spomínal,  štát by sa mal istým spôsobom postarať o tieto deti, keď
toľko deklaruje inklúziu a ... a tieto veci. Ďakujem.

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

p. Zajac: Na pána poslanca Lenča.

p. Čahojová, starostka MČ: To nemôžeš. Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Nebudem tu hovoriť o tom, čo hovorili
kolegovia o tých záslužných službách, ktoré Cenada poskytuje. Čo však, ale chcem sa
spýtať, alebo teda len skonštatovať: Keď sme mali materiál o Svetielku, tak mali sme
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úradom pripravený variant...  variantný  materiál,  kde pri piatich  rokoch prenájmu  -
vzhľadom na investičné náklady, ktoré budova...budova bude potrebovať,  úrad určil
cenu 12 Eur za meter štvorcový za rok, ale pri dvoch rokoch už tá cena bola 15. To
znamená pri dlhšej dobe nájmu sme mali nižšiu cenu, pri dlhšej ... Takto - pri dlhšej
dobe nájmu sme mali nižšiu cenu, pri...a vyššiu cenu sme mali zasa pri kratšej cene...
teda pri kratšej dobe nájmu. Akurát nerozumiem tomu, lebo pri 20 rokoch tu máme
zase vyššiu cenu a pri kratšej dobe máme cenu nižšiu. To znamená - tu popierame - pri
Svetielku a pri týchto tu materiáloch ... popierame v podstate tú svoju filozofiu, ktorú
sme  mali  predtým.  To znamená  pri Svetielku  ...sme  postupovali  úplne ináč,  ako je
tento návrh. Ja rozumiem, že ... že ten návrh vyšiel zo strany tých, ktorí o ten nájom
žiadali,  ale  skúsme  teda  sa  správať  ku  všetkým  rovnako.  A  znova  poviem:  -  Ja
súhlasím s tým, čo navrhol Marcel Zajac.  Myslím  si,  že ten jeho návrh je  správny.
Neviem ... tých 14 a pol Eura – plus-mínus - možno že aj tak vychádza aby tá filozofia
ako bola použitá pri Svetielku, aby bola použitá aj pri... aj pri Cenade. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja len upozorňujem na to, že pri Svetielku bol materiál kladený,
tak  -  myslím,  že  to  bola  finančná  komisia,  ktorá  si  žiadala  -  že  keď  sa  tieto
momentálne, ktoré sú aj oni ochotní urobiť, aj zaplatiť - dokonca mám, mám pocit, že
oni  tam aj  nejaké  investície  urobili  a  započítali  z minulosti,  že  dokedy  bude  tá
návratnosť, pri takom a takom - A to boli v tomto momente potrebné investície. A boli
tam aj vyčíslené.  To je trochu inak, keď niekomu prenajímaš na 2, 3 alebo 5 rokov -
a na 10 alebo 20 rokov . Lebo vtedy bude potrebná zásadná rekonštrukcia, možno aj
všetkého  toho,  čo  dnes  ideme  robiť,  čo  dnes  už  nie  je  vyhovujúce  a pomaly
v havarijnom stave. Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ja len ešte predsa len to Svetielko. Pri tom Svetielku – ale- v uznesení sme nemali,
nemali nájom 12 Eur plus investície vo výške toľko a toľko. To znamená, že tam sme
vôbec neuvažovali s nejakými investíciami,  ktoré by musel nájomca  urobiť do... do
predmetu nájmu  formou nejakého kapitálového zhodnotenia budovy.

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Všetko bolo  v dôvodovej správe.  Ja  už sa nebudem vracať
k Svetielku. Pán poslanec Zajac.

p.  Zajac:  No,  ja  len  teda  v prvej  časti  by  som  chcel  odpovedať  -  alebo  teda  nejakú
komunikáciu s pánom poslancom Lenčom. No, my sme tu mali dnes ten prípad, keď
ten... ten šialený s tými,  s tými vlastníkmi,  kde sme videli,  že ten štát proste nie vždy
koná. Tak - ako aj v tejto... v tomto prípade štát by možno mal konať. A mohlo  by
existovať nejaký prepočet.... Mne by sa to tiež páčilo, keby naša mestská časť mohla
od iných mestských častí poprípade miest a obcí vyberať tú pomernú časť, ktorú dáva.
Ale tam nie sme. My sme poslanci mestskej časti a my rozhodujeme o tom, o čom my
rozhodujeme. A to je o osobitnom zretele. A ja prepáčte - ja hovorím - o ničom inom
nehovorím, ja ten prepočet neviem, či som ohrozil alebo neohrozil. Neviem, nakoľko
som vstúpil. Lebo ho nemám v tej... v tej... v tom materiáli. Čiže môžem hovoriť len o
mojej emócii, ktorú som vyjadril verejne. Že si myslím, že ohodnotiť chcem ten väčší
verejnoprospešný charakter Cenady ako Espritu. To je môj úmysel.  Je mi ľúto, že to
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nevieme exaktne. Ale nevieme to na základe tých materiálov. Preto robíme s tým, čo
robíme.  A navrhujem teda to,  čo navrhujem.  Ale  povedal som,  že ja  nebudem sa
„pätiť“ ani voči tomu, aj keby sa teda minimálne  za slušné považoval tých 16 a nie
17 Eur.  Ale  – OK -  to už je  ako... není  môj ....  môj,  moja...  Nebudem sa pätiť a
nebudem nehlasovať,  keď sa  neprijme  ten môj  pozmeňovací  návrh.  A ešte  chcem
povedať aj to, že... že -  my sme o tom hovorili trochu na tej školskej komisii. My sme
mestská časť, ktorá nerieši, prečo tu máme vysoké školy z celého Slovenska. Prečo tu
máme botanickú záhradu pre celé Slovensko; lebo je to aj  výskumný; Prečo tu máme
metrologický  ústav a  prečo  tu máme  zoologickú  záhradu,  prečo tu máme  ??NÚC-
eumy ....a všetky tieto. To sú všetko... a ešte aj parlament.  Ja neviem - či máme aj
parlament?  Fíha.  To nie.  Ale...  ale  teda  máme  tieto  vzdelávacie  inštitúcie.  Oni  sú
nijako oprostené asi nie od nejakých obrovských peňazí, ale mestská časť v zásade na
toto dopláca.  A  nevieme  to  my  inak  riešiť.  Ja  som aj  hovoril  o tom na  školskej
komisii.  Sú...  a súzneli  sme  s pánom poslancom Horeckým ,  že by sme  možno  do
budúcna mali, ako mestská časť, túto našu silnú stránku nejako dokázať využiť. Ja ešte
neviem ako, ale minimálne marketingovo. Proste - ja viem, že fungujú mestské časti -
alebo  mestá  -  študentské  mestá  popri  univerzitách,  ako  tie  najúspešnejšie,
najprosperujúcejšie  mestské časti alebo mestá. Keď máte univerzitu v ...ja neviem -
Oxforde,  to všetko čo sa točí okolo nich,  je  mesto,  obchody,  prenájom,  podnájom
bytov. Je to obrovský a výhodný biznis - nielen pre tie školy, ale aj pre tie ... to okolo.
Ja som toto hovoril, už to tu hovorím 7.-my  rok. Ale viem, že na toto nemáme silu.
A ja preto nechcem tu teraz polemizovať , či my vieme - alebo CENADA vie vybrať
tie  peniaze  od iných  mestských  častí.  Hovorím  len  to,  že  z  môjho  hľadiska  je  to
unikátne to, čo povedal pán poslanec Dulla a teda chcem to oceniť , nejako.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  veľmi  pekne.  Než  dám  slovo  pani  poslankyni
Hanulíkovej,  musím  pána  poslanca  trošku  opraviť.  Pretože  ak  vyjdeme  v  ústrety
v CENADE, tak robíme  to na úkor... na úkor našich povinností.  Pretože my máme
určité povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona, napr. v sociálnej oblasti, ktoré nám
do budúcna narastú. A keďže sme práve z tých chudobnejších mestských častí, ktoré
majú  taký  nízky  príjem  na  obyvateľa  mestskej  časti,  tak  môžeme  mať  problém
s našimi...  a  budeme  mať  problém s  našimi  zákonnými  povinnosťami.  Nieto  ešte
z niečím navyše. Čím ja nespochybňujem výnimočnosť CENADY, samozrejme. Pani
poslankyňa Hanulíková, nech sa páči.

p. Hanulíková: Ďakujem. Ja súhlasím s pánom Zajacom, určite. Určite je to dobrý návrh. A
v prípade, dávam návrh, že v prípade, ak neprejde jeho návrh aby sme ...ako 2. dali
hlasovať o návrhu 16 Eur, tak, ako má aj Esprit. Pretože si myslím,  že určite je  to
podobné. A padla tu už poznámka - padla tu už poznámka, že po desiatich rokoch
Esprit bude žiadať nájomné tak, ako mal. Čiže 10 Eur. To znamená, CENADA bude
po celých, po celých 20 rokov platiť 17 Eur, lebo jej to tu teraz takto odsúhlasíme a v
podstate Esprit po desiatich... viac... po... desiatich rokoch povie - som investoval do
investície  a  žiadam 10...  10 Eur.  Ale  v  prípade,  ak  neviem...  či  môžem v  zmysle
rokovacieho podať cez faktickú tak prihlásim... v riadnom.
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p. Čahojová, starostka MČ: Nie. Bude treba v riadnom diskusnom príspevku. Dobré. Takže
nasleduje pán poslanec Rosina.

p. Rosina : Ďakujem veľmi pekne za slovo. K predrečníkovi, aj keď... alebo tomuto... tomuto
zhromaždeniu,  len tak orientačne som počítal zhruba stratu na dani z nehnuteľností,
ktorá  je  za  tie  nehnuteľnosti,  ktoré  štát  oslobodil  od  dane  -  zhruba  necelý
1,000.000 Eur ročne do rozpočtu je strata. Takže to... na to sa skladáme z vôle štátu,
takto my štát sponzorujeme. Nevyčíslená daň je daň je daň podielová, pretože v tejto
mestskej časti máme  vysoký podiel ľudí,  ktorí nie  sú obyvateľmi mestskej časti.  A
teda v našej mestskej časti je  ...  výnos podielovej  dane asi...  hodnota medzi 80 až
90 Eur  ročne  na  obyvateľa.  Sú  mestské  časti,  ktoré  majú  troj-  až  štvornásobok.
Takže... sme na tom, nepomerne horšie.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec si uvedomil, že po faktickú na faktickú
nejde. Ďakujem pán poslanec Buzáš má slovo.

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo. Som presvedčený, že mestská časť by nemala suplovať úlohy
štátu.  Ak  by  sme  sa  rozhodli  nejako  výrazne  podporovať  Centrum  nadania,  tak
suplujeme  úlohy  štátu,  na  úkor  financií  našich  daňových  poplatníkov,  obyvateľov
našej mestskej časti;  aj na tie sociálne veci.  Ak som vedel zdvihnúť ruku, v prípade
osobitného zreteľa, za súkromnú školu Esprit, tak to bolo to maximálne, ktoré... ktoré
som ja s mojimi kolegami prejednával, kde ešte vieme ísť; kde už mestská časť dotuje
aktivity  Espritu.  Ak  by  sme  prijali  rovnakú  zmluvu,  čo  by  sme  pravdepodobne  z
hľadiska  rovných...  rovnosti  príležitostí  mali,  tak budeme  znovu  dotovať  z  našich
peňazí Centrum nadania. Ja som si to tak úplne jednoducho hodil do kalkulačky. Ten
rozdiel medzi 10 Eurami a 16 činí na jedného žiaka 127 Eur ročne; čiže 12,70 za 1
mesačný cyklus. To nie je žiadna suma, ktorá by položila bežného človeka, ktorý má
príjem  niekde  na  úrovni  900 Eur  v hrubom,  ako  je  v  národnom  hospodárstve
zverejňované. Takže z toho dôvodu, ak príde návrh,  ktorý bude rovnaký ako mala...
mala škola Esprit, som ochotný to podporiť. Ale zaväzovať sa na 20 rokov - ani nie
nás, ale nasledujúcu generáciu, považujem za... za nezodpovedné. Ďakujem za slovo.

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

p. Zajac:  Iba chcem poznamenať,  že my tu teda naozaj nehovoríme  o suplovaní štátu, ale
hovorím  tu  o  v  dobrej  viere  našej  mestskej  časti;   o  tom,  čo  naša  mestská  časť
považuje za dôležité a hodné osobitného zreteľu. O nič iné tu nejde.  Možnože v tej
debate sú rôzne argumenty, ale naozaj, hovoríme teraz o dobrej vôli nás, ako mestskej
časti.  A ja  len  chcem povedať,  že  toto nie  je  jediná  investícia.  Nie  je  to  jediný...
jediná... jediný podnájom, prenájom - v osobitnom zreteli.  Čiže to si tu teraz naozaj
nezačnime, prosím, porovnávať a vyťahovať - ako a čím na koho my doplácame. Ja
chcem len povedať - osobitný zreteľ je o tom, že naozaj, my môžeme k tým, o ktorých
si  myslíme,  že  sú  dôležití  v  tejto  mestskej  časti,  vyjsť  v  ústrety a  dať im  – ako-
doplatiť za nich. To je zmysel osobitného zreteľu. Nič... nič iné, nič viac a nič menej.
Čiže... čiže žiadne suplovanie a ani nič také neprichádza do úvahy.

55



p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla.

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil poznámočku k tým 900 Eurám príjmu. Že
väčšinou je to možno dobrý jeden príjem. Ale len jeden. Lebo jeden z rodičov takého
dieťaťa  je  odkázaný  na  to,  venovať  sa  mu  -obrazne  povedané  -24  hodín  denne.
Nikomu neprajem,  aby zažil také obmedzenie,  ako zažívajú  rodičia  takého dieťaťa,
ktorého  riešením  situácie  je  navštevovanie  takých  zariadení,  ako  -a  služieb,  aké
poskytuje CENADA. Máme vlastné skúsenosti. Jedno autistické dieťa a mohol by som
rozprávať hodiny. Poprosím, neprerátavať na peniaze. Nikto nevie, kto nezažil.

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

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ: Ďakujem  pekne.  Kolega  Buzáš  naozaj  položil
otázku, že či suplujeme štát. Tak, aby zase ten štát z toho nevyznel úplne zle, lebo štát
vlastne  na...  na  žiakov,  ktorí  majú  špecifické  vzdelávacie  potreby,  práve  dáva
dvojnásobný  normatív.  To  znamená,  štát  si  uvedomuje,  že  žiaci  s  takýmito
špecifickými  potrebami potrebujú väčšiu  starostlivosť a inú,  ako v bežných školách.
Preto je dvojnásobný normatív.

 p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Savčinský.

p. Savčinský: Ďakujem pekne. Faktická na pána Buzáša. Áno, nemusíme sa presviedčať, ani
nikto z nás o význame Cenady. Na tom sa zhodneme. Čo je dôležité,  aby sme si to
prerátali, aby sme si to povedali,  či sme mestská časť ochotná dofinancovať z našich
zdrojov túto školu. Keď som tak rýchlo... rýchlo si to prerátal 3.186 m², o 3 Eura keď
im dáme menej, to je... na rok ...  9.000 to znamená na 10 rokov to je 90.000. Ak sa tu
zhodneme, že 90.000 je vklad mestskej časti do tejto významnej investície... Len som
to som chcel, aby to zaznelo - nemám s tým žiaden vnútorný problém, len aby sme to
vnímali aj z tejto pozície. Ďakujem.

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

p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja, z môjho pohľadu, tak isto ja nemám problém. Dám
im to kľudne aj za rok, ale... za Euro - pardon  -  na 20 rokov. Ale myslím si, že malo
by  byť  rovnako.  To  znamená  Esprit  a  Cenada  sú  v  rovnakej  budove,  rovnako
využívajú  priestory,  rovnaká budova proste všetko, všetko. Takže myslím  si,  že by
mali  mať  rovnaké finančné  zaťaženie.  Preto dávam návrh  na  16 Eur  na  10 rokov.
Dávam pozmeňujúci, pozmeňujúci ...

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán poslanec,  vo  faktickej  to  nie  je  možné.  To  musí  byť
v riadnom diskusnom. Nasleduje pani poslankyňa Hanulíková.

p. Hanulíková: Ďakujem. Tak, ako som už spomenula v tej faktickej, nakoľko nie je možné
podať tento návrh, dávam návrh na zmenu uznesenia, teda na doplnenie uznesenia, v
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tom prípade, že neprejde návrh pána Zajaca - čo z diskusie neviem presne vyhodnotiť,
tak dávam... dávam návrh na ... zmenu uznesenia. Čiže za a) schvaľuje s nájomným vo
výške 16 Eur/ meter štvorcový/ rok. Ďakujem .

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tá diskusia sa nám to troška začína zamotávať. Ja
myslím  si,  že  už  sa  opakuje.  Preto  návrh  na  ukončenie  rozpravy  k  tomuto  bodu
a zároveň  ,  ako  predseda  klubu,  chcem  po  ukončení  diskusie  požiadať  o  krátku
prestávku. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Krátka prestávka je  koľko? 5 minút.  Dobre,  dávam hlasovať
o procedurálnom návrhu pána poslanca Rosinu o ... No však tí, čo sú prihlásení budú.
Len ty už sa nemôžeš  prihlásiť.  Takže prosím,  hlasujeme  o návrhu  pána  poslanca
Rosinu na ukončenie diskusie.

Hlasovanie:  Za  14  prítomných  poslancov,  proti 5,  zdržali  sa  2.  Tým pádom je  diskusia
ukončená.

p. Čahojová, starostka MČ: Procedurálnu má pán poslanec Zajac. .... 

p. Zajac : (mimo mikrofón) ... Ja viem ...My to poznáme... a mali by sme sa tým riadiť ...ale
je tu pani ...

p. Čahojová, starostka MČ: Ale ona je prihlásená riadne, áno. 

p. Zajac: Je prihlásená?... 

p. Čahojová, starostka MČ: Áno.

p. Zajac: Dobre... čiže to sa netýka jej ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Nie. Je prihlásená. Áno.  Pán poslanec Kmeťko má slovo.
p. Kmeťko: Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo ešte raz-. Takže dávam to teda v riadnom

príspevku. Dávam návrh na zmenu v bode - a) – schvaľuje - zo 17 Euro na 20 rokov
na zmenu - 16 rokov... 16 Euro... 16 Euro na 10 rokov.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ešte pán Zajac má faktickú.

p. Zajac: No, ja k pánovi predkladateľovi kolegovi Kmeťkovi chcem povedať, že to je číra
zlomyseľnosť.  Preto lebo - a to teda naozaj inak nemôžem vyhodnotiť.  Chcem len
povedať,  že snažím sa tu, naozaj,  ja  - pán poslanec Horecký,  všetci,  povedať,  že je
trošku rozdiel medzi CENADOU  a Espritom. Naozaj sme o tom veľmi dlho hovorili
na školskej komisii a už neviem čo tu máme povedať, aby sme... lebo uviedol to - aj
keď v technickej - tým,  že teda rovnaké podmienky;  No – čiže... čiže mne to príde
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naozaj akože trochu ...  trochu podivuhodné;  ale  dobré akceptujem to,  samozrejme,
však, čo iné tu môžeme robiť. Tak len aby ste ale vedel, pán poslanec, len, že to nie je
to isté. Tu sa o tom rozprávame. To je škola plná ľudí a deti s aspergerovým a inými
syndrómami. Nie je to to isté!

