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Zápisnica 

z 35. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves, konaného dňa 
26.06.2018 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva, Nám. sv. Františka 8, 
Bratislava 

O B S A H 
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19. Odmena miestnemu kontrolórovi za 1. štvrťrok 2018.            str. 76 
20. Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2018.             str. 76 
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Informatívne materiály: 
1. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie 1-4/2018. 
2. Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018. 
 

- - - - - 

Úvod 

D. Čahojová - starostka: 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 35. zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Je 14 hodín, 16 minút. Vítam 
aj tu prítomnú verejnosť, vítam svojich kolegov z vedenia mestskej časti 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 Horecký, na celé 
rokovanie, pán poslanec Kmeťko príde neskôr. Máte vedomosť ešte o nejakom ospravedlnení? 
Keďže nikto, takže takto to bude zapísané.   
 
D. Čahojová - starostka: Uf, to sa nám uľavilo. Takže, vážení kolegovia, poprosím o návrat 
do rokovacej miestnosti. 
 
 
001 
Voľba overovateľov zápisnice 
 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, prosím o návrat do rokovacej miestnosti, 
pokračujeme. Ako som povedala, budeme hlasovať o členoch návrhovej komisie, za ktorých sú 
navrhnutí pani poslankyňa Volková a pani poslankyňa Zemanová. Pardon, overovateľov 
zápisnice, pardon, prepáčte. Beriem späť. Je nás dosť, pán inžinier? Môžeme hlasovať? Dobre, 
takže hlasujeme o overovateľoch zápisnice, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Konštatujem, 
že počtom hlasom 18, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, sme zvolili za overovateľov zápisnice 
pani poslankyňu Volkovú a pani poslankyňu Zemanovú. 
 
 
002 
Voľba návrhovej komisie 
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D. Čahojová - starostka: Teraz budeme hlasovať o návrhovej komisii. Mám tu navrhnutého 
pána poslanca Buzáša, pána poslanca Lenča a ešte by sme potrebovali jedného do tretice. Kto 
ešte nebol v návrhovej komisii? Kto sa dobrovoľne hlási? Pán poslanec Krampl, bol si v 
Návrhovej? Pán poslanec Bendík? Pán poslanec Borovička, do návrhovej komisie? No ale 
niekto byť musí. (Hlas z pléna: Slatinský)  Ale my tam už máme pána poslanca Buzáša, za 
pravicový klub je tam pán poslanec Lenč, ešte niekto by.. kolegovia, no.. Však čím skôr sa 
rozhodneme, tým skôr skončíme, takže... Pán poslanec Zajac, vynikajúco. Vážime si. Takže za 
členov návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Buzáša, pána poslanca Zajaca a pána 
poslanca Lenča. Hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči, hlasujte. Za členov návrhovej komisie 
boli zvolení pán poslanec Buzáš, pán poslanec Lenč a pán poslanec Zajac. 18ti hlasovali za, 
proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. Môžeme pokračovať.  
 
 
003 
Hlasovanie o programe ako celku 
 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, prosím, aby ste návrhovej komisii predkladali 
písomne všetky návrhy, doplňujúce uznesenia, zmeny uznesení, aby ste sa podpísali pod svoj 
návrh  a schválené uznesenia by mali podpísať všetci členovia návrhovej komisie. Prosím, aby 
ste zrozumiteľne čítali svoje návrhy, doplnenia a zmeny do mikrofónu, pretože z tohoto 
rokovania sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa prepisuje do písomnej podoby. Dovoľte, 
aby som na úvod dnešného rokovania vám povedala, že je ospravedlnený alebo pre iné 
pracovné povinnosti tu nemôže byť pán prednosta, pán Michal Drotován a dnes tu bude za 
predsedníckym stolom náš úrad zastupovať pani inžinierka Mahďáková, ktorú veľmi dobre 
poznáte, nemusím ju špeciálne predstavovať. Dovoľte, aby som ešte za predsedníckym stolom 
privítala pána kontrolóra. Ospravedlňujem sa, že som zabudla na úvod. Vážené, kolegyne, 
vážení kolegovia, keďže od apríla platí novela zákona o obecnom zriadení, budeme teraz 
hlasovať o návrhu programu tak, ako ste ho dostali v pozvánke, čiže budeme hlasovať o návrhu, 
ktorý ste dostali v elektronickej alebo písomnej podobe. Potom, keď si toto schválime, tak 
budeme hlasovať o ďalších zmenách, doplnení, o ďalších návrhoch. Takže prosím, návrh ste 
obdržali, dávam hlasovať o návrhu programu tak, ako ste ho dostali poštou. Nech sa páči. Za 
17 prítomných poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 4, takže tento návrh ste schválili a teraz 
otváram diskusiu o návrhoch na zmeny a na doplnenie programu, nech sa páči. Hlási sa niekto? 
Pán poslanec Bendík, nech sa páči. 
 
 
004  
Hlasovanie o zmenách v programe rokovania 
 
I. Bendík:  Mám návrh na vyradenie bodu č. 6 z programu z nasledovných dôvodov. Keď si 
porovnávam podnet, ktorý sme riešili dve zastupiteľstvá dozadu, na pána poslanca Šíbla, ten 
materiál obsahoval aj samotný podnet, ktorý bol od poslanca Šíbla doručený na úrad. Taktiež  
v dôvodovej správe bolo uvedené aj hlasovanie Komisie na ochranu verejného záujmu. Keď si 
pozerám tento materiál, bod 6, ktorý teraz máme k dispozícii, tak vôbec tu nevidím podnet, 
ktorý prišiel na pána poslanca. Ja vôbec netuším, že o čom ideme rokovať. A taktiež sa čudujem, 
že vôbec k tomuto podnetu nezasadala komisia a v konečnom dôsledku, keď si zoberieme, že 
ten podnet bol podaný 24.4. a do 60tich dní by sme mali de facto podľa zákona rozhodnúť, už 
dnes sme po termíne, to znamená, aj preto dávam návrh na vyradenie tohto bodu a doplnenie. 
Aby sa doplnili všetky náležitosti tak, ako to bolo pri podnete, ktorý sme riešili dve 
zastupiteľstvá dozadu. Ďakujem pekne. 
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D. Čahojová - starostka: Dobre. Keďže nikto iný sa nehlási, budeme hlasovať len o návrhu 
pána poslanca Bendíka, ktorý dáva návrh na vyradenie bodu č. 6. Upozorňujem, že podľa 
novely o obecnom zriadení na vyradenie tohto bodu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých. 
Nech sa páči, hlasujeme. Za vyradenie z programu 7 poslanci, zdržali sa 8, proti boli 4. Prepáčte, 
že tak trochu pomalšie čítam, lebo mi tu tie čísla prekrýva lišta. Poprosím pána Baroňáka, aby 
mi potom tú lištu, keď odstráni tie technické problémy, vymazal. Takže tento návrh nebol 
schválený. Tým pádom pokračujeme v rokovaní podľa pôvodného návrhu programu, ktorý ste 
už schválili. Takže, pokračujeme štandardným programom, to je bod č. 1. 
  