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík, na ...koho máš? Na koho máš? ... Dobre
na pána poslanca Kmeťka.

p. Bendík: Určite to, čo povedal Marcel... to čo povedal Marcel súhlasím s ním. Pán riaditeľ
Espritu  hovoril o nejakej krehkej dohode. O tomto sa tu jednalo 2 roky. Takýmto...
nazvem to nezmyselným návrhom, rozbíjať dvojročnú prácu, mi pripadá úplne úplne
scestné; a naozaj, tá škola je iná ako Esprit. Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. O slovo sa prihlásila pani riaditeľka pani Matichová.
Nech sa páči, máte slovo. Poprosím o mikrofón; nech sa páči.

p. Matichová, riaditeľka CENADA: Ďakujem. Pekný večer. Ja vám veľmi pekne ďakujem
za slovo a naozaj oceňujem, akým spôsobom ste za ten čas spoznali našu školu a našu
prácu. A  -potrebujem iba  pár vecí  dať ...teda - nejako  do vedomia,  že čo sa týka
normatívu. / Janka prosím ťa ty to vieš presne ... povedať./

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pani  riaditeľka  nechcem vstupovať,  ale  prihlásili  ste  sa  do
diskusie ak chce pani .....

p. Matichová, riaditeľka CENADA: 120 - je bežné dieťa normatív a 170 je nadané dieťa,
autisti  250.  V triede  je  12  detí;  detí  s  Aspergerovým syndrómom sú  v triede  ..  s
častokrát  s  absolútne  individuálnym  prístupom.  Tzn.  že  nemôžu  byť  zaradení  ani
medzi tých 12 detí.  Tzn.  profesionál – dieťa,  alebo  profesionál  -  dve-tri detí alebo
rodič.  V tom je ten obrovský rozdiel,  prečo my,  keď dostaneme dotáciu, ktorú sme
dneska pozerali za rok 2017 - robil ... 500.000 - neviem koľko za rok, ale my sme mali
náklad na mzdy o 72.000 vyššie. Čiže z toho normatívu nám nevyšlo ani na financie;
čo sa  týkajú  ostatných  vecí.  My –ale-  aj  s rodičmi,  keď sme  preratávali,  že  čo  to
znamená 17 Eur, znamená to pre nás zvýšenie pri počte detí, ktoré máme - o 20 Eur.
Aj keď na stránke je 120 Eur - školné, ale faktom je, že pri súrodeneckých zľavách, pri
individuálnych,  rôznych  ťažkých  životných  situáciách,  nám  vychádza  priemer  na
žiaka 70 Eur. Takže asi o tomto to je, aby sme boli v tých číslach presní.  Čo sa týka
nášho prístupu - aj ako sme s úradom komunikovali,  my naozaj máme záujem, aby
sme  si  veci,  ktoré  sa  týkajú  nás,  uhradili.  S tým  sme  absolútne  v súlade.  To,  čo
potrebujeme je, aby sme dosiahli transparentnosť. Tzn. že meter štvorcový, ktorý my
reálne užívame, tak budeme vedieť, že toto sú tie financie – za. To sme sa aj dohodli
na jednaniach s pánom Drotovánom, s pani Mahďákovou sme jednali,  že do zmluvy -
a je  to pre nás veľmi dôležité,  aby boli zahrnuté jednotlivé  obdobia,  do kedy bude
investícia  vykonaná,  aby  naozaj,  tie  podmienky  sa  zmenili,  čo  sa  týka  kultúry,
existencie.  Pretože  v  súčasnej  dobe,  keby  tam  prišla  hygiena,  je  výrazne
pravdepodobné,  že to zavrie.  Tam už padla...  ale  aj oprava strechy do roku 21; tie
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investície  reálne budú. My by sme boli veľmi radi,  že keď už do toho pôjdeme, tak
naozaj budeme mať možnosť tie priestory využívať. Tak trochu dúfam, že sa zachová
aj tá nejaká verbálna dohoda,  možno to niekde bolo aj na papieri, s pani starostkou - s
tou snahou,  že tie  priestory -  ak sa  nejaké  uvoľnia,  tak budeme  mať  možnosť sa
rozširovať v tých priestoroch. Ak sa teda... taká situácia, ak nastane. Je my v súčasnej
dobe stagnujeme.  Mohli  by sme  prijať  a postarať o viacero detí,  ale  nejde to. Sme
absolútne  naplnení.  A  v podstate  teraz  nám ide  o  to,  aby  sme  dosiahli  tú  istotu.
Potrebujeme  dosiahnuť  to, že budeme v budove, potrebujeme  mať  v zmluve  to, že
naozaj sa  tie  veci  budú plniť  a  budeme vedieť,  že sa k tým financiám – trebárs -
môžeme aj dostať a môžeme ich v čase,  nejakým spôsobom, prehodnocovať; na čo
boli  použité  a  že to boli  skutočne  tie  peniaze,  ktoré my  sme  dali,  tak išli  do tých
našich. Neišli do Dlháčika alebo ja neviem do ZUŠ-ky - alebo do neviem čoho. A toto
bolo našim spoločným cieľom,  aby sme to dosiahli.  Budem veľmi rada,  ak dnešný
večer sa naozaj dopracujete k záveru, kde nadobudneme istotu a budeme môcť v tých
nasledujúcich deväťdesiatich dňoch, ktoré sme sa zaviazali, vypracovať zmluvu, ktorá
bude obojstranne pre nás – proste- v podstate dobrá. Hej? Aby aj úrad mal istotu, že
tie... že tú ... o tú budovu sa postará a zároveň my, že budeme v kultúrnom prostredí; a
už sa nebudeme musieť s týmto zaoberať. Takže tá zmluva je pre nás kľúčová. Naozaj,
tam potrebujeme isté body mať. A tým pádom budeme veľmi spokojní. Tých 20 rokov
-  vychádzame  z  toho,  že  je  to...  my  máme  deti  v  experimentálnom  overovaní,
schválené Ministerstvom školstva od štyroch rokov. Je to výskumná - opäť výskumná-
oblasť a je absolútne jedinečná na Slovensku. A máme záujem sa o tieto deti, ktoré sú
skutočne vo svojom vývine odlišné a ktoré potrebujú bezpečné prostredie, doviesť ich
až k maturite.  Čo  je  19.-ty rok ich  života.  Takže  pre nás  je  to naozaj veľmi  dlhé
obdobie.  A  boli  by  sme  radi,  keby  sa  dalo  trebárs  aj  vrátiť  k  tým  financiám  a
prehodnotiť ...  ich tak, aby boli prijateľné pre obe strany. Či by to išlo smerom hore
alebo aj smerom dole. Myslím, že som povedala všetko, čo som chcela. Ďakujem vám
za pozornosť.

p. Čahojová, starostka MČ: Ja vám ďakujem veľmi pekne. Chce zareagovať pán prednosta.
Nech sa páči. Na pani Matichovú.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: No, ja záverečné slovo predkladateľa by som chcel.

p. Čahojová, starostka MČ: Takže predtým ešte než povie záverečné slovo predkladateľa, ja
by som vás ešte oboznámila  s tým,  že sa žiaľ,  po ukončení diskusie  a odhlasovaní
ukončenia diskusie, prihlásil pán ?? Šereš...; neviem to celkom dobre prečítať ..  Söros
s „ö“ - a chcela by som sa vás opýtať - odhlasovali ste si ukončenie diskusie, že či mu
umožníme  vystúpiť.  Takže prosím,  aby ste  sa vyjadrili  zdvihnutím  ruky.  Ďakujem
veľmi pekne. Pán Šereš nech sa páči. Pán inžinier, poprosím dajte mu mikrofón.

p. Šereš, obyvateľ MČ :  Ďakujem veľmi pekne za priestor. Pokúsim sa byť rýchly.  Veľmi
som vďačný tomu, že niekto reagoval na to - ak máme takéto dieťa v rodine.  Som
rodič takého dieťaťa. Tak je skoro nemožné, aby boli obidvaja rodičia zamestnaní. Ale
prečo som sa prihlásil,  je  - skúšam spočítať obidva príjmy z tohto nájmu,  aby som
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nejakým spôsobom ozrejmil - je  to ľahká matematika, do 10, možno do 100 - že, si
nemyslím, že na týchto ... na súčte týchto dvoch nájmov Esprit a CENADA ..( som sa
udýchal)... by nejakým spôsobom mestská časť bola stratová, alebo príliš by musela...
musela  k  nemu  prispievať.  Skúsil  som spočítať  nájom  16 Euro  Esprit  a  16 Euro
CENAD-u;  v  súčte  je  to  76.500 ročne.  Skúsim  to  dať  krát  10  rokov  -  vyjde  to
750.000. Keď to spravím 16 Esprit, 14,50 CENADA, je  to 72.000 Eur ročne; za 10
rokov 720.000.  Chcem podotknúť  len  to,  že  obidve  -  ako  vravím,  že  to  je  ľahká
matematika - obidve tieto inštitúcie  sú menej ako 50 % tejto budovy; zhruba 48 na
metre štvorcové. Čiže, ak sa tu rozpráva o 700, možno 800 tisícovej investícii,  ktorá
by  dokázala  poriešiť  aj  fasádu,  zateplenie  a okná,  takto  -  inými  slovami-  mne
vychádza že za 10 rokov to z takéhoto nájmu, dokonca tých 14,50 až 16 - zaplatia tieto
2 inštitúcie a tých ďalších 50 % je profit. Nie... profitom, tak samozrejme, sú tam iné
inštitúcie  ako  ľudová  škola,  atď.  atď.  atď.  Ale  vlastne  týchto  50 %  za  10  rokov
obsadenosti budovy - ak sa mýlim potom ma opravte, za 10 rokov by túto 700 - 800
tisícovú investíciu  zaplatilo.  A dokonca pri...  pri Esprite 16 a 14,50 CENADA - je
moja matematika. A samozrejme, že môžu vstúpiť nové veci, atď. ale vravím, toto je
na 10. Kedy sme to dali dokonca na 20, tak si myslím, že mestská časť, kvázi, s malou
starosťou dokáže túto budovu veľmi pekne prevádzkovať - a z päťdesiatich percent za
účelmi, kde už bude používať nájom, aký... za každým iný, proste; to je na vás. Ja tu ...
možnože rozprávam za tieto dve inštitúcie. Bežal som aj sem, lebo som si myslel, že to
bude až o ôsmej a prepáčte. Ďakujem veľmi pekne za slovo.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujeme  za vystúpenie.  Vážení  kolegovia,  ešte  záverečné
slovo požiadal pán prednosta.

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Ďakujem.  Ja by som iba k tej sume uviedol,  na tých 20
rokov.  Treba  si  uvedomiť,  že  je  to  fixovaná  suma,  ktorá  môže  byť  menená  iba
inflačnou doložkou; ak si porovnáte, aké sumy boli pred dvadsiatimi  rokmi v roku
1998  a  aké  sú  v súčasnosti,  tak naozaj,  tá  suma  nedá  sa  to  rátať  takto,  že  sa  to
vynásobí. To je prvá vec. Druhá vec je, čo sa týka nákladov. Tak za posledné 2 roky,
podľa priemernej ceny stavebných prác, stúpli za 2 roky o 20 % ceny nákladov. Iba na
pracovné sily.  To je  vlastne 1/5 zvýšená za 2 roky. My sa tu bavíme  o 20 ročnom
nájme. Z toho dôvodu sme tam navrhli tú sumu 17 Eur, pretože - treba si uvedomiť, že
to je  fixovaná  suma. Teraz, keď budete riešiť  sumy,  nižšie  – smerom, samozrejme,
máte na to právo, tak tá suma je fixovaná. Tzn. ona bude daná na 20 rokov, môže sa
zmeniť  už iba  vzájomnou  dohodou alebo  inflačnou  doložkou, ktorá bude súčasťou
zmluvy.  Ale  tam  sa  bavíme  o nejakých...  pravdepodobne  o  nejakých  zlomkoch
percenta. Takže - treba si uvedomiť túto skutočnosť. Čo sa týka vyrátavania nákladov
na okná, strechu, sociálne zariadenia a podlahy  - to sú základné investície,  ktoré sa
chceme  zaviazať  do  roku  2021,  s  tým,  že  následne  budeme,  samozrejme,  alebo
mestská časť bude mať záujem kompletne rekonštruovať celú školu. Takže - to budú
oveľa  vyššie  náklady.  My  rátame  tie  náklady  -  tie  základné  náklady,  ktoré  sa
zaväzujeme  za 3 roky - nie  za 20 rokov. A posledná vec,  čo sa týka úveru,  keďže
mestská časť viac-menej musí brať úver na takéto investície,  väčšinou, tak úvery sa
neposkytujú  na  20  rokov,  väčšinou,  ale  na  10  alebo  na  5.  Hlavne  s  takými
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podmienkami,  ako sú v súčasnosti. Tak isto nevieme, aké budú úverové podmienky o
5 rokov, o 10. Takže ten nájom,  ktorý by platila  CENADA alebo Esprit  10 rokov,
prípadne 20 rokov, tak nevieme rozrátať na tie náklady. Tie náklady budeme musieť
platiť pri tej investícii do tých troch rokov. Takže treba všetky tieto veci dať dokopy.
Takže - nie je to iba hranie sa s tou sumou;  a ja teda, ako poradný orgán, poradný hlas
v rámci zákona o obecnom zriadení - teda by som vám chcel poradiť - zamyslieť sa
nad tým, že naozaj tá suma - schvaľujete ju na 20 rokov. Čo je do roku 2038. To je
strašný rok. Tak ... to je taká suma, ktorá bude dovtedy platiť. Takže treba aj toto brať
v úvahu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi prednostovi za toto... za tieto slová. Pretože to
nie je  naozaj len o emóciách, ale  aj o tvrdom pragmatickom uvažovaní;  to, čo čaká
túto mestskú časť do budúcna. Týmto sa diskusia naša uzavrela  a prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla na .. aha- pardon pán poslanec Rosina požiadal o 5 minútovú
prestávku na poradu. Nech sa páči, máte ju. 20:45 sa tu stretneme. 

Prestávka.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte by som len chcela povedať, že o stanovisko ma požiadal, o
prednesenie  stanoviska  ma  požiadal  pán  miestny  kontrolór.  Takže,  ak  dovolíte  –
dovolíte  -  aby  sme  mu  ešte  udelili  slovo.  Prosím,  vyjadrite  sa  zdvihnutím  ruky.
Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór máte slovo.

p. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem pekne pani starostka. Ja by som ešte chcel podporiť
nejakým svojim odborným názorom pána prednostu. Lebo naozaj,  si myslím,  že 20
rokov je  veľmi  dlhá  doba.  20 rokov – dneska,  ak to  počítate,  je  volebný  rok - je
ďalších ďalších 5 zastupiteľstiev, ktoré nejakým spôsobom nebudú môcť ...vstúpiť do
nájomnej  zmluvy,  ktorá  bude  podpísaná;  pokiaľ  by  neprišlo  k  vzájomnej  dohode
medzi prenajímateľom a nájomcom. A 2. názor, prečo si myslím, že by tie nájmy mali
byť zjednotené, čo sa týka dĺžky nájmu spolu s CENADou ...  zase za 10 rokov ... s
Espritom je 10 rokov - je taktiež je 10 rokov je strašne dlhá doba aj z hľadiska ľudskej
generácie.  Ja,  samozrejme,  chápem  všetky  argumenty,  čo  sa  týka  vzdelávacieho
procesu; ale jednoducho musím... mali by ste sa na to pozerať, podľa môjho názoru aj
pragmatickým okom. A jednoducho, tie nájmy by mali končiť spoločne, k nejakému
určitému dátumu. Lebo opäť, zastupiteľstvá, ktoré prídu po vás, budú riešiť dilemu, že
pokiaľ by - dajme tomu jeden z tých nájomcov skončil a ďalší pokračoval, a bol by tu
záujemca o celú budovu - čo ďalej.  Preto si myslím a prihováram sa za to, aby tie
nájmy končili spoločne, po desiatich rokoch. Ďakujem pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  To  bola  zaujímavá  pripomienka,  ktorá  tu
neodznela. ... Už neotvárame diskusiu. No, dobre...  bude ešte veľa príležitostí. Takže
vážení kolegovia,  prosím návrhovú komisiu,  aby predniesla  návrh uznesení,  v takom
poradí, v akom boli podané.
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Návrhová komisia:  Návrhová komisia  obdržala 3 návrhy.  Všetky sú na zmenu uznesenia.
Prvý návrh na zmenu uznesenia písomne predložil pán poslanec Marcel Zajac.  A tá
zmena spočíva v tom, že navrhuje nájomné vo výške 14,5 Eura za meter štvorcový za
rok a teda dobu nájmu ponecháva nezmenenú 20... 20 rokov. Stačí takto ten návrh?
Čiže hlasujeme o celom uznesení, ale s týmto návrhom.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Čiže tak, ako bol návrh predložený, ale za cenu 14,50 na
dobu 20 rokov. Upozorňujem, že hlasujeme o prípade hodného ... osobitého zreteľa.
Na schválenie návrhu potrebuje trojpätinovú väčšinu. Nech sa páči.

Hlasovanie: Za 7 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 10. Tento návrh nebol schválený.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, slovo má návrhová komisia.

Návrhová  komisia:  Ako  druhý  v  poradí  prišiel  návrh  na  zmenu  uznesenia  od  pani
poslankyne  Ivety Hanulíkovej.  Návrh  na  uznesenie  aj  text  s  nájomným  vo  výške
16 Eur za meter štvorcový a za rok. Ja predpokladám, že doba nájmu 20 rokov ostala
nezmenená.

p. Čahojová, starostka  MČ:  Hlasujeme  o návrhu  pani  poslankyne  Hanulíkovej.  Tak isto
potrebuje návrh na získanie súhlasu trojpätinovú väčšinu.

Hlasovanie: Za 5 poslanci, proti boli 3, zdržalo sa 10. Čiže ani tento návrh neprešiel. Nech sa
páči.

Návrhová komisia: Tretí v poradí, prišiel návrh na zmenu uznesenia od pána poslanca Juraja
Kmeťka, ktorý navrhuje  16 Eur na meter štvorcový za rok a dobu nájmu 10 rokov.
Ostatný text návrhu uznesenia ostáva nezmenený.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Hlasujeme  o  návrhu  pána  poslanca  Kmeťka.  Rovnako
trojpätinová väčšina.

Hlasovanie: Za 20 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Tzn. že tento návrh bol
schválený.  A  o  tom,  ktorý ste  dostali  predložený  v materiáli  nebudeme  hlasovať.
Ďakujem veľmi pekne.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ja  dúfam,  že  aj  tento  návrh  sa  stretne  s  pochopením  od
CENADY. Budeme mať 90 dní na to, aby sme si odsúhlasovali podmienky zmluvy.
Na  podpísanie  zmluvy  treba  2 strany.  A  verím  teda,  že  sa  stretneme,  že  ten...  tá
spoločná cesta sa niekde stretneme. Príjemný večer. Ďakujeme za ukončenie ťažkých
rokovaní.
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Bod 12
Žiadosť žiadateľov Janky Šúšolovej, Ing. Petra Panáka a Ing. Ľubomíry Homolovej o

odkúpenie pozemku chodníka

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia , keďže sme odsúhlasili  preloženie žiadosti
žiadateľov  Janky  Šúšolovej,  Ing.  Petra  Panáka  a  Ing.  Ľubomíry  Homolovej  o
odkúpenie pozemku chodníka parc. č. 3728, katastrálne územie Karlova Ves a žiadosť
spoločnosti  Life  Style  s.r.o.  o  odkúpenie  toho  istého  parcelného  čísla,  za  ...  pol
hodinku pre verejnosť -  keďže z verejnosti nikto nemá záujem o vystúpenie,  takže
otváram tento bod. Máte ho pod číslom 12 a prosím pána prednostu, aby predniesol
úvodné slovo. Nech sa páči. 

p. Drotován,  prednosta MÚ MČ:  Ďakujem.  Prekladáme  vám návrh,  teda žiadosť dvoch
žiadateľov,  ktorí  majú  záujem,  obidvaja,  z  nejakých  dôvodov  o  predaj  –alebo-  o
odkúpenie pozemku číslo 3728, katastrálne územie Karlova Ves. Je to parcela, ktorá je
nad tzv. projektom MEANDER s tým, že sú to 2 protichodné záujmy. Jeden záujem je
obyvateľov,  ktorí tam majú  záhrady a pozemky  na  jednej  strane  a  potom projekt
spoločnosti, ktorý sa snaží dodatočne legalizovať svoju stavbu a získať teda aj tento
pozemok do svojho vlastníctva. Ja by som ale poprosil, zo stavebného úradu, aby ste
mohli rovno aj prísť asi alebo...? 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som to ... pani inžinierka, ešte počkajme. Prednosť majú
poslanci.  Diskusia má isté pravidlá.  Ak pán prednosta nechce viacej o tom hovoriť,
myslím si, že viacerí ste sa už možno aj dočítali, aj dopočuli. Takže otváram k tomuto
bodu diskusiu.  Nech sa páči.  Ak sa poslanci  do diskusie  nehlásia,  tak ak dovolíte
prihlásili na občania - pani Janka Šúšolová a pán Bohumil Homola a pán Peter Panák.
V takom poradí ako som ich prečítala, umožníme im vystúpiť, lebo ich sa to dotýka
najviac.  Takže  poprosím  o  mikrofón.  Nech sa  páči.  Pani  Janka  Šúšolová,  máte  5
minút, nech sa páči. Hovorte prosím do mikrofónu.

p. Šúšolová, obyvateľka MČ: Dobrý deň prajem. Tak, ako už bolo predoslané, som jednou
zo žiadateliek. Volám sa Šúšolová.

p. Čahojová, starostka MČ:  Pani Šušelová, troška tak kolmo  si ho držte, bude vás lepšie
počuť. Tak.

p. Šúšolová, obyvateľka MČ: Dobre. Rada by som vás oboznámila so situáciou. V 1. rade
územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre susednú stavbu s parcelou 3 728 bolo
vydané nezákonne, o čom svedčí aj vyhotovený súdnoznalecký posudok. Ďalej by som
uviedla,  že  uvedený  developer,  ktorý žiada  o  odkúpenie  tohto  pozemku,  postavil
stavbu, ktorá je postavená načierno. V zmysle stavebného zákona vyhlášky 536...