D. Čahojová - starostka: Chcela by som Vás informovať...na plnenie uznesení miestneho 
zastupiteľstva, keďže tu pán prednosta nie je, bude ho zastupovať počas rokovania Ing. 
Mahďáková. 
 
 
 
Bod_1 
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. 
 
D. Čahojová - starostka: ...takže len štandardný úvod. Je to materiál ktorý je pravidelne 
predložený na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Otváram k nemu diskusiu, nech sa páči. Pán 
poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Uznesenia 260/2012 sa má vziať na vedomie ako splnené. 
Informácia o výsledku verejného obstarávania a harmonogram nepotvrdzujú, že nový 
spracovateľ má v zmluve povinnosť stanoviť podmienky v súlade s časťou 2 písmeno c) 
uznesenia. Ak sa tak stalo, malo by to byť súčasťou vyhodnotenia. Ak nie, potom uznesenie nie 
je splnené. Pre dve uznesenia sa navrhuje schváliť posun termínu. Obe sú nesplnené. Prvý 
termín plnenia, september 2017, uznesenie 319/2017/c2 sa v decembri 2012  posúval o 2, potom 
zasa o 2 mesiace na apríl 2018. Teraz, 2 mesiace po dvoch posunoch celkovo o 7 mesiacov. 
Opäť sa navrhuje posun o 4 mesiace. Prakticky to znamená, že na takú úlohu treba v Karlovej 
Vsi 14 mesiacov. Ak sa vedelo, že to nie je reálne splniť, mal byť návrh na zrušenie. Podľa 
môjho názor vyhodnotiť korešpondenciu, list Bratislavskej teplárenskej a stanovisko Karlovej 
Vsi ako plní sa úloha predložiť informáciu o výsledkoch právnej analýzy, je nesprávne. K 
materiálom i oveľa menej významným sa zvykne dávať príloha. Podľa mňa, s ohľadom na 
význam a možný dosah výpadku príjmov ročne vyše 81 000 nie len zastupiteľstvo, ale hlavne 
verejnosť si zaslúži sprístupnenie listu Bratislavskej teplárenskej a stanoviska Karlovej Vsi, aj 
bez žiadosti podľa infozákona. Ak sme sľúbili, že budeme oveľa otvorenejšou samosprávou a 
zverejňovať informácie nad rámec zákonných povinností, robme tak pri každej príležitosti. V 
tejto súvislosti je zavádzajúce uvádzať v tabuľke 30.4. ako pôvodný termín. Uznesenie 
369/2017/c) sa má plniť a malo byť splnené v rozsahu 5 bodov. Vyhodnotenie obsahuje 
informáciu vo vzťahu k trom. O príprave pilotného projektu a návrhu zmeny dopravného 
značenia niet informácií. Posun termínu o 3 mesiace dáva nádej na splnenie úlohy podľa bodu 
5 a asi nie pre úlohy podľa bodu 4. K uzneseniu 403/2018: Komisia dopravy dostala plán opráv 
chodníkov a komunikácií v štruktúre chodníky a schodiská, komunikácie, výtlky a zábradlia s 
odhadovými nákladmi. Bez súpisu porúch a návrhu technického a organizačného zabezpečenia. 
Opäť sa úplne vynechala komisia výstavby a územného plánovania. Takže predniesol by som 
návrh na zmenu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves po 
B) mení vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva a) č. 260/2012 splnené na 
splnené čiastočne ; b) č. 319/2017/c2 plní sa na nesplnené; c) č. 369/2017/c plní sa na nesplnené. 
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Po C) schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva - tabuľka tak 
ako v návrhu pre písmeno B). Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Keďže nikto iný do diskusie prihlásený nie je, tak 
diskusiu končím a prosím Návrhovú komisiu, aby predniesla návrh pána poslanca Dullu.  
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala jeden návrh na zmenu uznesenia od pána 
poslanca Dullu. Budeme o ňom hlasovať ako o prvom. Návrh na zmenu uznesenia: Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, bod B) mení vyhodnotenie plnenia 
uznesenia miestneho zastupiteľstva a) č. 260/2012 splnené na splnené čiastočne; za b) č. 
319/2017/c2 plní sa na nesplnené; c) č. 369/2017/c plní sa na nesplnené. Bod C) schvaľuje 
predĺženie termínu plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva. 1) nositeľ plnenia uznesenia 
Dana Čahojová, starostka mestskej časti. Číslo uznesenia 319/2017/c2, prvý termín 30.4.2018, 
nový termín 31.8.2018. 2) Dana Čahojová, starostka mestskej časti, č. uznesenia 369/2017/c, 
prvý termín 5.9.2017, druhý termín 25.9.2018. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Dullu. Za 
7 prítomných poslancov, proti bol 1, zdržali sa 13. Takže tento návrh nebol schválený. Prosím 
Návrhovú komisiu... 
 
D. Čahojová - starostka: Prosím Návrhovú komisiu. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu, text máme, obdržali sme všetci 
poštou. Takže tak, ako je. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže hlasujeme o pôvodnom návrhu, aký ste dostali v materiáli, 
nech sa páči. Za 13 prítomných poslancov, proti 2, zdržali sa 6. Uznesenie bolo schválené, 
ďakujem veľmi pekne. 
 
 
 