p. Čahojová, starostka  MČ:  Pani Šúšolová,  ja  vás  poprosím do mikrofónu,  lebo  sa robí
zvukový záznam.
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p. Šúšolová, obyvateľka MČ: Pardón. ..ods. 2 je jasne definované, že stavbu možno osadiť
na hranici pozemku len v tom prípade, ak susedný pozemok bude slúžiť  na tie  isté
účely alebo v takom istom rozsahu ako bolo predtým. Čo by sa týmto pádom, ak by sa
developerovi  predal  tento pozemok,  absolútne  znegovalo.  Čiže  my  by sme  nemali
priestor na to, aby sme sa dostali tak ako doterajších, ja 30 rokov a moji susedovci 60
rokov, ku svojim pozemkom. Ostalo by nám tam manipulačný priestor zhruba 30 cm.
V konaní o územné rozhodnutie, ja osobne, lebo som stavárka, som namietala, že mám
výhrady voči  osadeniu  tejto  stavby na  hranici  pozemku,  nakoľko bude  potrebovať
stavebník,  alebo teda investor, manipulačný priestor. Pretože už v tom čase boli na
výkrese zo severnej strany okná, ktoré boli utopené pod úrovňou terénu, tzn. že ak sa
stavba  osadila  voči  parcele 3728/00,  tak  nemal  kde  dať  lešenie.  Na  toto  som  v
novembri  2016 upozornila,  majetkoprávne  oddelenie,  prišli,  vyrúbili  im  dodatočnú
daň, ale  my sme sa nemali  kade poriadne dostať a – bezpečne- na  svoje pozemky.
Situácia sa opakovala vlani, v novembri, keď vyrobili tzv. dokončovacie práce, práce
PSV, to znamená omietanie. Opäť tam urobili lešenie, zabrali komplet celý chodník a
ja som mala na prechádzanie  konkrétne 30 cm. Okrem toho tam urobili  nechránený
výkop o hĺbke 120 alebo 130 centimetrov po celej šírke chodníka.  Upozornila  som
majetkoprávne oddelenie, upozornila som stavebný úrad, nikto nič neurobil. Ja som sa
tam nakoniec zranila, dneska už sa piaty mesiac liečim. Dovolím si tvrdiť, že predať
developerovi  tento  chodník  je  jednoducho  jednak  protizákonné  a  jednak  neetické.
Pretože  oni  si  tam  osadia  anglické  dvorce,  príp.  tie  okná,  ktoré  sú  utopené  pod
úrovňou terénu a mne tam budú pozerať domáci pod sukňu, keď pôjdem po chodníku,
domov, na svoj pozemok. Čiže jednoznačne nemôžem s tým súhlasiť.  A k tomu, aký
stav tam vyzerá,  ako  sa  tento developer  celý  čas  počas  výstavby  choval  -  ja  som
doniesla pár snímkov, je ich 5 kusov, keď dovolíte, sú na kľúči, môžu sa prezentovať,
ale mám ich aj v papierovej forme, lebo na kľúči nie je popis o akú situáciu sa jedná,
ale  v  papierovej  forme  je  napísaný  aj  popis  o  akú  situáciu  sa  jedná.  Jednoznačne
developer vedel o tom, že bude potrebovať pozemok. V projekte organizácie výstavby
definuje projektant, že nezaberú žiaden cudzí  majetok. Komplet počas celej výstavby
zaberali  jednak 3728-ku  a všetky okolité  pozemky;  dovolili  si bez právneho titulu
rozbúrať  cestu  Dlhé  diely  3,  odobrali  z  nej  zhruba  1  meter  30,  pretože  dostali
podmienku kolaudácie alebo k realizácii, že musia mať vybudovaný chodník. Tak isto
to robili bez územného rozhodnutia, bez stavebného povolenia, bez právneho titulu k
tomuto pozemku. Okrem toho, vstup na ich pozemok rieši,  tak isto  pozemky - síce
majú len po 3 alebo po 8 m², ktoré sú vo vlastníctve mesta a budú ich musieť - buď
trvale prenajať alebo odkúpiť. Pokiaľ by ste im to prenajali,  pre mňa ako laika je to
prenájom alebo resp. predaj skrytý za prenájom. Nemôžem to inak pochopiť. A to, čo
tam narobili,  odbúrali parcelu – lesný pozemok, vytrhali  tam stromy a nechali  nám
tam mesačnú krajinu, to ja  si myslím,  že to nie  je  zlučiteľné s tým, aby sme mohli
tohto developera  považovať  za  človeka,  ktorý vie  slušne  jednať.  A myslím  si,  že
minimálne z etických dôvodov, keď už nechceme rešpektovať zákon, nemajú právo na
to, aby si mohli uzurpovať tento pozemok. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pani Šúšolová. Chce asi zareagovať pán vicestarosta.
Nech sa páči.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Pani inžinierka,  pokiaľ má pamäť neklame, tak v
tomto zastupiteľstve už 8 rokov sa nepredal ani meter štvorcový obecného pozemku
nikomu.  To znamená,  že  tá  vaša  kadencia  v  hlase  a  rozhorčenie...  rozumiem,  ale
myslím si, že - nechcem hovoriť za kolegov, ale očakávam, že k takej veci, že by sme
dnes  developerovi  odsúhlasili  predaj  pozemku  -  nedôjde.  Ani,  myslím  si  ani
o prenájom, vzhľadom v súvislosti, ktoré ste popísali. To je po 2. A po tretie - myslím
si,  že  v  dnešnej  situácii,  naozaj,  môže  sa  k  tomu  kolegyňa  zo  stavebného  úradu,
samozrejme, vyjadriť.  Úrad tak postupoval, ako postupoval, v zmysle – samozrejme-
zákona. Ale naozaj,  nemusíte mať obavy, že by sme to predali developerovi. A fakt,
ale  -  že keď žiadateľ,  táto spoločnosť,  ktorú ste  menovali,  požiada,  tak úrad musí
predložiť na rokovanie zastupiteľstva,  lebo zastupiteľstvo môže – len- rozhodovať o
nakladaní s majetkom obce. Takže neberte to prosím, tak že tým, že sa tu ocitol ten
materiál,  ako  keby  sa  naznačovala  vôľa  zastupiteľstva  predať.  Treba  to  proste
prerokovať,  môže  sa  to  prerokovať  tak,  že  sa  to  zamietne,  ale  to  právo  toho
navrhovateľa na prerokovanie tu je. Na 2. strane, obávam sa, že rovnaký meter bude
použitý aj pri vašej žiadosti o odkúpenie.  Lebo naozaj,  je tu... platí tu určitý úzus, v
zastupiteľstve,  že sa nepredáva obecný majetok. Máme na to určité  dobré dôvody,
ktoré  možno  dnes  vy  budete  vnímať,  že  sú  možno  v  rozpore  s  nejakými  vašimi
záujmami, ale tento širší pohľad na to, že je dobré, keď sa snažíme zveľaďovať obecný
majetok a nie ho predávať, je dobrý a osvedčil sa nám. Takže pravdepodobne v tejto
praxi, minimálne teda v tomto zastupiteľstve, budeme ešte postupovať. Ďakujem. 

p. Šúšolová, obyvateľka MČ: Môžem? Ja by som rada k tomu ešte povedala....

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ešte ...  chce  zareagovať  faktickou  pán  poslanec  Dulla,  má
prednosť. Nech sa páči, pán poslanec. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Možno som nedostatočne sústredený, ale ja som v tom vystúpení
pani  Šúšolovej  nepočul  nič  vo  vzťahu  k tomu,  čo predmetom toho bodu -žiadosť
o odkúpenie- z vašej strany. Hovorili ste o tej druhej strane. A o sebe ste povedali len
tú obavu, o to, čo súviselo s pohľadom pod sukňu. Takže troška mi je to divné. A ...  k
tomu  len  toľkoto,  že  zastupiteľstvo  nie  je  priestor,  kde  by  sa  mali  prerokovávať
aplikácie ustanovenie stavebného zákona, pokiaľ sa netýka 1. časti stavebného zákona
územného  plánovania.  Do  preneseného  výkonu  štátnej  správy  máme  prísny  zákaz
zasahovať, ovplyvňovať, aj sa ako kolektívny orgán vyjadrovať. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Ešte predtým,  pani  Šúšolová  môže  dostať slovo,
podľa  nášho  vlastného  rokovacieho  poriadku  ale  poslanec  má  prednosť.  Pani
Lukačovičová sa prihlásila. Nech sa páči. 

p. Lukačovičová:  Ďakujem za slovo. Ja by som chcela za daných okolností sa tiež k veci
vyjadriť.  Zrejme možno že by bolo predsa len lepšie,  keby ešte pani Šúšolová sa k
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tomu vyjadrila, pretože je to z jej osobného pohľadu. Ja za seba len chcem povedať -
ja som sa teda bola pozrieť aj na tvár miesta a teda problematické územie. Myslím si,
že keby hocikto z nás tam išiel a pozrel sa, videl by, že tu nejde o -by som povedala-
predaj v danom prípade pre týchto troch žiadateľov o predaj na nejaké... ja  neviem-
ďalšie  stavebné  alebo  podobné  projekty,  hej?,  čo  vlastne  určitým  spôsobom  sa
považuje za nepredávanie obecného majetku, ale v danom prípade ide jednak o vôbec
o umožnenie prístupu k pozemkom... hej?... pozemkom teda žiadateľov. Čo v prípade,
nazvem to teda...  jednoduchšie,  teda spoločnosti STORK. V podstate oni prístup k
svojmu  pozemku  majú;  čiže  oni  určitým spôsobom,  keď aj  požiadali  o  odkúpenie
tohto pozemku, tak mám za to, že ide o určitý nad rámec, o nejaké zvýšenie si... asi
komfortu, alebo neviem čoho. Pretože pre nich teda táto parcela z hľadiska prístupu
absolútne  podľa  mňa  nezohráva  žiadnu  rolu.  Čiže  tuto  ide  o  určitý  spôsob
nadobudnutia majetku; hovorím - nie  ako by sme ho chápali,  že nepredávame, lebo
vieme, ako boli Dlhé diely a vôbec rôzne pozemky popredávané a vlastne už potom
dneska nemáme kde stavať garáže a nemáme možnosť rozvíjať obec ako takú. Tu sa
jedná o - tak by som nazvala- minimálnu časť zabratia verejného priestoru dneska, že
vlastne  nemožno  hovoriť  o  nejakom nadobudnutí nejakého  vlastníctva.  A z druhej
strany, určitým spôsobom chápem aj tú- možno povedať- ľudskú stránku, že z obavy
práve z tých postupov, ktoré tam boli,  o spôsobe zabratia, a ďalších veci,  ktoré boli
oprávnene  vytknuté  a  ktoré  sú  určitým  spôsobom aj  preukázali  ...  so  znaleckým
posudkom.  Tak chápem ich,  že nevedia  iným spôsobom si  zabezpečiť,  hej?-   keď
dneska ani polícia  nebola schopná zabezpečiť obmedzovanie vlastníckeho práva, ale
aspoň teda taká nejaká snaha, ako sa povie, ľudovo, je to papierovo, je to zadefinované
-  nadobudnutím  vlastníctva.  Predsa  by  určitým  spôsobom mali  určitú  ochranu,  že
vlastne sa im zabezpečí prístup k týmto  trom parcelám,  ktoré teda dneska určitým
spôsobom sú vlastne zamedzené. Ďakujem.

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

p. Zajac:  Ja sa tiež priznám, že by som bol rád, keby sme možno ešte vypočuli niekoho  -
alebo teda dostali príležitosť nielen pani Šúšolová. Bol by som rád, aby aj niekto z
toho stavebného úradu nám niečo povedal k tejto veci. Preto, lebo:- ja vám poviem -
moje  stanovisko  je  k tomu nasledujúce  a možno sa s ním niektorí stotožníte.  Ja  si
naozaj myslím,  že tu nejde úplne ... primárne o to obohatiť sa, kúpiť pozemok preto,
aby som na ňom niečo mohol robiť.  Ale ide tu naozaj o taký zúfalý počin,  ktorý je
odpoveďou na to, keď teda kolega ma na začiatku, však vieme, oslovil,  aby sme sa
správali  ako...  slušne...  ako  pod iniciatívou  Za  slušné  Slovensko.  Mne  trochu  ten
prípad pripadá veľmi podobný ako prípady z východného Slovenska. To znamená - vy
tu máte zákony,  vy tu máte inštitúcie,  vy tu máte právo na vlastnej strane - a na 2.
strane sa deje všetko tak, že užívatelia sa tohto práva nevedia domôcť. My sme v tejto
hre ten posledný - ako zastupiteľstvo, miestni poslanci - a preto môžeme rozhodnúť
len  o predaní...  prenajme  alebo  –  nejako-  pozemkov.  Nevieme  prísť  s  políciou,
nevieme zavolať políciu, nevieme naplniť nejakým spôsobom zákon, ktorý stanovuje
stavebný zákon. To všetko my nevieme. My vieme  predať alebo nepredať.  Ja sa za
seba priznám, že pokiaľ..  -ja nie som nadšený predávania. A poviem vám prečo. Aj v
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tomto prípade, preto, lebo ako všetci teraz vidíme , je to veľmi citlivý kúsok pozemku,
preto lebo predstavuje pre čas ľudí prístup k ich pozemkom, ktorého už vidíme, že sa
niekoľko rokov nemôžu - ako keby- kvalitného prístupu domôcť. A ja preto, ten predaj
je pre mňa ako úplne definitívne  riešenie,  kde už len vlastník  potom bude nejakým
spôsobom organizovať. Že keby som aj bol za predanie,  tak určite súčasťou toho by
bolo zriadenie vecného bremena na prechod alebo opatrenie... nejak... proste, aby bol
vlastník  pozemku  povinný  v  tomto  priestore  nechať  tento  priestor  prechodný,
prejazdný.  Preto, lebo  nám naozaj ide o to, aby ľudia,  ktorí tam vlastnia  pozemky,
mali k nim kvalitný prístup. Čo sa týka toho... je to proste vždycky ťažké rozhodnutie,
lebo to rozhodnutie  je  posledné, definitívne.  My dneska nevieme,  ako budú súčasní
vlastníci predávať, dediť atď., čo tu bude o 50 rokov, aby sme nestáli pred s podobnou
situáciou, kde niekto iný bude potrebovať prístup k pozemku a my sme tento pozemok
predali,  čiže  sme  sa  zbavili  akejkoľvek  možnosti  nejako  tam vystupovať.  Preto  ja
mám...  môj návrh  je  taký a môžem ho potom aj nejako  písomne  zošolíchať,  že ja
osobne si myslím,  že tu ešte budeme pokračovať v diskusii; a mňa by tiež zaujímalo,
čo povedia-  minimálne teda zástupcovia stavebného úradu, ktorý je kompetentný vo
veľa vecí,  tak ako som čítali tie materiály - konať. Čiže - čo teda tento... tento úrad
urobil a urobí pre to, aby  - veľa vecí sa stalo  a už sa neodstane - ale skôr teda do
budúcna,  čo  hodlá  urobiť  pre  to,  aby  tento  prechod  bezo  zmeny  vlastníckych  a
nájomných vzťahov ostal prechodom. Aby sa tam nerealizovalo to, čo sa tam realizuje
už 2 alebo viac rokov. To je pre mňa to podstatné. A potom, keď teda nedostaneme tú
kvalitnú odpoveď, ak nebudeme mať nejakým spôsobom a to uspokojenie, ja za seba
hovorím, že som pripravený hlasovať aj za predaj toho pozemku preto, lebo si myslím,
že tu prichádzajú  občania...   Karlovej Vsi a ja  som poslanec Karlovej Vsi a to, čo
môžem urobiť, keďže nemôžem prísť s políciou, nemôžem vynútiť zákon, môžem im
dať  ten pocit  vlastníctva  tohto pozemku,  čo ich  oprávňuje  možno  k nejakému...  k
nejakej  silnejšej  ochrane  toho. Ale  teda hovorím,  bol  by som za  to,  aby  sme  tam
zriadili,  pri  predaji  -  a  asi  nie  my  ale  mesto,  to  vecné  bremeno,  aby  to  ostalo
prechodom, aj keď sa majetkové pomery v tom území zmenia. Čiže... ja si myslím, že
nie  je  teraz,  keď  sa  máme  správať  slušne   -ako  nás  vyzýva  iniciatíva  Za  slušné
Slovensko, nie je teraz čas na to odkazovať na nefungujúce inštitúcie, ale urobme pre
našich občanov to, čo urobiť vieme. A som naozaj v tomto momente pripravený, aj
keď som väčšinou ten, ktorý presadzoval nepredávanie, som pripravený - po teda asi v
tých odpovediach, ktoré tu dostaneme, hlasovať aj za predaj tohto pozemku. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík:  Ďakujem pekne  za slovo.  Neviem,  či som správne  porozumel,  pani  Šúšolová,
stavebník  pri  realizácii  zateplenia  a  potom omietania  postavil  lešenie  na  cudzom
pozemku,  bez  toho,  aby  mal  nejaký  právny  vzťah.  To  znamená,  ak  tomu  dobre
rozumiem, ak by sme išli cestou teda nepredať, ale zriadenie vecného bremena, akým
spôsobom donútime neslušného stavebníka, alebo niekoho, aby to nejakým spôsobom
rešpektoval zákon? Lebo ...potom, tak ja  len reagujem na to - myšlienkovo, čo hovoril
Marcel; potom jediná možnosť, asi, naozaj je predať pozemok týmto záujemcom.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán vicestarosta. 

p. Záhradník, zástupca starostky MČ:  Ja len faktickou. Ak nevieme  - alebo  ak sa nedá
vynútiť  dodržiavanie  zákona ... vo vzťahu ...k správaniu toho stavebníka na parcele
mestskej časti, čo vám kolegovia dáva istotu, že keď to budú mať tieto fyzické osoby,
že tam nebude pokračovať takéto konanie zo strany toho stavebníka? Lebo ochrana
tých záujmov  - na to sú tu inštitúcie kompetentné. A teraz sme my vlastník a ak by
sme predali vlastne, ako keby sme povedali: - „viete, my mestská časť, orgán verejnej
moci nevieme urobiť poriadok so stavebníkom a dávame to vám, občania,  štyria; sa
trápte a vy to...“  Oni to dosiahnu? Nie? Ako to ja sa pýtam, že či si myslíme, že ten
predaj im vlastne vyrieši tú situáciu. Oni nadobudnú vlastnícke právo, ale tak isto si
tam môže niekto to lešenie urobiť a všetko to sa môže zopakovať. A tá polícia príde
rovnako a rovnako nezasiahne.  

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, vidím tu 3 faktické poznámky, ale ak sú to
faktické poznámky na faktickú poznámku pána Záhradníka,  tak nemá zmysel sa ani
hlásiť.  A ja  by som vám odporučila,  aby ste sa odhlásili,  pretože máte ešte všetky
informácie  zosumarizované.  Bude  asi  ešte  priestor  na  diskusiu,  počkajte  aj  na
vysvetlenie naše a veci,  ktoré vám teda chceme povedať, ktoré sme učinili.  Neviem,
Denis,  či  máš  faktickú  na  pána  Záhradníka  alebo  na  pána  Bendíka?  ....  Tak  sa
rozhodni, prosím ťa. Alebo si počkaj so svojím diskusným príspevkom až bude viacej
informácií.  Ja by som teraz predsa len poprosila,  keďže pani Šúšolová má nárok ešte
na príspevok, ale musíte sa vyjadriť zdvihnutím ruky aspoň.... /Marcel nezavadzaj tu,
prosím ťa./ 

p. Zajac: No však vypočujeme si tú správu z pohľadu obyvateľov. 2 roky trvala výstavba, 2
roky sa tam diali veci,  kde oni nemohli  toto používať.  A áno, myslím  si,  že keď to
budú mať v súkromnej správe, že sa o to postarajú lepšie. Podobný príklad je príklad
školy  Veternicovej.  No,  priznajme  si,  nie  sme  najlepší  správca  verejných  statkov.
Nevedeli  sme tam do poriadku návštevnosť školy na Veternicovej ulici,  vo verejnej
škole,  tak ako ju  dala do poriadku cirkevná škola.  Vo je  viera proti viere.  Je mi  to
veľmi ľúto. Ale ten príbeh, tak ako som ho čítal,  nie je úplne vo mne, nebudí úplne
dôveru to, že my to vieme tak zabezpečiť,  aby ten občan bol v konečnom dôsledku
spokojný. A vy veľmi dobre viete, že ja nie som ... a ja som to povedal aj tu, ja nie
som fanúšikom predaja - bez toho vecného bremena. To vecné bremeno nemá byť k
tomu, že či teraz alebo pomôžu policajti, to má byť do budúcna. Keď sa budú meniť
majetkovoprávne  vzťahy  predajom  alebo  dedičstvom  alebo  niečím,  tak  aby  teda
nezabudli tí nasledujúci vlastníci, že tam ten prechod musia umožniť. Lebo ja som zo
Starých Gruntov a Sitiny svedkom práve toho, že sa tam proste odkúpil...  chvíľu sa
tam tá cesta držala a pri zmene vlastníkov nový vlastník nevedel, prečo by tú cestu tam
mal držať. A tie priechody sú tam zrušené; a je to veľmi nepríjemné. A toto ja ... len
nechcem,  aby  sme,  preto.  Ja  nie  som  fanúšikom  predaja;  ale  na  druhej  strane
rozmýšľam, čo ma môže ubezpečiť v to, aby som začal veriť tým, ktorí to konať majú,
že tam konať budú? Lebo ja tomu momentálne neverím, po prečítaní si materiálov a
diskusii s pani Šúšolovou. 

68



p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík.

p. Bendík: Ja len krátko doplním kolegu Zajaca. Ak budem vlastniť pozemok, ktorý si kúpim,
tak si  ho  oplotím  a  budem dôsledne  uplatňovať  si  vlastnícke  práva.  To  som tým
myslel.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Lukačovičová. Pán Martinický. Pardón.

p. Martinický: Ďakujem. Ja by som len chcel trošku urobiť rozdiel medzi tou...  medzi týmto
prípadom  a  čo  predrečník  spomenul  školu  na  Veternicovej.  Lebo  je  rozdiel
starostlivosť o vlastnú budovu a rozdiel je zabezpečiť,  že by na verejnom pozemku,
respektíve  na  hraniciach  svojho  pozemku  nejaký  stavebník  sa  správal  bezohľadne
alebo v rozpore so zákonom. Vieme  veľmi dobre o viacerých prípadoch, aj v našej
mestskej časti,  keď sme vydali rozhodnutie a napr. Krajský stavebný úrad ho zrušil,
proste,  respektíve  fakticky  znemožnil  na  podporu  tohto  stavebníka.  Vieme  všetci
veľmi dobre,  že bezohľadné správanie  veľkých developerov v Bratislave je  bežnou
praxou, ktorú štát, ktorý by to mal predovšetkým riešiť, nerieši. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pani poslankyňa Lukačovičová.

p. Lukačovičová: Ďakujem. Chcela by som reagovať v tom slova zmysle, že bolo povedané,
že - keď sa nevie...  že teraz ani dneska mesto sa nevie dobre starať o ten pozemok,
respektíve nevie zabrániť,  aby developer určitým spôsobom sa choval, ako sa chová,
ale v danom prípade občania preberajú toto riziko na seba – hej? Sú si vedomí toho
rizika, že teda budú tam mať ďalej a už si ich vecou. Čiže práve, preto že sa nevie to
mesto riadne postarať o to, tak si myslím,  že je úplne namieste, aby sme skutočne s
plnou zodpovednosťou zvážili - tak ako povedal kolega Marcel, zvážili - a teda ... nad
tou možnosťou odpredania pozemku, keďže nevidíme žiadnu inú možnosť; s tým, že
odpredanie pozemku s tým vecným bremenom práva prechodu. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Svoboda.

p. Svoboda:  Predsa len som sa prihlásil. Teraz nám 3 minúty, môžem aj pomalšie, že?  .. No
obec vydala  a  ....  obec-   štát  prostredníctvom prenesenej  správy  umožnil  niekomu
postaviť  na  hranici  nášho  pozemku  budovu,  hoci  mal  zachovať  odstup,  neviem či
vtedy zákon predpisoval 3 alebo 2 m. Ale mal tam byť odstup a ten odstup tam nie je.
By som povedal,  že prichádza  k porušovaniu  ústavných  práv na  vlastníctvo týchto
ľudí. A my, my sme dovolili to porušenie zákona, že budova je postavená na hranici
nášho pozemku. Čiže my sme nechránili ten náš pozemok, lebo nevyžadovali sme to,
čo  nám  zákon  umožňuje,  aby  sme  od  stavebníka  vyžadovali.  Ale  mali  sme  to
požadovať, aby tam bolo odstúpenie 2 alebo 3 m - stavebný úrad, samozrejme. Ale my
sme sa mali  dožadovať svojich práv ako vlastníci  pozemku. Čiže - ak sme spravili
chybu,  tú chybu  treba napraviť  a povedať  si,  že chcem chodiť  po svete v  bielych
rukavičkách  a  chcem  byť  čestný  a  neviem,  čo  všetko  možné,  ale  keď  je  druhý
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zašpinený,  tak mal by som si tie rukavičky dať dole a mal by som bojovať za jeho
práva; najmä vtedy ak som ja spravil chybu. A my sme tú chybu spravili. My sme im
znepríjemnili  život. A kto zabezpečí tým ľuďom, že o 3 roky poslanci tuná niektorí
nepovedia,  no tak - ten developer nám ponúka väčšie  peniaze, tak to predáme jemu.
Teraz to treba predať im a vec je vyriešená, úplne bez problémov; a my napravíme to
zlé, čo sme spôsobili. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  No...  ja  skôr  než  dám  slovo  pánovi  Dullovi,  prepáč  pán
poslanec, na toto musím zareagovať aj ja. Je možné, dozviete sa to, povieme toho viac,
len rada by som naozaj tým hosťom dala prednosť,  aj vám poslancom,  že možnože
ešte  skomplikujeme  predajom situáciu.  Vysvetlím.  Ale...   to „my“,  by som trošku
opatrne používala, lebo my sme to úplne neboli. Síce nesieme zodpovednosť za to, čo
sa tu dialo v minulosti, lebo sme nástupcovia toho, čo sa tu dialo; Ale otázka by potom
bola aj na obyvateľov, či vtedy, keď bolo vydané - podľa ich - nezákonné rozhodnutie,
či vtedy využili všetky svoje právne možnosti, ktoré mali?  Či sa obrátili na súd..., ja
neviem - aké sú možnosti - na prokuratúru a vtedy mohli napadnúť, ale ono potom ako
keby, keď je právoplatné to stavebné povolenie, stavebník začal konať. My sme potom
len v zmysle  toho, čo nám stavebný zákon umožňuje mohli dohľadovať, pokutovať,
dohľadovať,  znova pokutovať,  trestné oznámenie  podať a prinútiť  stavebníka  alebo
žiadať stavebníka, aby zastavil stavbu atď. atď. Ale to - a možno-  teraz aj dospieť k
nejakému  rozhodnutiu.  Ale  to  predbieham.  Ja  by  som predsa  len  rada  dala  slovo
hosťom. Pán poslanec Dulla ešte má faktickú. Nech sa páči.

p. Dulla:  Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som veľmi rád upozornil nerobiť predčasné
závery; a už vôbec nie k právoplatným rozhodnutiam, ktoré sú právoplatné viac, ako je
lehota na mimoriadne opravné prostriedky. Či sa nám to páči alebo nepáči. Ozaj, toto
nepatrí na pôdu zastupiteľstva.  Nechajme  to správnym orgánom, ktoré zákonodarca
splnomocnil  na  prípadnú  remedúru.  Ak  uznajú,  že  kto  ...  a  ak  je  ešte  prípustná.
Pochybujem,  že možno ešte zasiahnuť do rozhodnutia o umiestnení stavby. Ale to je
len  názor.  Ja  by  som pekne  poprosil,  čím  skôr,  keby  ...odznelo  to  vyjadrenie  za
stavebný úrad, nech máme komplexnejšiu  informáciu.  Ale aj s tou... s tými narábať
veľmi opatrne, lebo tu pôsobnosť niekto má a niekto nemá.  

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Takže sa  pýtam,  vážení  kolegovia,  či  chcete  pokračovať  v
diskusii, či chcete dať slovo stavebnému úradu? Alebo ešte pustíme k mikrofónu pána
Homolu a pána Ing. Panáka. Stavebný úrad. Takže prepáčte. Pani Ing. Hambálková
máte  slovo.  Nech sa  páči.  Uveďte nás  do problematiky,  tak -  čo je  potrebné,  aby
poslanci ...  aby tomu rozumeli, čo sa deje. 

p. Hambálková, stavebný úrad:  Dobrý deň prajem.  Je to veľmi rozsiahla  problematika a
budem sa snažiť to trošku skrátiť.

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, kolmo na mikrofón a nahlas.
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p.  Hambálková,  stavebný  úrad:  Áno.  Stavba  bola  v  roku  2014  bola  umiestnená,  bola
povolená,  obidve  rozhodnutia  boli  napadnuté  odvolaniami.  Vo  väčšine  to  boli
odvolania  účastníkov,  ktoré sú vlastne  títo tuná hostia,  ktorí teda chcú odkúpiť ten
pozemok.  Rozhodnutia  –  obe-  aj  územné  aj  stavebné  boli  potvrdené  nadriadeným
orgánom. Tým pádom, tak ako povedala pani starostka, my to musíme  rešpektovať.
Neboli...  boli  -  aj  celý  spisový  materiál,  aj  tie  rozhodnutia  boli  opakovane
preskúmavané prokuratúrou okresnou, prokuratúrou krajskou. Vždy nám všetko vrátili
naspäť, nikdy žiadne zrušenie alebo žiadna zmena, ani napadnutie nejakým protestom
nebolo  doručené stavebnému úradu. Z tohto musí  vychádzať stavebný úrad a takto
vlastne  postupuje.  Stavebník  začal  stavať;  začal  stavať  v  súlade  so  stavebným
povolením s tým, že stavba, ako taká, je povolená síce na hranici pozemku, bola tak
povolená.  Nemôžeme  teda  my  právoplatné  rozhodnutie  posudzovať.  Ale  -  keď sa
začalo stavať,  stavebník  stavbu...  tým,  že sa zmenil  vlastník pozemku... vlastník tej
stavby, tak nastala tam zmena; pôvodne bol povolený polyfunkčný objekt, ktorý mal
obsahovať aj nejakú polikliniku,  súviselo  to s tým,  že tie konštrukčné výšky ...tých
podzemných  podlaží  mali  byť  veľmi  veľké,  pretože mali  obsahovať aj nejakú časť
vzduchotechniky pod stropom. Nový vlastník už nemá záujem stavať polikliniku, ale
stavia  teraz v tejto chvíli,  stavia  bytový dom. Teda má  záujem to skolaudovať ako
bytový  dom.  Tým  pádom  urobil  na  tej  stavbe  zmenu,  ktorá  pozostáva  nie  z
pôdorysného umiestnenia stavby, ale zmena - hlavná zmena tej stavby, ktorá je vlastne
teraz  v  tejto  chvíli  predmetom konania  o  dodatočnom povolení  stavby,  je  zmena
konštrukčných výšok. To znamená, že tie spodné podlažia nemajú 3 m 30 konštrukčnú
výšku, ale majú iba 2 m 80. Tá stavba ako celok je tým pádom o 60 cm nižšia.  Oni
prvú  zmenu  na  ktorej  sme  ich  zastavili,  prvýkrát  bol  vyzvaný  na  zastavenie
stavebných prác vtedy, keď bolo to asi 2 týždne po tom, ako začal výstavbu, bolo to
vtedy,  keď už vykopaná jama  a základová  doska,  za čo bola začatá,  betónovali  ju
vlastne veľmi vysoko 80 cm nad tým, ako mala byť umiestnená. Vlastne malo byť ešte
hlbšie  kvôli tým konštrukčným výškam.   Toto je  najzákladnejšia  zmena, nepovolená
zmena,  ktorú  stavebník  urobil  a  o  tejto  zmene  sa  vlastne,  je  celé  konanie  o
dodatočnom povolení.  Keď sa dostali so stavbou do úrovne 1. nadzemného podlažia,
uskutočnili ešte jednu zmenu, ktorá sa týka toho, že vo východnej časti stavby rozšírili
stavbu  asi  o  3 m,  to  znamená,  že  dostali  sa  bližšie  k  pozemku  pána  Vargu,/  tam
pritaká.../ V podstate je  to zmena, ktorá sa pána Vargu dotýka, ale nie  je  to zmena,
ktorá by  v  princípe  nemohla  byť  povolená  stavebným  úradom,  pretože  odstupová
vzdialenosť,  ale...  stále  všetky tieto  zmeny,  ktoré sú uskutočnené  na  tej stavbe,  sú
predmetom konania o dodatočnom povolení.  Toto konanie nie je ukončené. Stavebný
úrad  nedisponuje  všetkými  dokladmi.  Postupom  času,  ako  sa  stavba  stavala
(...trošku  ...  ospravedlňujem  sa),  keď  sa  stavba  dostala  do  úrovne  vlastne  4.
nadzemného  podlažia,  videli  sme  vlastne  rozsah  všetkých  tých  zmien  a  vtedy
stavebníkovi  sme  museli  nariadiť  nielen  všetky  doklady,  ktoré  boli  potrebné,  ale
vlastne musel meniť aj projektovú dokumentáciu. Je to veľmi ...komplikovaný proces
z  toho  pohľadu,  že  vlastne  keď  stavebník  nerešpektoval  výzvy  orgánu  Štátneho
stavebného dohľadu; boli sme tam opakovane, dokopy tých dohľadov bolo asi 10, už
ani nepočítam to, kedy sme  to len  popri nejakej inej  práci skontrolovali  tú stavbu.
Stavebník  bol  vyzývaný  na  zastavenie  stavebných  prác,  výzvy  nerešpektoval,  bolo
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vydané rozhodnutie o zastavení stavebných prác, ktoré nadobudlo právoplatnosť, tým
pádom je vykonateľné. Stavebník pokračoval ďalej v stavebných prácach, bez ohľadu
na toto rozhodnutie; tým pádom stavebný zákon umožňuje stavebnému úradu, teda -
mestská časť podala trestné oznámenie na stavebníka a teraz tejto chvíli predbieha na
kriminálnej polícii,  vlastne začalo trestné stíhanie. Ja osobne som bola v tomto konaní
už vypočúvaná.  To znamená,  že to  trestné  stíhanie  voči stavebníkovi  v  tejto  veci,
ktorou  sa...  ktorou  vlastne  nerešpektuje  to  zastavenie  stavebných  prác  zo  strany
stavebného  úradu  má  už  kompetencii  vlastne  orgán,  ktorý je  na  to  kompetentný.
Stavebný  úrad nemôže  v zmysle  stavebného  zákona viac  urobiť,  iba  to, že sme  to
predali do rúk kompetentným. Vyzývali sme, opakovane, vyzývali, využili sme všetky
právne možnosti, ktoré nám dáva stavebný zákon. Teraz je  úlohou stavebného úradu
to, aby sme  tú stavbu posúdili...   súlad  tejto  zmeny  stavby,  aby sme  to posúdili  v
zmysle  územného  plánu  a  všetkých  príslušných  právnych  predpisov.  Stavebník
rešpektuje všetky výzvy stavebného úradu na doloženie  dokladov; bola opravovaná,
opakovane, dokumentácia, pretože tým, že staval stále ďalej,  dokumentácia nesedela,
chýbali  nám množstvá ...vyjadrení;  boli  sme tam opakovane na dohľadoch. No a z
toho pohľadu, si myslím, teda - stavebný úrad, keď som sa ja... tlmočím názor aj pána
vedúceho - stavebný úrad má za to, že predajom pozemku, ktorý je vlastne susediaci s
touto stavbou...

p. Čahojová, starostka MČ:  Prepáčte. Na toto dávajte  veľký pozor, čo teraz hovorí pani
inžinierka, to je veľmi dôležité. Čo sa stane, ak by sme predali ten pozemok, ktorý v
časti susedí so stavbou. Nech sa páči.

p. Hambálková,  stavebná úrad:  Vychádzame z toho, že tá stavba teraz v tejto  chvíli,  je
rozbehnuté  konanie  o  dodatočnom  povolení.  Nie  je  ukončené  a  ...  respektíve
odstránenie  stavby,  samozrejme.  Stavebný  zákon...  vysvetlím.-  stavebný  zákon  to
tento paragraf má vlastne 2 ukončenia. Môže byť stavba, ak sa preukáže v tom konaní,
že  je  v  súlade  s  územným  plánom a  s  verejným  záujmom,  môže  byť  dodatočne
povolená, alebo môže byť nariadené odstránenie tej stavby. Ale to ešte v tejto chvíli
nevieme  povedať,  pretože  nám  chýba  najdôležitejší  doklad,  ktorým  je  záväzné
stanovisko  hlavného  mesta,  ako dotknutého  orgánu,  ktorý sa  vyjadruje  z  hľadiska
súladu s územným plánom. Musíme to veľmi kompetentne a veľmi citlivo  posúdiť.
Pokiaľ  nemáme  tieto  doklady,  nevieme  sa  vyjadriť  či  tá  stavba  bude  dodatočne
povolená,  či  bude  nariadená  úprava  tej  stavby,  čo  je  dosť  možné,  alebo  či  bude
nariadené odstrániť. Nevieme. Nevieme. Bolo by to predčasné. Ďalšia veľmi dôležitá
vec,  ktorá nastala  v septembri  minulého  roku, je  to, že vlastník  pozemku, ktorý je
úplne na hranici ulice Dlhé  diely  3, si na tom prístupovom chodníčku, o ktorom sa
práve jedná, si postavil tiež čiernu stavbu. Stavebný úrad tam bol na dohľade, bolo to
všetko  zdokumentované  a  zo  zákona  je  povinný  konať  rovnako  o  dodatočnom
povolení  tej  stavby.  Tak,  ako  sa  tu  hovorí  a  obhajujú  sa  vlastníci  tých  okolitých
pozemkov,  že  ten  chodníček  je  prístupovým  chodníčkom;  áno  je,  my  tomu
rozumieme, je to v poriadku, ale tá čierna stavba, ktorá je dole, na začiatku vlastne na
vstupe na ten chodníček, tá bráni vlastne tomu prístupu. To znamená, že toto je tiež
skutočnosť, ktorú budeme musieť vyriešiť v konaní o dodatočnom povolení stavby vo
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vlastníctve manželov Homolových. A nie je to konanie, to konanie stavebný úrad ešte
nezačal;  ale  až vtedy budeme  vedieť  povedať,  ako sa to dá vyriešiť,  až keď bude
ukončené jedno aj druhé konanie rozhodnutím. Stavebný úrad preto má za to, aby sa
rozhodnutie  o  predaji,  prípadnom prenájme  odložilo  do  času,  kým budú  tieto  dve
rozhodnutie vydané. 

p. Čahojová, starostka MČ: Povedzte prečo.

p. Hambálková, stavebný úrad: No vydané a právoplatné. 

p. Čahojová, starostka MČ: Čo by sa mohlo stať, ak by sme predali alebo prenajali?

p. Hambálková,  stavebný úrad :  Mohlo  by sa stať práve to, že vlastne my teraz v tých
konaniach  vychádzame  z určitých skutočností.  A keby sme  vlastne  predali,  tak sa
zmenia vlastne vstupné podmienky. Tá stavba, o ktorej sa koná, o White Stork-u, tak
sa dostane vlastne na  hranicu  pozemku vlastníkov a ona bola  na hranici  pozemku,
ktorý  je  verejným  priestranstvom.  Zmenia  sa  odstupové  vzdialenosti,  zmenia  sa
podmienky, za ktorých bola tá stavba povolená a jednoducho - stavebný úrad to bude
musieť všetko prehodnotiť, bude potrebovať ďalšie doklady a tá stavba nikdy nebude
ukončená,  nebudeme  vedieť  -  zas,  myslím  si,  že...  vrátime  sa  vlastne  na  začiatok
celého procesu, ktorý už teraz trvá skoro rok. Je to...dôležité je, že nebudem zasahovať
do  toho,  ako  to  bolo  povolené  minulým  stavebným  úradom,  teda  pred  naším
predchodcom; ani ja, ani pán vedúci neboli sme tu v tej chvíli; to znamená, že nevieme
to posudzovať, prečo sa to takto povolilo.  Je to povolené, potvrdené. Ale dôležitým
napríklad je, dôležitá vec je to, že ten chodníček je verejným priestranstvom, ktorý je
napríklad  manipulačnou  plochou  nielen  ako  prístup  pre  susedov,   ale  tak  isto  je
manipulačná plocha na údržbu stavby White Storku. Ako bude stavebník tej stavby,
ktorá teda bola  nejako  povolená  a bude  musieť  byť  nejako  ...  dodatočne povolená
alebo  upravená,  alebo  odstránená,  ju  musí   ten stavebník  nejako  upravovať  alebo
udržiavať.  A on vlastne  tým pádom nebude  mať  vôbec  žiadny  priestor na  údržbu
stavby. Postavenie lešenia počas stavby, samozrejme, podlieha povoleniu na zaujatie
verejného priestranstva, čo stavebník neurobil;  ale musí mať právo si to lešenie tam
postaviť. Keďže neurobil... nepožiadal o povolenie na zaujatie verejného priestranstva,
dostane pokutu. Od stavebného  úradu dostal 3 dosť vysoké pokuty za to, čo robí a
prečo to robí . Všetko je pravda, to, čo povedala pani Šúšelová. Áno, takto to bolo, je
to  všetko  súčasťou stavebného  spisu;  stavebný  úrad o tom vie  a  v  zmysle  zákona
postupoval  tak,  ako  má  možnosť  postupovať.  To  znamená,  že  ...  pokiaľ  už  to
prekračovalo kompetencie, teraz už musí naozaj kriminálna polícia na tom pracovať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za obsiahly výklad. Pán poslanec Zajac s
faktickou.

p. Zajac: Možno že predtým dajme teraz slovo... 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja to stále navrhujem. Pán poslanec Krampl.
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p. Krampl:  Ďakujem za slovo.  Ja  by som len jeden rozpor,  ktorý som zaznamenal.  Pani
Šušelová vravela,  že tá stavba zasahuje aj do nášho pozemku...  vlastne tými oknami
podzemnými, ale tuto stavebný úrad hovorí vlastne, že ona je priestorovo v poriadku,
že do nášho územia nezasahuje. Tak teda ako to je? Aký je faktický stav?