Bod_2 
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2017. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom č. 2, tak ako ste dostali v 
pozvánke a tým je Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2017. 
Dovoľte mi na úvod pár slov, stručný úvod teda, že vám predkladáme návrh záverečného účtu 
za rozpočtové obdobie rok 2017. Tak, ako teda je u nás zvykom, tak hospodárili sme s 
prebytkom, s miernym, ale s prebytkom. Ja to považujem za znak stabilného a rozumného 
hospodárenia. Kto ste si prečítali Návrh záverečného účtu, tak viete, že najväčšou časťou nášho 
rozpočtu sú náklady na školstvo, že sme venovali zvýšenú pozornosť niektorým kapitálovým 
výdavkom, najmä za dôležité považujem v roku 2017 vybavenie nášho podniku verejno - 
prospešných služieb potrebným strojovým vybavením. Môžem povedať, aby som to zhrnula, 
že naša mestská časť na rozdiel od Bratislavy sa nevyvíja skokovo, ako je teraz moderné 
hovoriť, ale myslím si, že vytrvalo a poctivo a cieľavedome a trpezlivo, možno menšími 
krokmi, ale teda robíme to, čo považujeme za správne a tak, ako veci považujeme za správne. 
A tie výsledky sa isto dostavia. Aj v tom, že najväčší deficit našej starostlivosti o náš majetok 
mestskej časti sú naozaj budovy škôl a škôlok a tým aj v tomto návrhu prerozdelenia nášho 
prebytku zase zdôrazňujeme, že najväčšiu potrebu má práve fond opravy škôl a školských 
zariadení. Čiže naozaj navrhujeme vám očistený prebytok, ktorý je vlastne s účelovo 
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viazanými, nevyčerpanými prostriedkami z transferov, napríklad na prevádzku bazéna, ktorý 
sa momentálne neprevádzkuje alebo na deti v predškolských zariadeniach alebo ešte tam bola 
nevyčerpaná dotácia z fondu na podporu umenia. Tak je ten prebytok vo výške 89 100 Euro a 
my vám navrhujeme, aby časť sa presunula do fondu na ochranu prírody a zelene vo výške 
3 500 Eur, 9 000 Eur do rezervného fondu a 76 000 Eur do fondu opráv škôl a školských 
zariadení. Prebytok finančných operácií do rezervného fondu. Takže predkladáme vám takýto 
návrh nášho záverečného účtu. Riadili sme sa teda ... základom, predpokladom nášho 
rozpočtového hospodárenia bol vami schválený rozpočet v decembri  roku 2016. Ja si myslím, 
že plníme to, čo sme sľúbili, že sa snažíme neprimerane mestskú časť nezadlžovať a hospodáriť 
s tým, čo máme k dispozícii predovšetkým. Toľko na stručný úvod. Ešte pripomínam, že máte 
v závere materiálu pripojenú správu pána kontrolóra a neviem, či bude chcieť vystúpiť k 
záverečnému účtu, aj správu audítora na záver materiálu. Toľko na úvod, nech sa páči, otváram 
diskusiu. Pán poslanec Bendík, nech sa páči. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Pani starostka, rád by som sa spýtal, na miestnej rade som 
požiadal, aby tento materiál bol doplnený o zdôvodnenie nízkeho čerpania kapitálových 
výdavkov, len nejako to tu nevidím.  
 
D. Čahojová - starostka: Nemenili sme už tento materiál, tak ako bol predložený do miestnej 
rady, tak sme ho predložili do miestneho zastupiteľstva. 
 
I. Bendík: No, len sme sa dohodli, že to bude doplnené. Išlo to tak.... 
 
D. Čahojová - starostka:  Ja som sa pýtala, pán kolega, že či dávaš návrh uznesenia, nedal si.. 
 
I. Bendík: Ja som ešte nedohovoril, keby som mohol dohovoriť, bol by som rád. Ja len hovorím, 
to, že sme sa džentlmensky dohodli, že to bude doplnené, ok, môžeme to riešiť aj takto. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. K VPS - ak je rozdiel nákladov a výnosov plus, je to zisk alebo 
strata? Ak sú tržby z predaja služieb, nie z podnikateľskej činnosti, komu a z akého titulu sa 
predávali v rámci hlavnej činnosti verejno - prospešnej služby? Ak sa píše o zákazke na zimnú 
údržbu súkromného areálu a v stĺpci podnikateľská činnosť sú len nuly, neplnili zákazku? Plnili 
a nefakturovali? Ak sa píše o znížení schváleného rozpočtu a v záverečnom účte Karlovej Vsi 
sú iné údaje, dá sa veriť a nemať pochybnosti, výhrady? V rozpočte Karlovej Vsi boli voľné 
bežné výdavky cca 48 000. Nebolo správne ich poskytnúť na uhradenie záväzkov, hlavne ak 
cca 20 000 boli záväzky voči zamestnancom? V zmene rozpočtu 2018 sa navrhuje zvýšiť aj tak 
dotáciu o 50 000. Záväzky mohli plniť v roku vzniku, ak by sa pomáhalo včas a nie pol roka 
po. Komentár VPS je podrobný, poskytuje dobrý obraz o činnosti. Škoda, že neumožňuje 
hodnotiť efektívnosť a hospodárnosť jednotlivých činností. Podľa mňa chýba vyjadrenie 
dozorného orgánu VPS o preskúmaní ročnej závierky v zmysle štatútu. Súvaha, výkaz a 
komentár KŠK obsahujú dostatok údajov o tom, že taký spôsob organizácie správy majetku 
vyvoláva zbytočne vysoké osobné náklady, ktoré pri inom modeli mohli byť použité na priamu 
podporu športu. Záverečný účet formálne vyzerá ok. O vecnosti to neplatí. Napríklad to 
čerpanie kapitálových výdavkov pod 35%. Neodôvodniť také nízke čerpania a odmietnuť 
doplnenie vnímam ako neúctu k verejnosti. Sťaženie naplnenia práva na informácie, nepriame 
nútenie k infožiadostiam tých, čo ich zaujímajú príčiny, o popretí sľubu otvorenosti nehovoriac. 
Forma jeho prebytku vecne vypovedá  o neplnení cieľov a o maľovaní vzdušných zámkov v 
kapitálovom rozpočte Lodenica, školský bazén, palubovka Spojenej školy, tiež o ignorovaní 
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možnosti alternatívne využiť aspoň časť financií, nová parkovacia politika. Pri rokovaní o 
zmene rozpočtu 2018 sa hovorilo o hľadaní možnosti použiť voľné prostriedky kapitálového 
rozpočtu. V roku 2017 sa nevyužili. Napriek tomu, že Komisia dopravy odporučila ako pilotný 
projekt Zvýšenie parkovacej kapacity pri križovatke Hlaváčikova - Veternicová - Stoklasová, 
zastupiteľstvo súhlasilo s financovaním projektovej dokumentácie. V roku 2017 to nebolo, hoci 
vznikla možnosť priblížiť pokrok novej parkovacej politike, exekutíva z neznámych dôvodov 
nechala ladom minimálne 67 000, nemožno sa diviť, ak sa bude vo verejnosti šíriť, že by sa 
dosiahol vyšší prebytok a po prevode do a z rezervného fondu sa dal použiť na spotrebu. 
Materiál vypovedá, že sa diametrálne zmenil pomer výdavkov na prevádzku a na modernizáciu 
rozvoju oproti rozpočtu. Že spotreba mala väčší podiel po minulé roky a že sa celkovo 
hospodárilo so schodkom. Na pravdu o hospodárení treba pripočítať aj prostriedky fondov. 
Formálne sú mimo rozpočtové, ale v drvivej miere vznikli prerozdelením nepoužitých 
rozpočtových prostriedkov. Takmer všetky sa využívali so schodkom, bez ohľadu na presuny. 
Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení má prebytok len pre nezvládnutie prípravy 
modernizácie bazéna. Inak by mal tiež schodok asi 100 000. Bilancia fondového hospodárenia 
za rok 2017 je záporná. Suma mínus 137 920,20 presahuje vykázaný prebytok rozpočtového 
hospodárenia 120 000,70. Podľa §16, ods.5 záverečný účet obce obsahuje hodnotenie plnenia 
programov obce. Uvedenie súm použitých zdrojov v tabuľkách a pod nimi prepísanie názvov 
podprogramu či prvku, podľa mňa nie je hodnotením plnenia programu, čo predpokladá a 
vyžaduje zákon. Mám výhrady k materiálu záverečného účtu. Nemám pochybnosti, že úlohy 
vyplývajúce z rozpočtu sa dali plniť a zdroje rozpočtu použiť lepšie, efektívnejšie a 
hospodárnejšie. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja. Keďže nikto iný zatiaľ nie je prihlásený do diskusie, 
tak zareagujem na pána poslanca Dullu. Dve veci, ktoré mi tak utkveli - jedna vec je VPS-ka, 
áno, pán poslanec, je tam chyba, urobil účtovník chybu, zle zaúčtoval alebo zapísal do výkazu, 
nie som odborník, neviem to tak presne vyjadriť, miesto do kolónky podnikateľských činností 
zapísal, myslím, že sa jedná o položku 2600 Euro, do iného stĺpčeka a na túto chybu prišiel 
včas. Bohužiaľ, bolo to už nahraté do RISSAMU. Oslovili sme aj, telefonovali sme aj do 
RISSAMU, či sa dá.. tak sa to volá? Pani Pastorová.. nedalo sa to už zmeniť, ale na záverečnom 
účte to celkovo nič nemení. Bolo to fakturované, bolo to zaplatené, bola z toho odvedená daň, 
čiže nijaké vecné chyby tam nevznikli, ale táto chyba administratívna už sa žiaľ opraviť nedá. 
Čiže to je jedna vec a druhá vec, aj fond opravy škôl a školských zariadení atď., všetci viete, že 
naša najväčšia plánovaná investícia je oprava školského bazéna. Všetci viete, že verejné 
obstarávanie je pomerne zložitý proces, ktorý je pod dôkladnou verejnou kontrolou a je náročný 
tento proces, zákon o verejnom obstarávaní kladie veľmi prísne nároky na obstarávateľa. 
Nechceme tam, nesmieme si dovoliť tam urobiť chybu, lebo je to najväčšia investícia mestskej 
časti. Takže museli sme znova vyhlásiť verejné obstarávanie, ktoré momentálne beží, takže sa 
k nemu nebudem vyjadrovať. Dúfajme, že bude úspešné a že rekonštrukcia bazéna sa čoskoro 
začne. Pán poslanec Dulla s faktickou. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Pani starostka, napriek tomu, že nejaký elektronický systém 
nedovoľuje aktualizáciu, nič nebránilo, aby prílohou k materiálu alebo v tom komentári, ktorý 
robila VPS, bola uvedená informácia o inej skutočnosti, ako sa podarilo prstami niekoho dať 
do výkazu a potom do systému. Ak je teda pravdou, že ten príjem z predaja služieb je príjem z 
podnikateľskej činnosti, tak úplne to mení hospodársky výsledok. Je to.. má to ďalšie vplyvy. 
Takže, ja len hovorím to, že áno, možno sme mali nepríjemnú situáciu, lebo sa zistilo neskôr, 
ako sa nahralo.. to znamená, že sa nekontrolovalo. Čiže je to presne o tom, čo by som veľmi 
rád.. že skôr, ako urobíme nejaký úkon navonok, zvlášť úkon, o ktorom vieme, že remedúra je 
nemožná, že niekto to odkontroluje skôr, ako to pustíme do sveta. A keď 
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predložíme  zastupiteľstvu doklad, o ktorom vieme, že obsahuje chybu, tak to aspoň opravíme 
nejakou tou informáciou, aby sme sa zbytočne potom nemuseli potom venovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, ešte raz, jednalo sa o zlé zaradenie podnikateľskej 
činnosti do iného stĺpčeka výkazníctva. Kontroluje sa. Pán kontrolór na to prišiel, nedalo sa 
opraviť, položil otázky, zaplatené dane, odvedené všetko, čo bolo treba odviesť, nebol tam 
porušený zákon. Je tam len táto chyba. Jedná sa o položku 2600 Eur. Pán poslanec Zajac, už k 
faktickej mojej..., ja som odpovedala na pána Dullu, takže faktickú neviem či na faktickú je 
možné... Na hlavný príspevok pána Dullu, nech sa páči. 
 
M. Zajac: Ja len dve veci. Podľa mňa, to čo pán Dulla hovorí je, že trebalo to vyznačiť v tom 
materiáli, že keď sa stala chyba a viete o tom, čo sme sa práve dozvedeli, tak by ten materiál 
mal to, že sa stala chyba, že o tom viete, mal by ten materiál toto obsahovať, aby sme nemuseli 
tuto sa domnievať. A druhá vec je, ja by som bol rád, keby to, čo teda.. to vysvetlenie.. ste mohli 
dať teraz ústne, keď sa teda nedalo písomne, keby ste dali ústne, prečo sa nečerpali tie ... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán kontrolór, ktorý sa tomu venoval, odpovie. 
 
M. Hrádek, miestny kontrolór: Vážení páni poslanci, pani starostka, pán Dulla, máte pravdu, 
je tam chyba, ja som na to prišiel, upozornil som na to, komunikoval som túto vec s účtovníkom, 
ktorý robí účtovníctvo pre VPS. On si to uvedomil a ukázal mi, že daň jednoducho bola 
zaplatená. Mali sme to v rámci autoremedúry na to upozorniť. Beriem to asi aj na seba, mal 
som k tomu povedať komentár. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Bendík, nech sa páči. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ešte raz vrátim k tej mojej prvotnej otázke. Ja sa 
chcem spýtať, že keď chcem vedieť zdôvodnenie nízkeho čerpania kapitálových výdavkov, 
mám poslať 211tku, to znamená, toto je tá transparentnosť, ktorú si tu nastavila? Alebo keď sa 
bude chcieť občan niečo spýtať rovno, ako povieme, dáme na stránku, že rovno nech posiela 
211? Lebo ak by toto sa stalo na meste a ty ako mestská poslankyňa by si sa spýtala Iva 
Nesrovnala niečo a nedostala by si odpoveď, tak hneď by bola tlačovka, aký je Nesrovnal zlý. 
Ale keď sa pýtam ja tu a nedostanem odpoveď, tak je to v poriadku. Ja som vážne, slušne 
poprosil na miestnej rade, nedával som to ako uznesenie, že či by sme mohli doplniť tento 
materiál. Je tam niečo tajné, čo je potrebné tajiť? Ja si myslím, že nie. A prečo to tam potom 
nemôže byť? Možnože ja neviem, 5 viet? Koľko by to bolo? 5 viet, 10 viet?  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. Chcel som sa spýtať, v detských ihriskách, program 5, 5.2. piesok. 
Bol vymenený na všetkých ihriskách piesok? A či je piesok menený v škôlkach zahrnutý v 
tomto piesku alebo v inom podprograme. Len pre vlastnú orientáciu v tom materiáli. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Buzáš, neviem, či ste nemali teraz náhodou aj dozornú 
radu VPS, tá otázka by tam bola na mieste. Myslím, že ste mali minulý týždeň alebo 
predminulý, tam sa treba opýtať. Viem, že ako prvé sa vymieňa v škôlkach piesok každý rok a 
potom sa pokračuje verejnými pieskoviskami. Viem o jednom pieskovisku, kde nebola 
vymenená a kde plánujeme ako náhle nám počasie dovolí, že nebude treba toľko kosiť a byť v 
teréne, kde sa bude dovymieňať. To bolo myslím materské centrum alebo rodinné centrum 
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Klbko, kde je malé pieskovisko. Ale či boli už úplne všetky už dokončené, to ja ti teraz neviem 
povedať, treba sa opýtať pána Horinka. A všetko sa robí z jedného piesku, robí to VPS-ka. 
 