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Hambálková.

p. Hambálková, stavebný úrad: Vysvetlím. Tým, že tá stavba sa vlastne osadila inak, ona je
utopená.  Oni  si  urobili  sami  sebe  zle.  To hovorí  pani  Šúšolová  pravdu,  že  oni  si
vlastne utopili  okná v tom podlaží,  ktoré malo  byť  vyššie,  pretože tie  konštrukčné
výšky tých dvoch podzemných  podlaží  boli väčšie,  tým pádom im sa utopili  okná.
Urobili sami sebe zle, pretože teraz oni tam chcú mať byty, ale zo svetlo-technického
posudku, ktorý sme si my vyžiadali, im vyšlo, že bohužiaľ byty to nemôžu byť, ale nie
z toho dôvodu ani... najdôležitejšiu vec, ktorú povedala pani svetlo-technička nie je to,
že im tam nepôjde svetlo, to už vôbec nie, ale aj to, že nesmie byť obytná miestnosť
tak, aby ste sa vy pozerali na chodník. Jednoducho to neumožňuje. Tam nikdy v živote
...nemôžete mať...  proste  v  úrovni  očí nemôžete mať  chodník.  To je  presne  to, čo
hovorí pani Šúšelová. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Ale  vážení  kolegovia...  myslím  si,  že  už  príliš
zabiehame  do detailov.  Poprosím ešte,  pán poslanec... Dobre,  zrušil  svoju faktickú.
Takže ja by som presa len umožnila, pán Homola chce vystúpiť. Pán Bohumil Homola
vitajte. Prosím dajte mu mikrofón. Vy ste pán Homola? Dobre. Nech sa páči.

p. Homola, obyvateľ MČ: Áno, ja som Homola. Ak dovolíte Bohumil Homola, moje meno.
Ja som jeden z tých spolumajiteľov, s manželkou, tých spodných parciel. Ja sa vám to
pokúsim vysvetliť  asi názorne. Takto vyzerá svah. Tu dole je ulica Dlhé diely 3. Tú
ulicu oni rozkopali , skutočne, seriózne. Prvá parcela je  moja,  ktorá susedí priamo s
White Storkom, respektíve s tým Sportmedom – ono- nikto do dneska  nevie, čo tam
je.  Pôvodný...  pôvodné  povolenie  bolo  na  Sportmed  s  poliklinikou,  teraz  to
premenovali na Meander, všetky byty predal... White Stork. A kedysi  - tu sú ďalšie
parcely - táto je naša, táto po mojej tete, táto je po ďalšej tete, 37 32...

p. Čahojová, starostka MČ: ...  Máte to v materiáli... máte to v materiáli ..

p. Homola, obyvateľ MČ:  Proste, sporná parcela je 37 32, ja susedím až s tou stavbou. Čiže
pani  Hambálková,  vy zavádzate.  Prepáčte,  ale  zavádzate.  Tá stavba  susedí  priamo
tuna... s mojím pozemkom. Oni z môjho pozemku odkopali. Ten chodníček takto išiel.
Preto, aby sme si my nerobili prieky, my sme ten plot mali pôvodne tunák urobený.
Tuná sme toto nemali ani vôbec ohradené, pretože kedysi to bolo hraničné pásmo, tam
prakticky nikto nechodil. Teraz, vzhľadom na tú stavu, čo sa tam dialo, tak sme si to
už v podstate ohradili. Tuná hore - stavebník odkopal ten chodník zhruba na pol metra,
aby vôbec si tam mohol postaviť  lešenie,  lebo  tam bol svah  v podstate hlina  atď.
Neskôr, v časti kde sú tie okná, to odkopal úplne o ďalších 30-40cm. Čiže dneska ten
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terén je zhruba tak do metra...  na niektorých miestach oproti pôvodnému. Je tak isto
zavádzajúce tvrdenie (...teraz neviem, čo som chcel povedať), že ... by tam bola jediná
chyba  v tomto. Máte tam... my sme vám to spravili,  teda ja  som robil taký stručný
výcuc, to sú všetky tie povolenia, všetky naše odvolania. My sme sa odvolávali všade.
Ten problém,  my nebojujeme v podstate hlavne proti stavebníkovi,  ale my bojujeme
proti  stavebnému  úradu.  Lebo  ak  sme  sa  my  obrátili  na  okresnú,  krajskú  alebo
generálnu prokuratúru, ak sme sa obrátili  na políciu,  vždycky, alebo ombudsmanku,
vždy nám dôjde  odpoveď:  stavebný úrad nám odpísal,  že v  danej  veci  koná.  A v
skutočnosti nevykonal nič.  Pani Hambálková,  vy sama priznávate, že tá stavba je  o
60 cm nižšia, ale o 800 mm je vyššie. Čiže tá stavba oproti pôvodnému - ten stavebný
zákon  hovorí,  že  musia  byť  dodržané  tie  všeobecné  zásady.  Pánovi  poslancovi
odpovedám: - Územné konanie bolo zmanipulované. Veci, ktoré sú všeobecne známe
sa nedokazujú. Slnko na Slovensku nesvieti nikdy zo severu, vždy svieti z juhu. Ak
mám ja parcelu a z južnej strany si niekto  postaví vedľa môjho pozemku budovou
vysokú 14,5 m, tak je každému jasné,  že tie moje pozemky budú zatienené. My sme
nevedeli o úrade... o Ústave súdneho znalectva. Až minulý rok na jeseň sme nechali
vypracovať posudok; to sú tie časti... z toho sme vám dali len tie 2-3 stránky, lebo sme
vás  nechceli  zaťažovať,  ale  kto  by  chcel,  tak samozrejme  dáme  k  dispozícii  celý
posudok, máme tu aj originál,  ktorý jednoznačne vraví,   - tá stavba nevyhovuje.  V
územnom rozhodnutí bolo jasne  napísané,  že stavba bola posúdená podľa vyhlášky
532 podľa stavebného  zákona atď. V tom posudku je  jasne  napísané,  jedna z tých
vetičiek, je tam napr. - Čo viedlo vôbec stavebný úrad k tomu, že povolil túto stavbu
na hranici pozemkov?  To je tak isto všeobecne známa vec tie 2 m... pán kolega... teda
pán poslanec, nie 3 metre ale 2 metre sú ta minimálna vzdialenosť. Normálne má byť
vzdialenosť medzi budovami 7 metrov. Čiže - Čo viedlo úrad k tomu, že bol.., máte
tam list,  kedy  Ing.  Hanulíková,  v  podstate  v  sprievodnom liste,  keď  sme  sa  my
odvolávali na Okresný úrad, napísala: „Doporučujem žiadosti stavebníka vyhovieť“.. a
naše sťažnosti všetky v podstate zamietla.  Tak sa aj skutočne stalo. My sme v tom
čase nemali  ešte žiaden dôkaz, aby sme dokázali,  že tá stavba je  ozaj v rozpore so
zákonom.  My sme sa mohli odvolávať len na to, čo je v stavebnom zákone, čo hovorí
vyhláška,  čo  hovorí  správny  zákon.  V  podstate  Okresný  úrad  pod  vedením  Mgr.
Matejíčku naše námietky všetky zamietol. Až v auguste minulého roku som objavil, že
existuje ten Ústav súdneho znalectva, požiadal som ich o vypracovanie posudku, ten
posudok stal 1.980 Eur a v podstate na základe toho posudku - pani Hambálková, vy
sama ste teraz priznala - predtým ste hovorila, že po 2. poschodie je tá stavba OK. Tá
stavba  nie  je  OK.  Ona je,  v podstate... má  iné  rozloženie,  má  iné  množstvo okien.
Jedná z vecí vyhlášky 532 hovorí: „okná situované do druhých pozemkov nesmú byť“.
Môže tam byť nejaké záchodové, ale to je technické okienko, ale nie výklady. Tam sú
výklady, je to v posudku. (??? - Nie je to pravda.) Nevadí, ale je to v posudku. Nemám
na  to právo oponovať vám.  Tak isto....  Áno,  -  je  to v  podstate momentálne  čierna
stavba.  Čiže  nevieme,  čo  urobí  v  podstate  úrad.  Predpokladám,  že  máte  ten  náš
posudok pani  Hambálková?  Dobre.  A prečo  podľa  neho  nekonáte?  Od  septembra
minulého  roku v podstate stavebník  skoro dokončil tú stavbu. Vy ste neurobili  nič.
Niekoľkokrát sme  zavolali  políciu  - i vy ste tam bola vtedy na štátnom stavebnom
konaní, v podstate - prizval som tam tých štátnych policajtov, vysvetlil som im, čo je
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vo veci, ukázal som im posudok, že tá stavba v podstate nezodpovedá našim normám.
Vy ste tých policajtov poslali preč. Vy ste im povedala, máte všetko poznačené,  je to
zabeštelované, v podstate, nemusia tam byť, môžu odísť. Ja som vtedy tých policajtov
požiadal  ešte  o  jednu  vec,  aby  si  aspoň  spísali  mená  tých  ľudí  alebo  niekoho,
vedúceho, kto na tej stavbe pracuje. Dneska sme dostali od polície ďalšie uznesenie, v
ktorom odmietajú všetky naše sťažnosti, pretože v podstate... pretože stavebník tam v
deň stavby, v deň toho stavebného dohľadu nekonal.. v podstate. Čiže je to všetko v
podstate zavádzajúce a...

p. Čahojová, starostka MČ: Pán kolega, pán Homola ste vyčerpali svoj diskusný príspevok.
Máte  nárok  ešte  na  druhý,  ak  vám to poslanci  odsúhlasia,  ak  chcete pokračovať.
Chcete pokračovať?  

p. Homola, obyvateľ MČ: Nie, nechcem pokračovať, ale  pokiaľ máte otázky, rád vám ich
všetky zodpoviem.

p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem. Pán poslanec Zajac asi má otázku... Takže k
tomu sa vrátime, a... k pani Hambálkovej, tak to... Nech sa páči. Ako chceš. 

p. Zajac:  Nie. Ja som chcel k tomu stavebnému úradu. Že mňa  by teda... ja  teda začínam
rozumieť, že to čo je dôležité, prečo teraz - a to aj zaznelo v tom, aby sme dokončili to
konanie.  Ja  ale  potom upozorňujem na to, že by bolo  dobré definovať nejaký čas,
dokedy  to  môžeme.  A  aby  sme  podľa  nového  toho  nášho  rokovacieho  poriadku
prerušili potom - nie  ukončili - rokovanie o tomto bode, ale prerušili.  Aby sme sa po
rozhodnutí,  lebo  ak  teda  máme  to  držať  kvôli  tomu,  aby  sa  nezmenili  pomery,
majetkové, a mohol byť  dokončený ten... to rozhodnutie,  tak aby sme hneď po tom
rozhodnutí v prípade toho, že sa tá stavba dodatočne povolí, sa vrátili k tomu materiálu
a hlasovali o predaji.... pre  to. Lebo tam ja iné riešenie moc nevidím. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja si neviem predstaviť prerušenie bodu. Ja viem len stiahnuť
ten materiál. Ale pán poslanec Dulla má slovo.

p. Dulla: Ďakujem. Som prekvapený aké ľahkovážne tvrdenia o všeobecných predpisoch tu
odznievajú; o častiach stavby a podobne. No, napriek tomu, že nevidím celý posudok,
ak by aj bol, tak zásadne za autormi - nech majú titulov koľko chcú pred menom i za
menom,  nesúhlasím,  lebo  nič  také  ako  tu  odznelo  od  pána  Homolu,  vyhláška
532/2002 Zb.  zákonov,  v  aktuálnom znení,  neobsahuje,  ani  rokoch,  kedy sa  hento
posudzovalo. Ale ...pripomenie všeobecne. Toto nepatrí na pôdu. zastupiteľstva. Je to
výkon prenesenej ... pardón, je to prenesený výkon štátnej správy. Držme sa toho, čo
je!  Rokujeme  o návrhu  -  predať,  prenajať,  áno-nie.  Vypočuli  sme.  A  k  tomu,  čo
odznelo z vystúpenia pani Ing. Hambálkovej - ja osobne by som venoval oveľa väčšiu
pozornosť zmenu účelu stavby. A viac k tomu nepoviem, lebo zas by som sa venoval
preneseného výkonu štátnej správy. Proste - všetko, čo urobili orgány štátnej správy je
relevantné pre nás. Lebo my nie sme povolaní na to, aby sme remedúru urobili.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš má slovo. 

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo pani starostka. Ja teda nie som odborník ani na stavby, ani na
stavebné právo, ale viem, že toto zastupiteľstvo neslúži na to, aby robilo arbitra medzi
dvoma stranami sporu. My ten spor nemôžeme vyriešiť a musíme rešpektovať štátnu
správu. A v tomto prípade štátnu správu zastupuje stavebný úrad; bez ohľadu na to, čo
si myslíme. A ja by som iba pripomenul kolegom, že všetci, ktorí sme kandidovali za
Našu Bratislavu, sme mali záväzok, že nebudeme predávať ani centimeter obecného
majetku bez ohľadu na okolnosti! A ak som dobre porozumel, ten predaj by veci skôr
skomplikoval,  než vyriešil.  Aj z toho dôvodu si dovoľujem predniesť návrh, aby sme
najprv podľa návrhu  uznesenia  hlasovali  o bode 2,  bod b),  potom bod 1 bod b)  a
následne v tom 3. návrhu o bode c). Ďakujem veľmi pekne.

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

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ja  by som tiež  ešte  kratučko  sa  chcel  vyjadriť.
Myslím,  že to, že ...to stavebné konanie  je  preneseným výkonom štátnej správy,  je
vlastne dobré; a naozaj by sme o tom nemali tu takto hlasovať. Už sa necítim naozaj
komfortne - teraz je taký moderný výraz - že to správne konanie má byť neutrálne, má
byť objektívne.  To proste nemôže v takomto duchu byť táto -v dobrom- prekáračka,
3 m, 2 m, máte pravdu, nemáte pravdu atď. Že do toho by sme naozaj, ako poslanci,
nemali  zasahovať.  Lebo  na  druhej strane,  ten problém ako nám ľudia  hovoria,  tak
prirodzene - cítime sa na strane tých ľudí , hej, vidíme aroganciou stavebníka, nemáme
dôvod neveriť,  ale  vlastne  nemáme  zákonnú  možnosť  do toho nejakým  spôsobom
vstúpiť.  Takže mali  by sme  sa  naozaj meritórne  my  teda vyjadriť  k  tomu predať-
nepredať- prenajať alebo ako upraviť.  A moja pripomienka k tomu bola,  čo sme sa
bavili  s kolegami len v tom, že aby sme my,  v dobrej viere,  že si myslíme,  že tým
ľuďom vlastne pomôžeme, keď im to predáme, tak, aby to nebol taký alibistický krok,
no a už teraz s tým nič nemáme, vy sa už, chudáci, trápte, lebo oni s tou stavbou toho
objektu - či už teda bude povolená alebo bude nariadené odstrániť, nejakým spôsobom
žijú, ich tam obťažuje a budú ňou proste konfrontovaní. A preto si myslím, že by bolo
dobré dnes to nepredávať, nechať doriešiť tie procesy, ktoré musia byť doriešené, aby
sme sa potom mohli k téme vrátiť a upraviť tie pomery, keď už bude jasné, aký je tam
skutkový stav a právny stav nastane.  Tak - to som chcel  poprosiť,  čo je  vlastne v
súlade s tým, čo kolega Zajac navrhol, aby sme potom v nejakom momente sa k tomu
dostali, potom, čo to bude meritórne rozhodnuté v tejto oblasti. Ďakujem.

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

p. Krampl: Ďakujem za slovo. No, Braňo máš absolútnu pravdu, že z hľadiska procesu, čo sa
týka stavebného úradu do toho nemáme právo nijako zasahovať. Tu sa ... tu asi všetci
zhodneme a myslím, že ani nikto zatiaľ v diskusií nič nenavrhol v tomto zmysle. Ale
ty opomenul jednu vec. My sme vlastníkom toho pozemku, kde ... teda jak som to ja
pochopil,  aj keď stále  nemám stále  jednoznačnú, jasnú odpoveď, nám stavebník  do
neho zasahuje. Čiže my, ako zastupiteľstvo, my si môžeme uplatňovať naše vlastnícke
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právo  a  vyžadovať,  aby...  proste  nám  do  neho  pozemku  nezasahovali  stavebníci.
Čiže....a z tohto pohľadu nezasahujeme do kompetencií stavebného úradu. Čiže z tohto
pohľadu ja  si myslím,  že tu môžeme sa o tom rozprávať. Ale  inak vo všeobecnosti
forme sa prikláňam skôr k tomu názoru, naozaj, ako Marcel povedal, aby sme ukončili
rokovanie k tomuto bodu. Lebo bolo by to najlepšie naozaj sa baviť o tom po skončení
všetkých tých procedúr. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Na  toto  odpovie  ti  pani  Hambálková.  Nech  sa  páči  pani
inžinierka. 

p. Hambálková, stavebný úrad: Majetkové oddelenie má už aj doklad o tom - bola stavba
zameraná a do toho pozemku nebolo zasiahnuté stavbou. To znamená, že pôdorysne je
tá stavba na hranici pozemku tak, ako bola umiestnená.

p. Čahojová, starostka MČ: A lešením a výkopmi?

p. Hambálková:  Lešenie bolo už odstránené... nebolo tam rok, to bola... to je  zavádzajúca
informácia.  Bolo tam niekoľko týždňov, pokiaľ robili  zateplenie fasády. V tom čase
sme sa, stavebný úrad, už nemohol dostať k tomu pozemku, vlastne na ten chodníček,
pretože už tam stála garáž pána Homolu. A tie výkopy, ktoré tam boli, ešte niekedy v
lete minulého roka, sme... stavebný úrad nariadil tomu stavebníkovi,  aby tie výkopy
zakopal.  To  znamená,  že  dali  to  do  pôvodného  stavu  a  projektová  dokumentácia
neobsahuje  žiadne  anglické  dvorce.  To znamená,  že tam nebudú povolené,  pretože
práve  z  toho  dôvodu  my  sme  ich  vyzvali,  aby  preukázali  právny  vzťah  k  tomu
pozemku. Nepreukázali, takže žiadne anglické dvorce tam nebudú. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. To nám stačí. Pán poslanec Zajac. 

p. Zajac: ... Aby sme to odložili.  A chcem ešte jednu vec, ale povedať. A to vyplýva z toho,
čo tu teraz počujem. A to je trošku opäť aj Robovi, ale - zasahovanie, to nie je len keď
vám ide tehla alebo múr, alebo plot do vašeho pozemku. Tu to jasne povedala aj tá
pani  zo  stavebného  úradu, aj  oni.  Zasahovanie  je,  že  okno nemá  ísť  do chodníka,
presne preto, čo pani Hambálková povedala, aby im nepozerali pod sukne. 

p. Čahojová, starostka MČ: Marcel vypršal ti, faktická poznámka. A to, čo zasahuje alebo
nezasahuje, právnik... účastníka alebo toho suseda alebo kohokoľvek, dotknutej osoby,
to  určuje  stavebný  zákon,  nie  my  poslanci,  alebo  náš  názor.  To  proste  je  presne
merateľné.  A  na  to  naozaj,  pardón,  ja  som nemala  diskusný,  takže  ani  ty  nemáš
faktickú. Ide pán poslanec Rosina. Ja som mala faktickú na teba.

p.  Rosina:  Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo....   Môžem?  Ďakujem.  Už  to  povedal  jeden
z predrečníkov - alebo  naznačil.  Do vecí  stavebného  úradu sa miešať  nemôžeme a
nesmieme,  ale  mali  by  sme  asi  lepšie  vykonávať  naše  vlastnícke  práva  k  tomu
pozemku.  A tá  súčinnosť  stavebného  úradu,  ktorý  tam  teda  chodí  pravidelne,
predpokladám,  môže  byť,  že  tú  informáciu  bude  mať  a  -  pokiaľ  tam bude  robiť
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nedovolené terénne úpravy alebo stavať lešenie, alebo niečo podobné, no tak mali by
sme  mu zásadne  to nedovoliť  urobiť.  A keď to spraví,  tak vyzvať  ho na  okamžité
odstránenie. A ak to nespraví, tak odstrániť. To - tak, ako už máme skúsenosť z tejto
mestskej časti, že sa nejaké predmety odstraňovali. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Len ešte doplním tu informáciu, ak si
nepostrehol. Medzitým pán Homola postavil na svojom pozemku nepovolenú stavbu
garáže. A počula som, že umiestnil aj lodný kontajner na tú garáž. Čiže my sa už na
ten nám zverený pozemok nedostaneme. Pán poslanec Dulla má slovo. 

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Nadviažem na kolegu Rosinu. Presne v tom istom duchu, keďže
máme  už  skúsenosti,  ako  sa  dajú  odstrániť  priestorové  objekty,  z...  ktorých
umiestnením nesúhlasí mestská časť a vie byť aktívna v jednej časti mestskej, v jednej
lokalite mestskej časti, tak by to mohlo isté realizovať aj tu. Je to presne o tom istom.
Akurát je rozdiel možno materiálovom a rozmerovom. Ale princíp je ten istý. Keď raz
je  niečo  položené  na  zemi,  je  spojené  so  zemou,  bez  súhlasom -  a  vedeli  sme  to
vyriešiť  v inom prípade, poslali  sme  tam vlastných ľudí,  a zrazu to tam nebolo; je
pravda, že predtým boli rôzne administratívne aktivity - tak to isté by som si vedel
predstaviť aj v tomto prípade. A je jedno či sú to Dlhé diely 3 alebo iná adresa. Takže
môj  názor  je  jednoznačný.  Akýmkoľvek  rozhodnutím,  či  o  predaji  alebo  nájme
môžeme  výrazne  ovplyvniť  zmenu  podmienok  pre  budúce  rozhodovanie  a  to  tak
pozitívne ako negatívne.  Čo sa týka  minulosti, to už nezmeníme, lebo rozhodnutia -
teda podmienky, za ktorých boli prijaté rozhodnutia sú dôležité; a zmena podmienok
do budúcna nemôže zmeniť  rozhodnutia  z minulosti,  v žiadnom prípade.  Ja  osobne
upozorňujem na to, že ak nebude schválený ani 1 z návrhov tak, materiál v rovnakej
veci,  alebo  záležitosti,  bude môcť byť  predložený najskôr po uplynutí 6. mesiacov.
Takže  bol  by  som rád,  keby  sme  uplatnili  princíp  opatrnosti  podľa starej  známej
ľudovej múdrosti: Menej býva viac. Ďakujem za pozornosť.

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

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja poznamenávam - vykonávať vlastnícke práva k
celému  pozemku; nehovoril som o výkone vlastníckych práv k jednotlivým ďalším,
tretím,   osobám takže  k celému  pozemku.  Ak  tam spravil  niekto druhý -  ja  viem
pochopiť  Homolovcov,  že  to  bolo...  nejaký  výraz  -už  bezmocnosti,  chápem  ich
ľudsky; ale čo sa týka z bezprávia nemôže vzísť nikdy vzísť právo. Takže k celému k
celému pozemku vykonávať vlastnícke práva v plnom rozsahu.

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

p. Buzáš:  Ďakujem za slovo. Ja by som iba chcel spresniť,  že ten ten svoj návrh o poradí
hlasovania.  Navrhol som, aby sme hlasovali najprv v bode 2.b) potom v bode 1.b) a
nakoniec  v  bode  3.c).  Ale  bod  3.b)  zahŕňa  obidve  tie  moje  prvé  návrhy.  Takže
spresňujem to - hlasujme v poradí - 3 - bod b), bod c). Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán vicestarosta má slovo.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Aj som uvažoval, že či by naozaj nebolo lepšie, aby
sme materiál stiahli,  ale teraz, keď kolega Buzáš vlastne upresnil to, čo povedal, mne
by sa osobne páčilo, keby sme dali jasný signál,  že by sme neschválili  zámer predať
pozemok  tomu  developerovi.  Aby  sme  sa  s  jeho  žiadosťou  už  navždy  teda
vysporiadali,  aby aj ľudia sa upokojili,  že proste táto vec je  uzavretá. Ale možno by
som nechal ešte otvorenú tú možnosť - teda nedávať to negatívne stanovisko k predaju
vo vzťahu ku... konkrétne ku žiadateľom a počkať na ukončenie procesu na stavebnom
úrade. Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Poznámka  -  ak  by  bol   ...  takéto  uznesenie  prijaté,  tak
kedykoľvek sa,  podľa mňa,  môžeme zmeniť  aj  na  predaj  Homolovcom alebo  pani
Šúšolovej. To ... ako je len.. Páni kolegovia, vidím, zase máte faktické poznámky. Ale
čaká ešte pán Ing. Panák. Ale to bola faktická pána Záhradníka. To bola faktická na
pána Buzáša. A pán Ing. Panák je prihlásený do diskusie.  Mali by sme mu umožniť.
Nech sa páči, pán inžinier. ...  Pán Ing. Panák je tu? Nech sa páči poďte ďalej. Pán Ing.
Panák - mikrofón - prosím, aby ste ho držali kolmo aby vás kolegovia počuli.

p. Panák, obyvateľ MČ:  Dobrý deň. Takže, my sme pristúpili  k žiadosti o predanie  toho
pozemku, pretože tu záhradu vlastní moja rodina okolo 50 rokov. Túto Homolovci..
tam  sú už od 1.  ... od 2.  svetovej vojny;  takže je  to dlhšie.  A videli  sme, že ten
investor, ktorý stavia tú stavbu, ktorú stavia - podľa nejakého iného projektu, ktorý bol
schválený v tom 2014 - alebo už neviem presne v ktorom roku,  proste... sa chová
správa  tak ako  sa  správa.  Proste  -  vykope  tam...  To  je  prístupová  cesta  k  našim
záhradám – hej- k tým trom záhradám sa ináč....

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, prosím do mikrofónu hovorte.

p. Panák, obyvateľ MČ: Jaj ...  tak len cez ten chodník sa tam dá dostať; a keďže tam zrazu
pribudli nejakého okná, ktoré sú pod zemou, tak odkopali z toho chodníka – no ...  v
poriadku. Necítili sme sa komfortne, preto sme sa pokúsili ... nejak sa dostať k tomu
pozemku, keďže stavebný úrad, podľa nás, nekoná, tak jak by mal konať-  nebudem
tieto stavebné veci – hej... Tam vznikol... aj taká situácia, že pán Homola tam má dole,
jak by som to povedal, kus toho prechodu vlastní - je v jeho vlastníctve; a bol tam...
bolo to tam odbúrané, alebo ... odbagrované – alebo - čo ja viem; takže-...  keďže má
má tak viac tých mechanizmov, tak to tam upravil urobil tam si plot – taký- betónový
a postavil tam ten kontajner, čo tam teraz stojí. Hej? Je to... čierna stavba - možno v
tom zmysle;  ale...  tá búda mu stála  na pozemku o 2 m vedľa.  Hej? No – čiže... on
preložil.  Takže - to bol náš cieľ sa dostať k tomu pozemku. A mám z toho ...tuto, čo
počujem, mám z toho taký zlý pocit, pretože keď ..White Stork dostane do prenájmu
ten  chodník  –  hej?  -  tak  ja  sa  ani  nemám  jak  dostať  do  svojej  záhrady.  Hej?
Čo?...Potom si  kúpim  helikoptéru...  alebo  čo?  Natrénujem  si  to...  a  budem ďalej
chodiť helikoptérou do tej záhrady.  To asi nie.  Takže... nerád by som, kedy sa ...to
dostalo  do prenájmu  firme,  ktorá to stavia;  vôbec neviem,  že prečo by oni to mali
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...Lebo  nikdy tade...  tam bol vždy plný  plot. Hej?  Tam nikdy žiadny  vstup z toho
chodníka nebol.  Hej?  Nechápem,  že prečo by majiteľ  tohto pozemku, aj keď sa to
predalo  už medzitým  -  si  ho  mal  odkupovať-   akože;  a  my  mu  budeme platiť  za
prechod ...alebo  -neviem si to predstaviť. Hej? Náš ...náš cieľ je taký, aby som sa ja
tým chodníkom dostal.  Lebo – teraz - jak som ukazoval tú fotku, tak tade sa nedá
prejsť.  No, proste, je tam okno... je tam okno, ktoré je toľkoto v zemi...  - je to tam
odkopané –hej? - a tam niekde a môžete preletieť alebo čo. Pani Šúšolová si tam dala
2 foršne. Ani... to jej ten developer nedal. A ja ho používam tiež. No .. šak tam.. Nie...
normálne, tam bol terén. Rástli... ktorý odkopali. No - a čo sa týka toho, tak neviem...
neviem teda, že kde je presne hranica pozemku, ale mne sa zdá, že tá tepelná izolácia,
čo nalepili na to... už zasahuje do vášho pozemku. A keď nie tá, tak potom ten komín
tam pribudol, niekedy... v minulom mesiaci, taký nerezový  - to už vôbec nerozumiem
- akože - kto to projektoval? - že ...zabudol, že bude mať, že tam budú aj mať kotolňu?
Alebo čo? Lebo aj ten je v tom chodníku. Ten je ešte vytiahnutý. Neviem... čo  - je na
tom fotka - ale niekde na tom ...je ... Neviem -  jak teda akože, čo to malo znamenať to
už. Ináč - pracujem v projekcii 50... 40 rokov, takže... Komín sa dá zabudnúť – však -
ale šupneme ho susedovi teda na susedný pozemok. Hej? Čiže, už nemá meter 10, ale
už má len 80 cm, lebo keď......

p. Čahojová, starostka MČ: Pán inžinier, mrzí ma, ale vyčerpali ste si prvých 5 minút. Ale
ak chcete ďalšie 3 minúty, môžeme vám ich poskytnúť.

p. Panák, obyvateľ MČ: Ja by som povedal, že nech tuto... povie pán Homola.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte sú prihlásení poslanci. Ja musím dať prednosť poslancom.
Takže  pán  Homola,  keď  požiada  druhý  príspevok,  nech  sa  páči.  Ma  len  trošku
mrzí .....

p. Panák. obyvateľ MČ: Ak niekto by chcel sa ma niečo spýtať, môžem mu odpovedať.

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem.  Ja len  ma  mrzí,  že ste nadobudli  dojem,  že toto
zastupiteľstvo chce White Storku predať... niečo, alebo prenajať. Nemyslím si,  že by
to bolo tak. Ale ... je  to vaše právo, samozrejme. Ani..  ale  podľa mňa z diskusie to
nevyplynulo. Pán poslanec Sloboda.

p. Sloboda:  Chcel by som upozorniť, čo zaznelo v predchádzajúcom príspevku, keď sme si
pred chvíľočkou, pred pätnástimi minútami hovorili, že vlastne sa nám nič také nestalo
- lebo oni to umiestnili  presne - a je to vymerané geodetom a všetko sedí.  To tak nie
je. Oni odkopali z nášho chodníka. Čiže - deje sa! A deje sa stále. U nás, na Pribišovej,
nám postavili rampu na súkromnom a na obecnom pozemku zabránili  nám vstupu a
my so Zdenom Borovičkom sme presne v takej istej situácii,  ako títo ľudia! A tuná si
ľudia  zmyslia,  že  oni  niekomu  niečo  zabránia,  spravia  -  že  to  sa  môže!  To  jak
rakovina. Tak sa to šíri v tomto štáte. Presne tak to je.

81



p. Čahojová, starostka MČ: A práve preto by sme mali byť obozretní, pán poslanec, aby sa
nám  nestala  situácia,  ako  teraz   -  dom,  ktorý je  vám  všetkým  známy,  pri  Lidli,
čiernobiely  ani  nebudem hovoriť  aký má  problém...  už  tam.  Pani  inžinierka  chce
reagovať na ten chodník.

p. Hambálková, stavebný úrad: Veľmi krátko by som reagovala na to.  21. decembra som
bola na podnet pani Šúšolovej... som bola pozrieť na stavbe. Mala som tam oznámený
dohľad, musela som sa tam dostať cez stavbu, pretože - teda nemôžem sa tam dostať
z cesty; takže prišla som tam v sprievode stavebníka. Lešenia už bolo vtedy odstránené
a ten chodník bol rozkopaný. Boli tam ... 

p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, stačí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne,
pán Rosina.

p. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, ako predseda klubu, po
skončení diskusie o prestávku. 

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Prosím  ešte,  aby  ste  umožnili  druhý  diskusný  príspevok
pánovi... pánovi Homolovi.  Ale musím vás požiadať o vyjadrenie aspoň zdvihnutím
ruky. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Homola máte slovo.

p. Homola, obyvateľ MČ: Dobre ďakujem. Komín tej stavby vyčnieva do chodníka.  To, čo
tu povedal  pán Panák.  Odvetranie  z garáží,   na  tom úplne  suterénne  by  malo  byť
odvetranie,  to by sa malo časom otvoriť a bude odvetrané do našich pozemkov. Ten
komín  je  tiež  vyústený  v podstate  na  naše  pozemky.  To je  na  margo  - to,  čo ste
povedali, ten územný plán, že vy do toho nemáte právo zasiahnuť. Nielen okná, ale aj
tieto výfuky sú v podstate. Pani Hambálková, vy opäť zavádzate. Nám rozbili vchod
na ten môj pozemok, ten rohový, čo som ukazoval. Ja na protest som urobil to, že som
kúpil  za 100 Eur betónovú garáž uhoľných skladov, doniesol som ju tam, odhrabal
som tú spodnú  časť,  ktorú predtým odkopal  v  podstate  stavebník,  čiže  ja  som to
dohrabal, dal som si tam dva tri a pol tonové panely, tie dva tri a pol tonové panely si
stavebník dal nabok a u mňa, na našom pozemku, si roztiahol ??mixokre – neviem, či
viete, to je stroj na betónovanie, vysypal si fúru štrku a išiel si betónovať. Na to som
zavolal  opäť  1×  policajtov,  my  sme  tých  policajtov  tam  volali  asi  10×,  nič  sa,
samozrejme,  nestalo.  Stavebník  si  zobral  ??mixokre,  odniesol  si  to,  ja  som si  so
žeriavom postavil tie panely, vy ste došli s tým obvinili ste ma, že marím váš úradný
výkon. Ja nemarím váš úradný výkon. Na ich žiadosť som tam dal ten kontajner na to
a na ten mienim dať ešte transparent. Keď sa v tejto gubernii nič nepohne. Dobre?  Už
nebudem ďalej.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán Homola ďakujeme....

p.  Homola,  obyvateľ  MČ:  ...nie  je  to  čierna  stavba.  Nie  je  to  spojené  so  zemou.  Je  to
žeriavom položené. Akonáhle odstránite tú  stavbu, ja sám rád dám tú garáž preč. Mi
tam zavadzia. Ďakujem.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem  pán  Homola.  Na  žiadosť  pána  poslanca...  pán
poslanec Dulla ešte má faktickú, nech sa páči.

p. Dulla: Znova pripomínam, čo je povolené - a čo nie je povolené, ako stavba, môžeme mať
rozdielne názory, ale kompetentný na to je  stavebný úrad. V prvom stupni stavebný
úrad,  v  druhom stupni  -  napriek  tomu,  že  to  formálne  nevyzerá,  že  to  má  pevné
spojenie  so zemou, možno podľa definície  stavebného zákona o tom, čo sa rozumie
pevným  spojením  so  zemou  to  v  skutočnosti  tak  je.  A  keďže  to  nevieme,  tak
jednostranné informácie nás nikam neposunú. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto iný do diskusie prihlásený nie je.
Vyhlasujem ... akú dlhú pán poslanec? 15?  Tak viete čo kolegovia,  ja  by som vás
poprosila - ty sa chceš poradiť pred hlasovaním. Hej? Lebo ak chceme občerstvovaciu
prestávku, by som navrhla dlhšiu prestávku. ... Ja - držím diétu... Takže teraz chceme
poradu pred hlasovaním? - 5 minútovú. Súhlasíte 5 minútová prestávka? 5 minútová
prestávka. 17:30. 

Prestávka
p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia .... Kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta.

Ďakujem.  Takže pokračujeme. Na základe vašej porady ste sa dohodli,  ako by sme
túto situáciu mohli vyriešiť.  Tak poprosím pána vicestarostu, aby predniesol ten váš
spoločný návrh.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Chcel by som poprosiť pána predkladateľa...

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pokoj.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: ... keby si mohol osvojiť návrh na zmenu uznesenia,
tak,  aby  sme...  aby  sme  rozhodli  len  o  uznesení  nasledovného  znenia:  Miestne
zastupiteľstvo  neschvaľuje  zámer  odpredať  a  prenajať  pozemok  registra  C-KN
parc. č. 3728, zastavané plochy a nádvoria o výmere Senica 9 m² v katastrálnom území
Bratislava-Karlova Ves spoločnosti White  Store s.r.o. Aby to bolo jasné,  aby ľudia
vedeli, aká je naša vôľa; aby si ani investor nerobil žiadne nádeje. Aby toto bolo jasné.
A keď ukončia sa procesy, pristúpime k prerokovaniu žiadosti tých ľudí, ktorí tu boli.
Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Čiže, my ako predkladateľ, úrad, si osvojujeme... osvojujeme
tento návrh pána Záhradníka a tým pádom odovzdávam slovo návrhovej komisie aby
ho ...Pán poslanec Buzáš.

p. Buzáš:  Vzhľadom na to, že pán prednosta autoremedúrou prijal ten návrh uznesenia,  že
neschvaľujeme ani odpredať ani prenajať predmetnú parcelu spoločnosti White Store,
ja svoj návrh sťahujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Máte ho písomne - takže odovzdávam
slovo návrhovej komisii.

Návrhová komisia: Návrh na zmenu uznesenia od poslanca Branislava Záhradníka.

p. Čahojová, starostka MČ: Autoremedúra. - Ale máš ho tam napísaný. Ale ...to prečítaj.

Návrhová  komisia:  Prečítam to.  Návrh  uznesenia:  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti
Bratislava-Karlova  Ves -  bod b)  neschvaľuje  zámer  odpredať  a  prenajať  pozemok
registra  C-KN  parcelu  číslo  3728,  zastavané  plochy  a nádvoria,  o  výmere  79 m²
katastrálne  územie  Bratislava-Karlova  Ves  v  lokalite  nad  Devínskou  cestou  v
Bratislave spoločnosti White Store s.r.o..

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

Hlasovanie:  Za 23 prítomných poslancov, proti nebol nik,  nezdržal sa nik. Ďakujem veľmi
pekne. To je výsledok nášho rokovania. Ďakujeme za aktívnu účasť a držíme palce.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Vážení  kolegovia  je  dosť pokročilý  čas,  čakajú  tu aj ďalší
občania ale vycítila  som, že by ste potrebovali aj skutočne občerstvovaciu prestávku.
Takže jedine, ak súhlasíte, dáme si teraz prestávku ...Aspoň mi naznačte – áno? Takže
teraz je  17:42 navrhujem polhodinovú prestávku, tzn. že o 18:10 by sme sa tu mali
stretnúť  dobre.  Občerstvenie  pre  všetkých  prítomných,  vrátane  zástupcov médií  je
pripravené hore v zasadačke. Ďakujem.