P. Buzáš: A hracie prvky, ktoré osádzame a opravujeme pri tých pieskoviskách a tie hracie 
prvky, ktoré sú v škôlkach, je to tu rozlíšené alebo je to v tomto programe č. 5? 
 
D. Čahojová - starostka: V tomto programe č. 5. 
 
P. Buzáš: Aj tie verejné, aj tie hracie prvky v škôlkach, áno? 
 
D. Čahojová - starostka: Určite áno. 
 
P. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem. No, nie som spokojný s odpoveďami a keďže nevidím, čo sa tam  registruje 
a neregistruje, lebo na plátne ukazuje niečo úplne iné, tak som skúsil druhý príspevok, hoci som 
chcel inak. Nie je to taká malá suma, ako tu odznelo. Je to viac ako 12 a pol tisíca, plus mínus. 
Hlavná činnosť, podnikateľská činnosť. Aspoň podľa výkazu, riadok 067. A to ??? . Aj keď o 
chlp, tam kladný výsledok hlavnej činnosti zostáva, výsledok podnikateľskej činnosti v tom 
istom roku sa nestáva výhodou, ale až v nasledujúcom kalendárnom roku, lebo prostriedky sa 
nedajú použiť na hlavnú činnosť, len na podnikateľskú.. Čiže to, že boli zaplatené dane beriem, 
??? jasné, ale nesúhlasím s tým, že sa nedá opraviť výkaz. Čiže ak existuje možnosť podať 
dodatočné daňové priznanie, pretože sa zistili rozdiely, tak existuje možnosť aj mať inú 
opravenú účtovnú závierku. To, že elektronický systém to neberie, je úplne jedno, lebo 
elektronický systém je iba nástroj komunikácie medzi účtovnými jednotkami a správcom. Ale 
komunikačný prostriedok medzi obcou alebo mestskou časťou a jeho zastupiteľstvom určite 
nie je elektronický systém správcu daní. Áno? Takže my komunikujeme len prostredníctvom 
toho, čo nám predložíte a tu som presvedčený, že mal byť predložený opravený výkaz. A malo 
to byť jasné nie len z toho, čo povedal pán miestny kontrolór, ale hlavne to malo byť výstupom 
práce toho dozorného orgánu, ktorý sme zriadili. Malo to byť jasné a mala byť jasne daná úloha 
a tá úloha sa mala splniť včas, skôr, ako sme my o tom začali rokovať. Čiže ja teda pekne 
poprosím, jednak ozaj by som bol rád, keby som vedel, prečo len 35 % kapitálových výdavkov 
v záverečnom... ale hlavne prečo nebolo toto opravené a čo sa stane, keď bude opravené, lebo 
to mení situáciu. V nasledujúcom účtovnom alebo zdaňovacom období, pardon, to bude mať 
predsa vplyv. Predsa tam nemôžeme sa hrať na to, že v minulosti sme urobili zlý výkaz a teraz 
budeme s tou chybou pokračovať v ďalších výkazoch a niekde sa tam tá oprava musí 
uskutočniť. Proste, bez toho to nejde. Ja neviem, kto urobil chybu, ja neviem, ani teraz ma 
nezaujíma, či to bola náhoda alebo nie. Ja chcem pravdivé informácie. Preto som v tom 
príspevku kládol otázku, že či možno takému niečomu dôverovať. Či nie sú prirodzené potom 
pochybnosti a výhrady. Keď sa ja v diskusii dozviem o tom, že v skutočnosti už je niečo inde, 
v inom stave, to už je neskoro.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, pán poslanec, odpovie pani Pástorová. Poprosím pani 
Pástorovej mikrofón, ďakujem. 
 
M. Pástorová – vedúca ekonomického oddelenia: ... odišla do registra účtovných závierok. 
Preto sa to už nedá meniť. Predložil účtovnú závierku, ktorá je v registri. On keď vypĺňal 
daňové priznanie v marci, tak prišiel na to, že áno, ťahalo mu to nejaké účty zlé, že urobil chybu, 
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teda, priznal si ju, opravil ten výkaz, len považovaný za správny je už ten, ktorý je v registri 
účtovných závierok, čiže on má aj ten rozdelený, kde je hlavná činnosť, podnikateľská činnosť 
a spolu. Hej? To je ten správny, čiže on ho má založený, daň je odvedená, takže tak sa to 
bohužiaľ stalo. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, faktická, pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ja rozumiem, čo mi chcete povedať, ale ja sa pýtam, načo máme potom dozorný 
orgán a načo máme po ťažkých peripetiách prijatý jeho štatút a v ňom ustanovenie, že 
kontroluje účtovnú závierku, keď vo vnútorných mechanizmoch VPS-ky je umožnené, aby 
jedinec odoslal výkaz tam, kde síce patrí, ale nepreverený. O tom to je, tie mechanizmy. Tu 
nejde o to, že či si niekto zobral domov alebo nezobral domov. Ja nikoho nepodozrievam z 
toho, že ak sa mala, že sa neodviedla daň. K tomu som sa vôbec nevyjadril ani nesmerujem k 
tomu. Ide mi o to, že keď máme nejaké pravidlá hry a vsadili sme do nich prvok kontroly, tak 
ho treba používať. Včas a efektívne. A napriek tomu, čo ste pani Pástorová povedali, neverím 
tomu, že za správny sa považuje nesprávny výkaz ziskov a strát. Robil som v tej oblasti dosť 
dlho na to, aby som vedel, že remedúra a opravy nesprávnych výkazov sú úplne bežnou a 
správnou súčasťou účtovníctva a výkazníctva. Bez toho by sme sa pravdu často vôbec 
nedozvedeli.  
 