Bod 13
Návrh  na  prenájom  objektu  starej  lodenice  a  priľahlých  pozemkov  počas  výstavby

novej lodenice

p. Čahojová, starostka MČ: Vážení kolegovia, pokračujeme v našom pracovnom zasadnutí
bodom -  Návrh na  prenájom objektu starej lodenice  a  priľahlých  pozemkov počas
výstavby novej lodenice. Keďže tu pán prednosta ešte nie je, tak dovolím si uviesť pár
slovami.  K  našej  veľkej  spokojnosti  -  v  minulom  týždni  došlo  k  odovzdaniu
staveniska. Viete, že teda bolo úspešné ukončenie výberu zhotoviteľa stavby lodenice.
Prostriedky máme  k dispozícii.  Zopakujem,  že  sme  dostali  aj  príspevok  na  stavbu
lodenice z rozpočtu hlavného mesta; za čo sme veľmi vďační.  Teraz, myslíme  si,  že
nám to aj patrí,  ale zároveň nám to aj nemuseli  dať. Ale nám to poslanci schválili.
Takže to je super. Stavebník je spoločnosť, neviem, či je to v tomto materiáli uvedené
- spoločnosť Ligneus, myslím,  že z Krásna nad Kysucou. A zatiaľ predbežné, teda aj
to odovzdávanie staveniska prebehlo úplne bez problémov. A vyzerá, že naozaj, teraz
aj po dohode s vodákmi,  ktorí boli,  keď sa preberalo  stavenisko, že je  tam možná
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jednoduchá  tá  koexistencia.  Takže...  dodržali  sme  legislatívny  rámec  a  bol  tento
materiál  zverejnený  tak,  ako  mal  byť  a  môžeme  o  ňom  rokovať.  Na  minulom
zastupiteľstve  sme  ho  stiahli  práve  z  toho  dôvodu,  že  sme  nevedeli,  ako  si  ten
stavebník ten stavebný dvor oplotí atď. Takže bude tam bezproblémová koexistencia a
my vám to predkladáme v takom istom znení ako minule. Ak ešte pán prednosta chce
ešte  niečo  k materiálu  -  Návrh  na  prenájom objektu starej  lodenice  -  chceš  niečo
povedať ešte? Aha,  ešte máte na stole  jeden list  od pána Branka Illeka,  ktorý sme
dostali teraz, úplne tesne prednedávnom. No takže to je  k tomuto materiálu.  (Chceš
niečo? ) Takže toľko ako úvodné slovo. Myslím si, že dôverne poznáte, niekoľkokrát
to prešlo komisiami,  takže otváram diskusiu,  nech sa páči. Keďže do diskusie... dala
by som prednosť, je tu aj občan, ale pán poslanec Krampl. Nech sa páči.

p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, možno nebudem úplne v obraze, lebo
som na tých komisiách nebol vtedy, keď sa toto prejednávalo. Len aby som teda vedel,
o  čom hlasujem.  Ide o  to,  že máme  možnosti dve.  Jedna  je  buď  prenájom KŠK;
osobne  by  som  viac  preferoval  zverenie,  než  prenájom  vlastne  príspevkovej
organizácii,  tak isto ako sme to robili v prípade VPS-ky, ale dobre. A druhá možnosť
je teda prenájom tým športovým klubom, pričom jeden športový klub to chce priamo a
druhý to chce cez KŠK. A - teda preferujú túto druhú možnosť. Áno, Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Keďže pokiaľ, zakiaľ nikto sa nehlási z poslancov, tak prihlásil
sa  pán  Michal  Šeďo,  predseda  Klubu  vodných  športov  z  Karlovej  Vsi.  Bude
diskutovať na tému tohto bodu. Takže - vítam ho medzi nami a prosím,  aby ste mu
poskytli mikrofón. Nech sa páči, máte slovo, pán Šeďo. 

p. Šeďo, obyvateľ MČ : Dobrý deň. Moje meno je Michal Šeďo, som predseda... 

p. Čahojová, starostka MČ: Prosím trošičku hlasnejšie

p. Šeďo, obyvateľ MČ:  V podstate, my ako fungujeme v tejto lodenici už vyše 35 rokov.
Predtým to bola TEB-az. Pán Illek bol k nám dosadený v roku 2008 s tým, že bude
súčasťou KVŠ a v podstate bude jeden subjekt, ktorý bude komunikovať s úradom, čo
sa týka lodenice. Bohužiaľ, za tých 10 rokov sa veľa veci pomenilo. Stav je teraz taký,
že zotrvávanie na... v KŠK - v podstate my sme žiadali už predtým priamy prenájom;
prenájom zo strany KŠK, ktorý sa v súčasnej dobe prezentuje, by zaťažil Karlovu Ves.
Počas celého ... celej doby sa staráme o ten objekt, financujeme opravy; všetko je v
našej réžii. Čiže nevidíme nejaký dôvod, prečo by nemal byť ten priamy prenájom. Zo
strany  KŠK  tam spolupráca  momentálne  je  celkom dobrá.  Boli  obdobia,  kedy  tá
spolupráca  škrípala.  Jednoducho,  je  to  pre  nás  osobne  výhodnejší  ten  priamy
prenájom. Čo sa týka toho listu,  tam Klub vodných športov nikdy nebol hovorcom,
Mali  sme riadnu nájomnú  zmluvu,  takže vystupujeme ako podnájomník,  nie  je  tam
žiaden právny problém. Tak isto sa nepasujeme za hovorcu všetkých vodákov, hájime
svoje  záujmy  v priestoroch lodenice.  Tak  isto  prevzatie  celého  objektu  lodenice...
Vrátim sa k tomu roku 2008 - pán Illek mal byť súčasťou KVŠ, čo odmietol. Takže
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toľko k tejto veci... Aby sa sa nezaťažovalo  zastupiteľstvu ďalšími  nejakými bojmi.
Ďakujem.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Pán Šeďo,  ak  dovolíte,  ja  by  som mala  jednu  doplňujúcu
otázku.  Súčasné vaše pôsobenie v objekte Starej lodenice s klubom, ktorý zastupuje
pán Illek je nejaké problematické? Vaša koexistencia v tom objekte? 

p. Šeďo, obyvateľ MČ: Tak koexistencie je škrípajúca v podstate už od začiatku. Takže... je
to také... ťažkopádne.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem za odpoveď. Pán poslanec Zajac.  Ďakujeme  veľmi
pekne.  Možno  ešte  kolegovia  vám položia  nejakú  otázku.  Neviem.  Nech  sa  páči,
posaďte sa.

p. Zajac: My sme o tom siahodlho a dlho rozprávali na školskej komisii.  A ja teda teraz by
som využili len...  výsledok, ktorý tu máme napísaný. A chcel by som požiadať, aby
sme  prvé  hlasovali  o  variante  prenajať  priamo  klubom,  ktorá je  v  tomto materiáli
zatiaľ  ako  variant  2.  Ale  my  sme  teda  odporúčali,  aj  zo  školskej  komisie,  túto
...variantu preferovať. Aj teda, chcem povedať, že ten list  - ja  som si ho prečítal až
teraz, keď som prišiel. Tak ten list v zásade aj... je mi to veľmi ľúto, ale on v zásade
hovorí o tej pravej podstate, že prečo by to malo prenajať KŠK - alebo prečo by to
malo  byť  prenajaté  KŠK.  Musím povedať,  že ja  s  tým nie  celkom,  ako  poslanec
mestskej časti, súhlasím. On tam v tom liste pán Illek, určite nevedomky, ale priamo
píše, že tým pádom by tú budovu za neho spravoval niekto iný. A finančne by získaval
niekto iný - a finančne by to ťahal nie on sám ako klub, ale niekto iný - KŠK. A my
vieme,  že KŠK to môže ťahať,  ale len vtedy, keď mu prispeje obec. Čiže  - ja toto
vnímam to ... ako trošku priznanie  toho, že by bola potom jeho reálnym správcom
alebo  ...dotátorom,  donátorom toho  -  obec.  A  to  vieme,  že  teda  môže  ísť  len  na
základe nejakého rozpočtu obce. A ja nie som si celkom istý, že či toto je to, čo ako
poslanec by som vlastne chcel.  Naozaj si myslím,  že budeme o tom asi hovoriť pri
novej  lodenici;  Jedná  sa tu už beztak o - relatívne,  vy viete  všetci,  že my  tu veľa
nestaviame, je  to jedna z prvých stavieb za celý ten čas, čo tu ja som, z čisto len z
obecných  -  plus  nejaké  mestské  peniaze.  A naozaj,  to  rozhodnutie  odovzdať  -
vychádza z nejakej histórie. Ale nie je to len tak. Čiže netreba to brať, že to je nejaká
povinnosť. Je to tak, že my sa naozaj - ako keby - obec vzdávame a dávame to tým, o
ktorých si myslíme, že najlepšie  plnia tú verejnú zákazku v tom danom priestore a v
tých daných objektoch. A ... ja som za priame riešenia. A nemyslím si, že by sme sa,
keď teda dáme tu... my sa tu dlho bavíme  o tom, že keď niečo ako obec dáme za
nulový nájom, tak je to vlastne dotácia. Tu máme priamo číslo. Lebo je to nová stavba.
Takže - nemyslím si, že by sme my mali už v tejto chvíli, keď sa budeme rozhodovať
o dotácii,  hovoriť o ďalších;  čo by hrozilo  v prípade toho, že to pôjde cez to KŠK.
Takže - a v tom kontexte toho listu je to jasné. Preto je ten dôvod, že dávam návrh,
aby sme hlasovali o tej 2. variante ako o prvej. A teda prosím poslancov, aby aj túto
variantu podporili. 
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Podotýkam, že hovoríme o Starej lodenici a o tom, že
je to nájom na dobu, po ukončenie stavby novej lodenice, po odovzdanie tej stavby a
kolaudáciu. Pán poslanec Martinický.

p. Martinický:  Ja som sa len chcel spýtať, že či by bolo možné pripomenúť, že v čom... v
čom konkrétne, stručne, to hlavné - tá spolupráca viazne? Alebo nie taká, aká by mala
byť? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  To – akože- nie je predmetom tohto rokovania. To máte na to
príležitosť na komisiách, si ich aj pozvať a sa to dozvedieť. Neviem teda, že či chceme
o tomto... Pán poslanec Zajac.

p. Zajac:  Nie je tu ten druhý pán. Čiže to by nebolo úplne v poriadku, keby sme my teraz
vypočuli si jednu stranu - bez možnosti reakcie druhej strany.

p. Čahojová, starostka MČ: Áno. Pán poslanec Horecký, nech sa páči.
 
p. Horecký: Ďakujem za slovo. No ja tiež si myslím, keď tu nie je druhá strana, teda myslím

ten druhý  klub  a tak isto  tu...  neviem,  že by bol  niekto z KŠK,  tak ja  chcem len
povedať to, že tým, že ide o už dočasné riešenie pred nejakým veľkorysejším riešením.
vzhľadom na novú lodenicu, tak ja to vnímam ako príležitosť postupovať konzistentne
tomu, ako robíme  naďalej;  že snažíme  sa, aby KŠK bolo  tým,  kto nám koordinuje
športové  areály  a  činnosť  našej  mestskej  časti.  A  tým,  že  by  sme  nezverili  túto
lodenicu KŠK na neviem aký dlhý čas – alebo- už vôbec to nespájame  s projektom
Novej  lodenice,  ale  čisto  na  upokojenie,  usporiadanie  vzťahov a prípravu  na  nový
výkop v oveľa lepších podmienkach, tak ja som teda za to, aby to naozaj bolo zverené
KŠK;  aby  sme  sa  my  teraz  nestali  nejakými  sudcami  medzi...   dvoma  klubmi
a nerobili  ...a  urobili   ten  pokus...ten  pokus  či  KŠK je  schopné  menežovať  tento
priestor alebo nie je. 

p. Čahojová, starostka MČ: Ja len podotýkam, k vášmu príspevku, pán poslanec, že tie dva
kluby tam budú mať rovnocenné postavenie , čo sa zmluvy týka. Pán poslanec... pán
vicestarosta, nech sa páči.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky  MČ:  Ďakujem  pekne.  No  ...dovolím  si  nesúhlasiť  s
cteným kolegom Horeckým a priklonil by som sa k názoru, čo povedal kolega Zajac.
Po dobu výstavby lodenice. si myslím, že bude najvhodnejšie dať priamy nájom týmto
dvom vodáckym klubom.  Tá  nová  kvalita,  ktorá nastane  po  vybudovaní  lodenice,
usporiadaní vzťahov  -  nová lodenica - stará lodenica,  kto ju  bude užívať,  a  akým
spôsobom, tak tam si myslím,  že tú debatu bude musieť zastupiteľstvo - už nie asi v
tomto zložení.  alebo v tomto volebnom období,  keďže lodenica  nová ešte nestojí -
bude musieť absolvovať. Takže tie vzťahy sa tam budú musieť urovnať.  Bude tam asi
treba  vyčistiť  niektoré  vzťahy,  tak  ako  tu  bolo  naznačené  aj  z  toho,  čo  máme
informácie, že nie úplne všetko optimálne funguje. Dokonca si myslím, že práve KŠK,
ktorý by mal byť takým tým katalyzátorom a urovnávateľom možno aj takých sporov,
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alebo nejakých problémov, ktoré sa ukázali z ... tej diskusie,  tak by asi túto rolu mal
zohrať. A zrejme ju nezohral rolu plne zodpovedajúcim spôsobom. Takže ja by som
preferoval,  keby  sme  to  dali  do  priameho  nájmu.  Bude  to  ťažké  obdobie  pre  tie
vodácke kluby;  určite  to není  príjemné,  že tam tá výstavba v tom nejakom období
pobeží;  budú to  musieť  zvládnuť.  Chcel  by som upozorniť,  že pravdepodobne  len
nejakým nedopatrením v návrhu uznesenia v tej alternatíve B je v texte, že na dobu 10
rokov. Tá tabuľka hovorí už o dobe nájmu do ukončenia výstavby. Hej? To znamená,
že tam  keby sme to mohli,  pán predkladateľ, upraviť,  že -na dobu počas výstavby
novej lodenice. No a to, že pán doktor Illek vlastne formuloval tento list, tak myslím,
že dobre, že ho úrad sprístupnil, samozrejme, poslancom.  Pán Illek tu dnes nie je - ak
by sme schválili  túto alternatívu B) tak bude iste rokovanie aj s pánom Illekom aj s
klubom vodného slalomu  a má možnosť v prípade nepodpísať,  ak by jeho výhrady
boli tak zásadné, že by sa to nedalo vydiskutovať.  Ale chceli sme, aby mali vodáci
istotu, že majú právny vzťah k užívaniu  Starej lodenice.  A aby nebolo toto obdobie
neistoty, aby sa ukončilo, aby sa mohli podpísať riadne zmluvy. Ďakujem.

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

p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja v súvislosti s tým čo odznelo, si dovolím upozorniť, že v tom
hrubo vytlačenom texte, alebo písanom texte, sa píše o tom, že je to počas výstavby
novej  lodenice.  Len tomu nezodpovedá potom ten text  v tabuľke, v  pravom stĺpci:
doba nájmu od- do. Poprosím, doba výstavby končí odovzdaním a prevzatím stavby.
A  odovzdanie  a  prevzatie  stavby  predchádza  kolaudačnému  konaniu.  A  –  hej?-
poprosím pekne po slovensky, začatie výstavby a nie zahájenie. Áno? Aby sme vedeli,
o čom hovoríme. Takže .. nájom začína začatím výstavby...

p. Čahojová, starostka MČ: Vrelo súhlasím...

p. Dulla: Áno... novej lodenice a končí odovzdaním a prevzatím dokončenej stavby. Hej? A
tým sa myslím dokončenej v súlade so stavebným povolením a overenou projektovou
dokumentáciou  stavebným  úradom.  Lebo  to  je.  A  kolaudačné  konanie  -  už  len
administratívny úkon, ktorým sa dovoľuje stavbu používať v súlade s tým, ako bola
povolená postaviť, prípadne s malými odchýlkami; ak sú nepodstatné zmeny a netreba
robiť osobitné konanie. Takže toto by som bol rád- A druhé –rád- čo by som bol rád,
aby  bolo  jasné,  aj  upravené  znenie  návrhu  uznesenia  tým,  že  obidva  kluby  majú
rovnocenné  postavenie.  Tzn,  že  sa  im  to  podielovo...  ten  nájom poskytuje.  Lebo
predmetom nájmu  je  ten  istý  predmet.  Rozsahovo.  A  každý  má  mať  vo  vzťahu
k druhému vyrovnané  postavenie.  Čiže  1  : 1.  Nechcem tvrdiť,  že je  to to  isté  ako
bezpodielové vlastníctvo, ale  musí to byť jasné,  že nájom je podielový a každý má
práve  jednu  polovicu  práv  -  teda  rovnaké  práva.  Je  to  dôležité,  lebo  tým pádom
nemôže  nikto  z  nájomcov  prehlasovať  v  žiadnych  konaniach,  v  záležitostiach
nakladania  spoločnej veci.  Hej? Takže je  to vždy - že „spoluprávo“ musí byť jasné
definované - kto má na ňom aký podiel. Som presvedčený, že sa to dá autoremedúrou
urobiť. A myslím si, že by to tak bolo správne aj vo vzťahu k tomu, čo sa deklarovalo,
že  budú  mať  rovnaké  práva.  Tak,  aby  to  bolo  aj  v  tom znení  uznesenia,  keďže
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zastupiteľstvo rozhoduje o právach. A potom sa to prenesie  do zmluvy.  Hej? Druhá
vec je  tá, že je  to o tom, že chceme prenajať aj samotnú Starú lodenicu, aj priľahlé
pozemky.  Mne  osobne  sa  moc  nepozdáva  tá  formulácia:  nevyhnutnej  výmery
priľahlých  pozemkov.  Možno  by  bolo  dobré,  keby  sa  napísali...  identifikovali  tie
priľahlé  pozemky  ich  jednoznačnou  číselnou  identifikáciu.  Tzn.  číslo  parcely  a
prípadne číslo zálomkov - v znení toho uznesenia, aby bolo jasné, teda, že ktorú časť
toho majetku, ktorý spravujeme, to spravíme. No ... a ide o to, ktorú časť.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja odpoviem, ak dovolíš. Ono sa to môže aj počas
stavby trošku zmeniť. Pretože, ide o to, aké stavebné práce budú vykonávané. Je tam
ešte nejaká betónová garáž, ktorá bude musieť byť presunutá, ale ktorú nie je potrebné
zbúrať. V prípade, že tam dôjdu nejaké ťažké stroje atď., Myslím si, že tá komunikácia
s  tými  vodákmi,  aj  toho  stavebníka,  bola  dostatočne  -  ako  keby-  navzájom  im
vysvetlená.  Hľadá sa cesta k nejakému... konzistencii,  bezproblémovej a z obidvoch
strán bolo deklarované, že to je možné; že tam nie je problém. Aby sme vyčleňovali
nejako  odčlenením  geodetický  -  nejaký  čas  parcely,  ktorá  by  potom zase  mohla
chýbať pri nejakých stavebných činnostiach, nemyslím si, že by to rozumné. Dôležité
je nájsť k sebe cestu. A myslím si, že sa to podarilo. Že sa ...  bez obáv môžeme takéto
uznesenie prijať. Neviem si presne predstaviť, ako by sme to ... tak ako verifikovali a
vyznačili  hranice,  že tu môžu vodáci,  tu môžu stavebníci  a tak. Stavebník  si oplotí
svoje  nevyhnutné,  to,  čo potrebuje  ako stavebný  dvor  a stavbu.  A nie  je  pre neho
problém vyčleniť  dostatočný priechod pre tých vodákov. Vodáci sú spokojní,  z toho
čo sa dozvedeli, im to úplne stačí.

p. Dulla:  Dúfam, že môžem dokončiť svoj príspevok.

p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči.

p.  Dulla:  Ja  nehovorím  o žiadnom odčleňovaní  a  už vôbec  nie  o  geometrickom pláne  a
vkladaní do katastra. To v žiadnom prípade. Ale - ide nám... Dá sa podielovo - a ten
podiel sa nemusí vyjadriť ani zlomkom, ani percentami,  ani toto.... Ale - z priľahlých
pozemkov taký rozsah, ktorý umožní prístup a nebude prekážkou postupu výstavby, aj
v prípade, že hranice bude treba v priebehu výstavby meniť.  Hej? A tým je daná tá
pružnosť... toho, že vieme,  že to nebudú celé pozemky,  vieme  ktoré a rozsah bude
v priemere  -. Otázka je, že nám je to v podstate jedno, či to bude o percento väčšie
alebo menšia, lebo aj tak ideme schvaľovať návrh na symbolické nájomné. Čiže ide o
to, aby už uznesením sa schvaľovalo, že s tou premenlivosťou. Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ:  Ďakujem.  Požiadal o slovo pán kontrolór. Nech sa páči,  pán
doktor. 

p.  Hrádek,  miestny  kontrolór:  Vážená  pani  starostka.  Ja  si  myslím,  že  v  prípade  tej
alternatívy 2, alternatívy a) ten bod 2 ukladá, že tam nepatrí povinnosť doterajšiemu
nájomcovi ku dňu zahájenia výstavby ukončiť podnájom. Naopak, by to malo byť, že
splnomocňuje  nového  nájomcu,  alebo  teda  Karloveský  športový  klub  uzatvoriť
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podnájomné zmluvy s tými dvomi subjektmi.  Nie? Opravte ma.... Tak. Ale objektu...
Podnájom  predmetných  pozemkov  a  objektu.  To  znamená,  že  keby  to,  keby  ste
hlasovali o alternatíve A) a priklepnete to Karloveskému športovému klubu, tak on by
naopak  -  všetky tie  podnájomné  vzťahy  s  nimi  jednoducho  ukončil.  A  vy  predsa
chcete,  aby  tam tie  kluby  –dva-  fungovali.  To  znamená,  že  by  ste  mu  mali  dať
splnomocnenie, aby uzatvoril s nimi podnájomné zmluvy a stanoviť podmienky. 

p. Čahojová, starostka MČ: Pani Ing. Mahďáková má slovo. Prosím mikrofón.

p. Mahďáková, MÚ MČ: Áno, môže sa zdať, že toto je mylné. Ale trošku inak je nastavená
situácia.  Dnes je ten jeden klub v podnájme voči Karloveskému športovému klubu -
preto  táto  podmienka  na  ukončenie.  A  zriaďovacia  listina,  ako  aj  kompetencie
Karloveského  športového  klubu  sú  také,  že  nemusí...  nemusí  nechať  schvaľovať  -
alebo teda nemusíme  mu prikazovať.  Z rokovaní vyplynulo,  že bola  dohoda medzi
športovými klubmi a Karloveským športovým klubom, že uzavrú dohodu o podnájme.
Takže  nebola  ukladacia  podmienka  v  zastupiteľstve.  Samozrejme,  ak  vznikne  táto
alternatíva a príde potreba, nie  je  v rozpore s našim rokovacím poriadkom ... alebo
teda so zvyklosťami,  aby sa takého doplnili  - ukladacie podmienky, tak, ako sme to
robili  pri iných športoviskách. Ale ...je to vecou dohody, alebo - dohoda bola takto
smerovaná,  že  teda  Karloveský  športový  klub  bude  medzičlánkom.  Že  je  na
rozhodnutí.  Ale  nie  je  to chybou. Lebo  toto  je  zabezpečené, aby boli tie  zmluvné
vzťahy ďalej voľné.

p.  Čahojová,  starostka  MČ: Ďakujem pekne.  Keďže  nikto  do diskusie...  Pán prednosta
požiadal o slovo a ...pán poslanec Svoboda dostáva prednosť, lebo je pán poslanec.