D. Čahojová - starostka: Ešte poprosím o reakciu pani Pástorovú. 
 
M. Pástorová: Podľa môjho názoru je to tak v podnikateľskej činnosti, ale nie vo verejnej 
správe, kde je tá účtovná závierka už ide do štátneho rozpočtu, preto je tam ten termín taký 
kratučký. Bohužiaľ, nám bolo povedané, nie je možné zo zákona otvárať účtovné knihy a 
opravovať. Nie je to možné. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne za odpoveď. Keďže nikto iný sa do diskusie nehlási... 
Pán Dulla ešte tu má ešte jeden diskusný príspevok, ale myslím, že už prebehol.  
 
V. Dulla: Tak neviem, nebolo vidieť, tak neviem. Ja ešte môžem hovoriť k tomu.. 
 
D. Čahojová - starostka: Tretí diskusný príspevok pána Dullu. Nech sa páči. 
 
V. Dulla: Ak je tretí, tak pardon, ale skúšal som to technickou toto.. a nevidel som na 
obrazovku. 
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči. 
 
V. Dulla: Ja len toľko poviem. Ja nehovorím o účtovaní v podnikateľskej sfére. Hovorím 100%-
ne o ROPO. Účtovanie rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii. Robil som v tej 
oblasti dosť dlho a .. v ústrednom orgáne štátnej správy, mal som blízko k legislatíve a naučil 
som sa ju vtedy určite dobre a ak boli dodnes nejaké zmeny, určite nie v tom, že opravy výkazov 
alebo chyby vo výkaze majú zostať len preto, aby sme nemali potrebu vyjadriť pravdu. Je mi 
ozaj ťažké, že nechcete pochopiť, že my, čo sme tu, nás nezaujíma, čo odišlo do nejakého 
elektronického systému, lebo my schvaľujeme záverečný účet. Nie orgán štátnej správy, nie 
správca dane schvaľuje záverečný účet obce. A nie prílohy k jeho návrhu sú súčasťou 
materiálov, ktoré správca dane žuje. Ďakujem za pozornosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Aj ja ďakujem, pán poslanec, my ťa zase ubezpečujeme, že zákonu 
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bolo učinené zadosť, splnili sme svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. To, čo sa opraviť 
nedá, opraviť nevieme a účtovná uzávierka tak, ako je opravená, je v našich dokumentoch, to, 
čo pán účtovník našiel tú chybu, tak ju opravil. Prešlo to auditom a je to v poriadku. Takže 
ďakujem veľmi pekne, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 
uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrh uznesenia - miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - 
Karlova ves po a) schvaľuje záverečný účet mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2017 
s výrokom: Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Po b) schvaľuje presun prebytku 
rozpočtu za rok 2017 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok 
vo výške 89 100 Eur nasledovne: 1) do rezervného fondu mestskej časti 9 000 Eur, do fondu 
opráv škôl a školských zariadená 76 600 Eur, do fondu zelene a ochrany prírody 3 500 Eur. Po 
c) schvaľuje presun prebytku finančných operácií za rok 2017 vo výške 509 112 Eur do 
rezervného fondu mestskej časti. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči. Za 
13 prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 2, tento návrh bol schválený. Ďakujem veľmi 
pekne. 
 
 
 
Bod_3 
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na rok 2018. 
 
D. Čahojová - starostka: .. číslo 3 programu a tým je Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves na rok 2018. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 
predkladáme vám Návrh na zmenu rozpočtu, ktorý si vynútila istým spôsobom, aplikácia alebo 
novela zákona a metodické usmernenie ministerstva, ktorým sa žiada, aby súčasťou nášho 
rozpočtu boli aj doteraz mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré sa týkali príjmov škôl a 
škôlok za potraviny, stravné, réžiu a školský klub detí. Zároveň teda vás žiadame o zmenu alebo 
úpravu rozpočtu vzhľadom na potreby jednotlivých oddelení miestneho úradu na reálne potreby 
mestskej časti, ktoré reflektujú reálne potreby mestskej časti. Konštatujeme, že pretrváva trend 
zvyšovania, mierny trend zvyšovania daňových príjmov mestskej časti z príjmov fyzických 
osôb. Tento krát konštatujeme, že môžeme zvýšiť príjmovú časť rozpočtu o 237 000 Euro. Je 
tam aj drobná položka 1500 Eur, ktorá sa týka rozvozu chladenej stravy, aby ste rozumeli, o čo 
sa jedná, zvýšili sme ponuku pre našich odberateľov stravy aj na dni pracovného voľna alebo 
dlhšie sviatky, pre tých, ktorí sú odkázaní na takúto stravu, takže rozvážame aj chladenú stravu 
v špeciálnych obaloch. Je tam zvýšenie príjmových finančných operácií, práve to sú tie 
nevyčerpané prostriedky z našich rozpočtových organizácií a žiadame schválenie finančnej 
operácie použitie rezervného fondu na niektoré kapitálové výdavky, ktoré máte rozpísané vo 
výdavkovej časti návrhu na zmenu rozpočtu. Spomeniem, že je potrebné... iste ste si všimli, že 
sa opravujú fontány vo veľkom v Bratislave, aj my máme problémy, aj na námestí sv. Františka, 
aj hore na námestí, na Pribišovej, že pomerne nákladné sú tie súčiastky na jednotlivé fontány, 
treba okrem permanentnej údržby aj občas dokúpiť alebo opraviť niečo nové, nie je to lacné. 
Čiže vás prosíme o finančnú podporu opráv. Je potrebné opraviť vylámané časti dlažby, 
napríklad na námestí sv. Františka. Prosíme o zvýšenie príspevku na činnosť našej organizácie 
Verejno-prospešné služby, ktorá teda naozaj na nedostatok práce si nemôže sťažovať. Chceli 
by sme ešte podporiť aj prirodzenú ochranu proti komárom napríklad tým, že budeme naďalej 
podporovať tie bytové domy, ktoré si zatepľujú alebo opravujú, aby sme mohli ďalej 
pokračovať v dotácii na búdky pre dážďovníkov v zmysle toho, že teda staráme sa, aby naše 
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životné prostredie bolo čo najmenej zasahované chemickými prostriedkami a dážďovníky sú 
súčasťou prirodzenej ochrany. Chceli by sme ďalej pokračovať, pokiaľ sa dá, v obnove cestnej 
siete chodníkov a sú tam aj ďalšie výdavky, ktoré vyplynuli z nášho života a potrieb mestskej 
časti. Ak sú otázky, myslím si, že v diskusii sa na ne bude odpovedať. Upozorňujem a prosím, 
aby ste zaevidovali, že autoremedúrou opravujem zjavnú chybu v návrhu uznesenia, ktorá 
vznikla kopírovaním textu a to je zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo 
výdavkovej časti nasledovne: V odseku n) až u) je omylom uvedené, že sa jedná o zvýšenie 
bežných príjmov. Tam má byť zvýšenie bežných výdavkov. Má to logiku, ale prišlo tam k 
preklepu, k prenosu pri kopírovaní. Takže toľko na úvod, nech sa páči, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Navrhuje sa schváliť zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií, 
odkazuje sa na konkrétny paragraf. Uznesením 371/2017 zastupiteľstvo schválilo rozpočet 
Karlovej Vsi a rozpočty fondov na rok 2018, ale nie rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových 
organizácií. Ak má platiť rovnaký princíp, nemalo by zastupiteľstvo najprv schvaľovať návrhy 
rozpočtové, príjmové a výdavkové a až potom samotné návrhy ich zmien? Ale len vtedy, ak to 
vyžaduje zákon, tak, ako sa predpokladá? Ak súčasťou rozpočtu Karlovej Vsi majú byť aj 
rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a neboli predložené ako samostatné 
dokumenty, bol rozpočet Karlovej Vsi predložený a schválený v súlade so zákonom? Podľa 
§12, ods. 1 sa po schválení rozpočtu vykonáva rozpis. Tak nevieme, aký bol, lebo nemáme 
informácie. Škoda. Jedným z  dôvodov návrhu zmeny rozpočtu má byť metodické usmernenie 
k aplikácii zákona 310/2016. Nie je uvedená časť, z ktorej by vyplývalo oprávnenie povinnosť 
príjmy sústredené v minulosti vo fondoch na osobitných účtoch previesť v priebehu roka do 
príjmov rozpočtových organizácií. Podľa usmernenia MP/016293/2017-421 z 8.9.2017 novelu 
mali rozpočtové organizácie a zriaďovatelia aplikovať už pri návrhu rozpočtu 2018. Aspoň tak 
to vyplýva z poslednej vety prvého odseku. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet na 
roky 2018 až 2020 v súlade s uvedenou právnou úpravou. Vysvetlí niekto, prečo sa tak nestalo? 
Druhým sú žiadosti oddelení miestneho úradu. Obsah pozná iba uzavretý okruh ľudí. Niet 
informácií o zisťovaní názorov mimo exekutívu. Podľa mňa to nie je o sľubovanej participácii 
verejnosti na príprave dobrých rozhodnutí. Keď sa pripravoval rozpočet 2018, prednosta poslal 
poslancom správu o možnosti prejaviť sa. Označil ju poslanecké priority. Teraz ani náznak. 
Poslanci nedostali možnosť vyberať z celej škály zásobníka potrieb, požiadaviek. Exekutíva 
predkladá návrh opäť princípom "buď schválite alebo nie". Navrhuje sa zvýšiť kapitálové 
výdavky o 10 000 na kúpu auta combi. Mnohí sa oprávnene rozhorčili, keď bývalý prednosta 
zverejnil informácie o veľmi málo užívaných autách Polo. Karlova Ves nedávno kúpila dve 
osobné autá. Potrebujeme ďalšie? Koľko kilometrov sa najazdilo s tými dvomi? Vtedy sa 
nevedelo, že potrebujeme combi? Kto a na základe čoho vyhodnotil, že auto treba vlastniť? 
Nestačí si také auto objednať na konkrétne prípady? Čo takto skúsiť a po pol roku vyhodnotiť? 
Ak to bude treba, dovtedy sa dá pripraviť verejné obstarávanie s podmienkou prevzatia jedného 
auta ako tzv. protiúčet. Pre zámer vybudovať hokejbalové ihrisko sa navrhuje zvýšiť kapitálové 
výdavky v programe 5. 5 Detské ihriská. Hoc by hokejbal hrali iba deti, nebude to detské 
ihrisko. Návrh  nie je v súlade s cieľom a určením podprogramu. Podľa § 14, ods. 2 zákona 
583/2004 v aktuálnom znení, príslušný orgán obce vykoná zmeny rozpočtu v priebehu 
rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú presun rozpočtových prostriedkov v 
rámci schváleného rozpočtu a 3 druhy povoleného prekročenia viazania. Návrh na uznesenie 
neobsahuje zmeny rozpočtu formou rozpočtových opatrení. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tiež reagovať na tie kapitálové výdavky v sume 
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spolu 55 000 na ihrisko Levárska a ihrisko Tilgnerova. Určite, že ihriská sú treba a všetci ich 
radi uvítame v našich priestoroch. Problém je v tom, že to ale nie sú jediné priestory, ktoré 
potrebujú obyvatelia pre svoj život. Finančná komisia ešte minulý rok schválila uznesenie, 
ktorým zaviazala úrad pripraviť financovanie pomerne veľkej rekonštrukcie pešej zóny na 
Pribišovej, kde existuje statický posudok, ktorý je nevyhovujúci a teda vieme, že nás čaká 
pomerne náročná oprava. To sa do rozpočtu nedostalo. Teraz som očakával, že ak sa podarilo 
lepšie vybrať dane, že sa nájdu  tie finančné prostriedky a práve na tento účel sa použijú. To by 
som považoval za veľmi racionálne. Bohužiaľ, namiesto opravy pešej zóny resp. prípravy tohto 
projektu ideme riešiť ihriská. To ma veľmi mrzí a  nepovažujem to za dobré.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Ďakujem pekne. Ja si naopak myslím a chcem oceniť snahu ísť do ihrísk. Je to 
o prioritách. Tvojou prioritou je pešia zóna, ja si myslím, že Karlova Ves má absolútny 
nedostatok športovísk a toto je len malá kvapka, ktorou môžeme pomôcť tým, že v podstate 
hospodárenie mestskej časti je na dobrej úrovni. Je to o prioritách. Ja som rád, že prioritou 
mestskej časti je práve vytváranie týchto možností na športovanie. Čo sa týka Tilgnerovej, je to 
naša najväčšia škola, 800 detí. Ten školský areál je nedostatočný na športovanie. Takže priznám 
sa, že ma prekvapuje aj to, že ...myslel som, že to nebude zopakované, to, čo bolo na finančnej 
komisii, kde finančná komisia jednoducho navrhla neodsúhlasenie týchto investícií. Je to pre 
mňa prekvapujúce. ešte jedna vec, ktorá nie je spomenutá a ktorú si na finančnej komisii 
neodsúhlasili, je zvýšenie príspevku športovým klubom. Táto požiadavka vyšla z rady 
Karloveského športového klubu na základe toho, že máme viac členov, viac športových klubov, 
čiže celkovo príspevky jednotlivým klubom poklesli. Čiže toto malo len vykryť to, o čo majú 
tie kluby menej a aj naďalej si myslím, že práve podpora týchto aktivít je pre mestskú časť 
veľmi dôležitá. A toto sú stále len kvapky v tom, čo by táto oblasť potrebovala. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. K tomu čo povedal pán poslanec Savčinský. Problematika pešej 
zóny je o bezpečnosti. O správe existujúceho majetku, ktorý sa vinou minulých správcov alebo 
minulého spôsobu správy dostal do stavu, ktorý sa zvykne označovať nebezpečný, havarijný. 
Čiže to nie je o tom, že by niekto nemal rád deti alebo športovcov. Je to o tom, že každý správca 
by sa mal predovšetkým starať o ten majetok, ktorý už existuje a zveľaďovať ho, zabezpečiť čo 
najväčšiu mieru bezpečnosti. Čo sa týka toho ostatného, môžeme povedať toľko, že áno, 
podporujme aj športové kluby, nemáme nič proti tomu. A presne preto je treba zvážiť, či tento 
spôsob, ktorým sa k nim dostávajú dotácie, ktorý sa viaže na čas spôsobu správy majetku, 
neodberá práve športovcom zbytočne zdroje. Ja som presvedčený, že by ich mohli mať viac, 
keby sme správu toho majetku urobili efektívnejšou.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Horecký. A poprosím technikov, že aby nám 
merali čas, lebo nejako nám nefunguje to meracie zariadenie časové. Ďakujem. Pán poslanec 
Horecký, nech sa páči. 
 