p.  Svoboda:  Ďakujem.  Je  všeobecne  známe,  že  som  členom  toho  klubu,  ale  som  –
samozrejme-  poslanec,  čiže  tu  má  zaväzuje  viacej.  Členom toho klubu  som len  5
rokov a 20 rokov som bol členom iného  vodáckeho  klubu.  Takže  -  by som chcel
povedať to, že to, že by sa udial prenájom cez KŠK je vlastne ten stav, ktorý teraz tam
panuje v tej lodenici. Čiže to by nebolo žiadne nóvum. Nóvum bolo to, že pán Kadnár
prišiel na našu výročnú členskú schôdzu, kde nám predostrel víziu, ako by to mohlo
vyzerať  -  ďalšia  spolupráca,  od toho,  že  budeme  mať  upratovačku,  že  dostaneme
peniaze na opravy. My sme len valili  oči a neverili sme tomu. A napriek tomu, že to
vyzerá veľmi dobre, že keby to takto fungovalo, že by sme tam mali plateného správcu
– ale neviem teda, že či o tom viete teda, že by to malo nejaké pomerne veľké finančné
náklady - tak napriek  ... napriek tomu, že sa to zdalo na prvý pohľad veľmi dobre, tak
klub sa na tej výročnej členskej schôdzi rozhodol, že naďalej by zostal v stave, kedy sa
o budovu a o svoje veci stará sám, hoci teraz je v takej situácii, že by nemusel. Že by
mohol  napriahnuť  ruku a povedať:-  „KŠK  staraj  sa.  Pokazila  sa  nám kanalizácia,
príďte  nám to  opraviť“.  Ale  to  sme  si  vždy  všetko  robili  sami.  Čistíme  si  ríny,
natierame  si  tú  budovu.  Proste  všetko  tam riešime  sami  a  nikdy  neprišiel  KŠK s
nejakým návrhom, že „my vám pomôžeme, my vám niečo spravíme“. Preto nevidíme
žiaden logický dôvod, aby KŠK ďalej spravoval niečo, čo vlastne nespravuje. Oni sa
vlastne o to nestarali.  Ich nezaujíma to, že  je padnutý plot a že bobry tam vykusujú
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strom, alebo nahádže nám tam niekto odpadky alebo čo. Proste o to všetko sa staráme
sami.  A ak sa o to staráme sami a máme tú odvahu, ten klub, to spoločenstvo tých
ľudí, tých 100 dospelých a 40 detí - lebo koľko to tam je, sa starať o tie veci sami, tak
bolo  by vhodné  -  alebo  dobré,  keby to bolo  aj na  papieri.  Tak -teda,  že  obec má
zmluvu s vodákmi a ... obec využije to, k čomu sú občania ochotní sa zaviazať sami a
dobrovoľne, že zo svojich vlastných zdrojov, z vlastných peňazí sa starajú o pozemok
a majetok obce. Starajú sa o to dobre už desiatky rokov, nezaťažujú obecný rozpočet
žiadnymi nákladmi,  a pritom sú vďační za to, že tu starú budovu majú k dispozícii.
Každý z tých vodákov si tam uvedomuje, že to, čo tam máme, je svojím spôsobom v
Bratislave exkluzivita; že tých možnosti nie je veľa a ...všetci sme tam vďační za to, že
to máme a sme ochotní obci pomôcť. Ale pokiaľ by obec získala presvedčenie, že chce
do toho investovať zdroje a dať tam správcu, ktorý mi  pripraví loď, keď ja  prídem
z práce - a podobné vymoženosti, tak si na to veľmi rýchlo zvykneme. Ďakujem.

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

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, kolegovia, ale
naozaj, keď si pozrieme tú tabuľku v tom návrhu uznesenia aj tá je zmätočná, lebo tam
je rubrika alebo stĺpec, že nájomné Eur /meter štvorcový/rok a pod tým je že 1 Euro za
celú  dobu  nájmu.  To  znamená  jedno  Euro  za  meter  štvorcový  za  celú...   toto  sa
neopravilo.  Preto  ...by som navrhoval,  aby sme  to uznesenie  úplne  preformulovali,
celú tú tabuľku dali preč - a išli naozaj, teraz hovorím o tej alternatíve B), lebo myslím
si,  že  o  tej  budeme  teda  hlasovať  ako  prvej,  že  by  to  uznesenie  malo  byť,  že  -
schvaľujeme prenájom objektu Starej lodenice,  nachádzajúcej sa na parcele 3108 na
Botanickej ulici a zabezpečenie v nevyhnutnej miere prístupu cez priľahlé  pozemky
k budove, počas výstavby Novej lodenice,  a teda v súlade s ustanoveniami zákona a
tak ďalej.  To by  zostalo; aj ktorým nájomcom. Teraz - tá doba nájmu by sa opravila
nie  na  10 rokov,  ale  -  počas výstavby,  prípadne  tá  formulácia,  ktorú Vlado  Dulla
použil na -  kedy končí ten nájom, exaktne, za 1 Euro na celú dobu nájmu. Hej. S tým,
že v tých nájomných zmluvách by sa už vysporiadali aj tie práva, o ktorých sa hovorili
... tí -nechcem povedať, že -podieloví nájomcovia- lebo to sa nejako ten režim,  ako
keď dvaja majú prenajatú tú istú vec, tak to je spoločný nájom; hej? - a tie ustanovenia
sú nejaké... podľa občianskeho zákonníka, môžeme ich vyšpecifikovať, to netreba mať
v uznesení; ale - samozrejme tie základné veci teda, že čo prenajímame. Ide hlavne o
objekt  a  tie  prístupové  -  to  nemusíme  prenajímať  tie  pozemky.  Lebo  pod  tým
najväčším pozemkom, to je 3110/5, to je  ten pozemok 2.565 m²,  veď to je práve tá
zóna  toho  staveniska.  Takže  my  nemôžeme...  teda  tak  nepresne  povedať,  že  -  v
nevyhnutnej miere. My len zabezpečíme v nájomnej zmluve, že budú mať prístup k
tomuto predmetu nájmu, bez potreby prenajímať im nejaké pomerné alebo alikvotne –
alebo- raz také alebo inokedy iné časti pozemku. Dobre? Ďakujem pekne.

p. Čahojová, starostka MČ: Ešte pán poslanec Dulla, potom pán prednosta.
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p. Dulla:  Ďakujem. K tomu, čo hovoril pán vicestarosta. Takže - rozumiem tomu tak, že v
texte uznesenia bude „schvaľuje spoločný nájom“? Aby sme sa teda tým odvolali na
tie ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktorými sa argumentovalo. Dobre? Ďakujem.

p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta.

p. Drotován,  prednosta  MÚ MČ:  Ďakujem.  Takže ja  sa pokúsim  prečítať  to  uznesenie.
Potom poprosím,  pán Dulla,  doplniť,  keď...  keby som ten záver  mal  ináč.  Miestne
zastupiteľstvo atď. schvaľuje spoločný prenájom objektu Starej lodenice, parc. č. 3108
a... nevyhnutné - a teda... právo prechodu a zabezpečenie práva prechodu cez parcely
 3110/5,  3111/1,  3110/16   tvoriaci  prístup  k budove,  okrem  časti  pozemkov
využívaných ako stavenisko počas výstavby Novej lodenice v súlade s ustanoveniami
– atď., to zostáva to pôvodné, tak isto aj názvy klubov. Škrtá sa to na dobu 10 rokov,
celá  tá  veta,  od  začatia  výstavby  Novej  lodenice  do...  a teraz  ma  -pán  Dulla-
doplňte,  ...do  odovzdania  ...  prevzatia  hotovej  stavby,  dokončenej  stavby...  Dobre.
Nejako to dáme do kopy.

p. Čahojová, starostka MČ: A ešte za akú sumu... 

p. Drotován, prednosta MÚ MČ: Za sumu 1 Euro na celú dobu..

p. Čahojová, starostka MČ:...a za celý objekt.. Dobre, takže poprosím pána prednostu, aby
toto odovzdal v čitateľnej podobe návrhovej komisii.  Ďakujem veľmi pekne. Prosím
návrhovú komisiu, aby nám predniesla návrh uznesenia.

Návrhová komisia: Takže - dávam hlasovať. Najprv, teda budeme hlasovať o variante 2 - a s
tým, že sa pokúsim...

p. Čahojová, starostka MČ: Ale alternatíva B). 

Návrhová komisia:  Áno.  O alternatíve  B),  pardon.  Teraz je  to inak  označené.  Dobre.  O
alternatíve B) , s tým, že sa to pokúsim prečítať to tak, ako si to autoremedúrou osvojil
pán  prednosta,  predkladateľ.  Takže  skúšam.  Schvaľuje  prenájom  objektu  Starej
lodenice,  a  ...  spoločný  prenájom objektu  Starej  lodenice  ...  na  parcele  č. 3108  a
zabezpečenie  prístupu na parcele 3110/5, 3111/1, 3110/16 ... a nevyhnutnej výmery
priľahlej...  k  budove  -  okrem  časti  pozemku  používaných  ako  stavenisko,  počas
výstavby Novej lodenice v súlade s ustanovením § 9 a ods. 9 písm.  c) zákona SNR
číslo  138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, tak, ako je uvedený ďalej nájomcom: - a to teda Klubu vodných...
vodného  slalomu  Karlova  Ves,  sídlo  Líščie  údolie  číslo  33,  Bratislava  zastúpený
doktorom Branko Bílekom, predsedom klubu, IČO nebudem čítať a Klubu vodných
športov Karlova Ves, sídlo  - Botanická 59, Bratislava,  zastúpený Michalom Šeďom,
predsedom klubu,  IČO - nebudem.  Doba prenájmu  je  :  od začatia  výstavby Novej
lodenice, do: odovzdania a prevzatia stavby podľa uvedenej ..,  overenej projektovej
dokumentácie za cenu 1Euro na celú dobu nájmu a celý objekt.
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p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Predmet  nájmu...  Áno.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Vážení
kolegovia,  hlasujeme  o  alternatíve  B)  ako  o prvej.  A  upozorňujem,  že  sa  jedná  o
prípad hodný osobitného zreteľa - so všetkými. Nech sa páči hlasujeme.

Hlasovanie: Za 19 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Tento návrh sme schválili. 

p. Čahojová,  starostka  MČ:  Ďakujem veľmi  pekne.  Tak držíme  palce,  aby sa  vám tam
0dobre fungovalo; aby vás výstavba veľmi nevyrušovala, a nech ju máme čím skôr za
sebou. Pekný večer.

Bod 14
Informácia o vybavených interpeláciách.

p.  Čahojová,  starostka  MČ:  Nasleduje  -  teraz  neviem,  či...  Nasleduje  informácia  o
vybavených interpeláciách. Ale ja som ospravedlňujem, ja musím odísť a odovzdávam
slovo pánovi vicestarostovi. Už som mala byť preč pred hodinou, ale  kvôli takýmto
vážnym  veciam  som  tu  zostala.  Odovzdávam  slovo  pánovi  vicestarostovi...  teda
vedenie schôdze takže vám veľmi pekne ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne pani starostka. Takže pristúpime k
prerokovaniu Informácie o vybavených interpeláciách. Pán prednosta, ste predkladateľ
- s úvodným slovom alebo bez? Nech sa páči.

p.  Drotován,  prednosta  MÚ  MČ:  Ďakujem.  Predkladáme  informácie  o  vybavených
interpeláciách v znení... ako ako teda boli zaslané. Je to počet 4 interpelácie.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Prosím vás, kolegovia, utíšme sa. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, končím diskusiu. Pardon, pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem  za  slovo.  Odpovede  na  interpelácie  k  odstráneniu  havarijného  stavu
školského bazéna, vyvolávajú oprávnené pochybnosti,  či sa nebude opakovať prípad
zrušeného verejného obstarávania. Kto chce, nech verí, že k zrušeniu došlo v súlade so
zákonom a že boli naozaj také vecné dohody, ktoré uviedla Karlova Ves v oznámení.
Sme cca 2 roky od prevzatia projektovej dokumentácie a podľa odpovedí sa ešte nevie
uviesť  konkrétne dôležité  údaje.  Ak sa medzičasom zmenila  situácia,  očakávam,  že
odznejú  aktuálne  informácie  na  tomto  rokovaní.  Odpovede  na  interpeláciu  k
obstarávaniu zhotovenia oplotenia detských ihrísk potvrdzujú obavy, že pri niektorých
činnostiach nie sú nastavené procesy v súlade so stavebným zákonom. Ak sme kritici
nezákonnosti pri konaní iných a hlásime sa medzi podporovateľov zákonnosti, mali by
tomu zodpovedať aj naše procesy a hlavne činy.  Nie každému sa musí ... teda páčiť
predpisy  pre  ich  administratívnu  rigiditu,  ale  ak Karlova  Ves,  ako  stavebný  úrad,
dôsledne vyžaduje ich plnenie, mala by ísť príkladom pri stavebných prácach, ktoré sa
vykonávajú  na jej  majetku alebo  majetku, ktorý má  zverený do správy.  Priestupku
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administratívneho deliktu sa dopustí, aj vlastník správca, ak dovolí vykonať stavebné
práce bez povolenia,  súhlasu,  ak ho vyžadujú.  Chuť rôznych komunít  budovať ...si
zaslúži  podporu, ale  nemožno  súhlasiť,  ak sa deje  mimo  rámec  záväzných  úprav...
právnych  úprav.  V tejto  súvislosti  ani  neviem  povedať,  kto  všetko  by  sa  asi  mal
modliť,  aby sa nikomu nič  zlé  nestalo  v súvislosti s  používaním konštrukcií,  ktoré
pribudli v areáli pri Základnej škole Majerníkova. Odpovede na interpeláciu k sanácii
strechy  Spojenej  školy  Tilgnerova  potvrdzujú,  že  minimálne  jedna  odpoveď  na
predchádzajúcu interpeláciu v tejto záležitosti obsahujúce odvolanie  sa na podklady
podľa § 127 stavebného zákona, nebola pravdivá.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne, pán poslanec. Je niekto ... ešte sa hlási
niekto  do  diskusie?  Nikto.  Pán  prednosta  chcete  záverečné  slovo?  Nie.  Končím
diskusiu, poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: (mimo mikrofón)  ...Návrh uznesenia podľa predloženého podkladu.

p.  Záhradník,  zástupca starostky  MČ:  Ďakujem pekne.  Dávam hlasovať.  Hlasujeme  ...
Áno.

Hlasovanie:  10 za, 1 bol proti, 2 sa zdržali.  Myslím,  že sme uznášania schopní.  Takže sme
prijali uznesenie.

Bod 15
  Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Takže pristúpime k ďalšiemu bodu... / už to, hádam,
dorazíme kolegovia./ ...  Budú vám krátené odmeny, kolegovia,  tak pozor na to... pri
týchto  odchodoch  skorších.  Ale  pristúpime  k  bodu  15  a  to  je  Návrh  na  odmenu
miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018. Predkladateľom je pani Ing. Zemanová.

p. Zemanová:  Dobrý deň kolegovia  ..  teda večer  -  pardon. Predkladám návrh na odmenu
miestnemu kontrolórovi v rámcoch, v akých je bežné.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu
programu.  Končím  diskusiu  a  poprosím  člena  návrhovej  komisie,  aby  ...  riadil
hlasovanie. Môže... sú tu. Už dvoch vidím. 

Návrhová komisia: Podľa predložených podkladov.

p. Záhradník, zástupca starostky MČ: Podľa predložených podkladov. Tzn. nech sa páči
prezentujme sa a hlasujeme.

Hlasovanie: 13 za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Takže sme uznesenie schválili.
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p. Záhradník, zástupca starostky:  Pán kontrolór, teraz to bolo tesne. To bolo tesne! To...
sme  tesnou...  uznášania  schopní  sme;  len  trinásti.  Takže  keď  jeden  odíde
zastupiteľstvo sa stáva neuznášania schopné. Ale bod číslo 15 sme schválili.

Bod 16
Rôzne

p. Záhradník, zástupca starostky: A sme v bode číslo 16 a to je bod Rôzne. Takže otváram
bod Rôzne. Nech sa páči, môžete sa hlásiť do bodu Rôzne. Pán poslanec Dulla.

p.  Dulla:  Ďakujem.  Dovolím  si  niečo  k  parkovacím  miestam.  V  súčasnosti  prebieha  na
Facebooku rozsiahla polemika o prírastkoch parkovacích miest na Dlhých dieloch. V
súvislosti s tým pripomínam, že v roku 2017 sa navrhlo odskúšať, ako pilotný projekt,
možnosť  rozšírenia  parkoviska  na  oblúku  ulíc  Hlaváčiková -  Veternicová pri
križovatke  s  ulicou  Stoklasová  o  ďalšie  podlažie  ľahko  montovanou  oceľovou
konštrukciou. Poslanci podporili  aj financovanie projektovej dokumentácie.  Ak je to
možné  mohli  by  odznieť  na  tomto  rokovaní  informácie  o  stave  pred  projektovej
prípravy.  Bod sme  ...  podľa  jedného  príspevku  na  Facebooku,  zastavenie  projektu
parkovacieho  domu  na  ulici  Veternicová spôsobila  petícia.  Podľa  informatívneho
materiálu,  odpoveď zo dňa 8. 9. 2017 k 30. zasadnutiu miestneho zastupiteľstva dňa
3. 10. 2017 neobsahuje  vyjadrenie,  že  Karlova  Ves,  zastúpená starostkou vyhovuje
petícii,  aj  bez  prerokovania  miestnym  zastupiteľstvom.  Samotná  petícia  nebola
prílohou.  Považujem  za  správne  zverejniť  petíciu,  aj  odpoveď  zo  dňa  8. 9.  2017.
Rovnako  považujem za  správne,  aby  sa  petíciou  zaoberalo  miestne  zastupiteľstvo,
lebo jej obsah, ako aj samotný zámer budovať parkovací dom sa týka rozhodovania o
základných  otázkach života  v  mestskej  časti,  aplikácie  majetkových  práv,  ktoré sú
zákonmi  zverené  do výlučnej  pôsobnosti zastupiteľstva.  A  preto  navrhujem takéto
uznesenie:  -  Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  žiada
starostku mestskej časti Bratislava Karlova Ves - po a) zverejniť na webovom sídle
mestskej  časti  -  po  1.)  -  petíciu  proti  výstavbe  parkovacieho  domu  na  ulici
Veternicová; po 2.) - odpoveď mestskej časti číslo  KV/LEG/2548/2017/15705/EP zo
dňa 8. 9. 2017. Termín: do 5 dní po podpísaní uznesenia. Po b) - predložiť petíciu na
prerokovanie  komisiám  dopravy  a   výstavby  a  územného  plánu  a  miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti na zasadnutia plánované v júni 2018. Ďakujem.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Poprosím odovzdať písomne návrhovej
komisii.  Keďže  nevidím  do  bodu  Rôzne  ďalší  návrh,  tak  končím  bod  Rôzne  a
poprosím návrhovú komisiu.

Návrhová komisia: (mimo mikrofón) K bodu Rôzne: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, žiada starostku mestskej časti Bratislava Karlova Ves - po a)
zverejniť  na  webovom  sídle  mestskej  časti  -  po  1.)  -  petíciu  proti  výstavbe
parkovacieho  domu  na  ulici  Veternicová;  po  2.)  -  odpoveď  mestskej  časti  číslo
KV/LEG/2548/2017/15705/EP  zo  dňa  8. 9.  2017.  Termín,  do  5  dní  po  podpísaní
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uznesenia. A po b) - predložiť petíciu na prerokovanie komisiám dopravy a  výstavby
a územného plánu a miestnemu zastupiteľstvu miestnej časti na zasadnutia plánované
v júni 2018.

p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Nech sa páči,  kolegovia,  prezentujeme
sa a hlasujeme.

Hlasovanie:  Za  bolo  5  poslancov,  proti  nebol  nik,  zdržali  sa  6.  Takže  uznesenie  sme
neschválili.  Ale - sme jedenásti.  ... Uznesenie sme neschválili.  Áno -  ale uznesenie
sme neschválili.

Bod 17
Interpelácie.

p.  Záhradník,  zástupca  starostky:  Otváram bod 17 a to  sú  Interpelácie.  Nik.  Ďakujem.
Prečo  som  zmiatol  všetkých?  ....  Neprešlo  to  uznesenie,  Vlado,  aj  keby  bolo...
väčšina... Žiaľ, no ... je to právo poslanca aj takto svojím spôsobom neprejaviť sa. V
tomto zastupiteľstve sa to v minulosti mnohokrát aplikovalo - táto metóda. Kolegovia,
ďakujem pekne.   21:10 končím rokovanie  miestneho  zastupiteľstva.  Ďakujem vám
všetkým veľmi pekne za účasť aj za myslím si,  že korektné rokovanie a prajem vám
dobrú noc. Ďakujem.

v. r.                              v. r.

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

                                                                                                       

v. r.
Overovatelia: Mgr. Marcel Zajac                              ………………………………………….

                                                                                                       v. r.
                      JUDr. PhDr. Branislav Záhradník       ……………………………………….…
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