J. Horecký: Ďakujem pekne. Ja by som si iba dovolil zareagovať na váš príspevok, pán kolega. 
Na pána Richarda Savčinského, lebo tiež chcem podporiť športoviská v tom zmysle, že ak 
zvažujeme na misky váh bezpečnosť a športoviská, tak chcem upozorniť na to, že pri športe, 
osobitne ak sa ho zúčastňujú deti, hrozí viac úrazov, štatisticky je to preukázané, ako pri 
bežných komunikáciách. Osobitne, keď uvážime že máme športoviská v školských areáloch, 
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kde sa treba o ne taktiež starať. Ďakujem za pozornosť.                
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: No ja zase by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo sme diskutovali aj na tej finančnej 
komisii a mám pripravený aj pozmeňovací návrh. Takže, my sme sa rozprávali aj na finančnej 
komisii, aj  z toho vyplývali tie naše uznesenia, alebo návrhy, ktoré neboli schválené, že tá 
mestská časť má taký ten, že čo musíme, to sú tie mandatórne výdavky a také, čo môžeme, keď 
nám ide. A my sme teda naozaj na tej finančnej komisii mali také tie už zážitky z rôznych tých 
komisií, na ktorých sme sa my ako členovia finančnej komisie účastnili a ja teda musím 
povedať, že my by sme naozaj mali ako obec hľadieť najprv na to, čo je teda našou povinnosťou 
a čo teda nevyhnutne musíme. Potom pri tom financovaní tiež by malo zohrávať rolu to, čo sa 
dá financovať aj inak a dajú sa hľadať aj iné, mimorozpočtové zdroje. A ja chcem povedať, že 
my sme na dopravnej komisii dostali informáciu o tom, že máme plánovanú investíciu do 
komunikácií, ktoré sú v našej správe alebo vlastníctve, tá investícia je plánovaná v sume 300 
000 Eur. Z toho sme proste možno 100 000 dali v tom riadnom rozpočte. Teraz o navýšení 
nerozprávame. Tieto športoviská... a ja teda považujem kompetenciu udržiavať komunikácie a 
cesty za mandatórne výdavky, preto, lebo toto je originálna kompetencia mestských častí a táto 
naša vizitka je vizitka nejakého nášho zlého spravovania. My sa tu môžeme baviť o osobných 
preferenciách. Niekto má radšej šport, niekto má väčší príklon k sociálnemu, niekto má väčší 
príklon k vzdelávaniu, k tomu, k tamtomu. Môžeme si aj urobiť nejakú analýzu našich 
výdavkov do jednotlivých týchto oblastí. Povedal by som, bolo by to asi spravodlivejšie v 
nejakej tabuľke, koľko sme dali na to, na to, na to. Aby sme nie na každého schvaľovali nejaké 
športovisko, ihrisko atď. Ale v prvom rade by sme sa mali zamyslieť nad tým, že niečo je našou 
psou povinnosťou a to sú komunikácie. To myslím nikto, kto tu sme, spochybniť nemôže. 
Takže keď hovoríme o lepšom hospodárení a hovoríme o nejakých pozitívnych výsledkoch, 
mali by sme sa, podľa môjho návrhu a preto som aj navrhol tieto dve investície alebo tri.. a 
navrhujem ich opäť vypustiť z rozpočtu, lebo by sme sa mali čo najviac sústrediť na to, čo je 
našou povinnosťou a s prepáčením, na čo nám nik iný neprispeje. Keď budeme hovoriť o 
školských ihriskách, tak budeme hovoriť o silných komunitách rodičov, o silných komunitách 
nadácií, ktoré toto majú vo svojich hľadáčikoch. Ale to vidíme preto, lebo sme svedkami aj v 
našich mestských častiach veľmi úspešných žiadostí, veľmi pekných ihrísk a veľmi pekných 
projektov. Ak si ale vypýtate v projekte peniaze na opravu komunikácie 3. , 4. triedy, no tak 
vás všetci s prepáčením, vysmejú. A my jazdíme, a nie len my, ako tu  sedíme, 25ti, ale my, to 
teraz hovorím o Karlovešťanoch, jazdíme po uliciach, ktoré nie sú už dnes dôstojné. Chodíme 
po chodníkoch, ktoré hrozia úrazmi. A ja teda preto opäť navrhnem vypustiť z tohto rozpočtu 
z kapitálových výdavkov osobitný automobil... myslím si, že sme diskutovali o tom, že je pre 
kultúrne oddelenie, ak sa nemýlim. Nikdy sme nespochybňovali osobné automobily pre 
sociálne problémy, pre rozvoz stravy, pre veci, ktoré sú takto potrebné. Tuto si myslím, že 
mestský úrad na tých pár akcií, ktoré máme, si vypožičia z tých iných oddelení osobný 
automobil, nemyslím si, že ostane oddelenie kultúry visieť a nosiť veci na pleci. Tak isto 
navrhujem, aby sme vypustili hokejbalové ihrisko. Bude spustená hokejbalová liga. 
Hokejbalová liga... sú za nimi silní ľudia, bude určite sprevádzaná aj dotáciami pre tie kluby, 
ktoré budú súčasťou tejto hokejbalovej ligy. A myslím si, že tam bude priestor na... A mňa teda 
úplne najviac vytočili tie bežné výdavky a dotácie športovým klubom, preto, lebo my tu sušíme 
roky rokúce a poviem to milí kolegovia, možno nepríjemne, ale huby pre všetky sociálne, 
environmentálne a neviem aké iné organizácie, ktoré máme v dotačnom mechanizme s tým, že 
za plnej úvahy hovoríme o tom, že tam nedáme peniaze, lebo ich máme málo, ale pre 
športovcov, teraz, lebo zvýšil sa počet športových klubov? No tak potom ten KŠK naozaj nemá 
význam. Lebo jednou z tých jeho rolí bolo získavať aj iné financie ako z nášho rozpočtu na 
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dotovanie športovej činnosti. Neviem ako sú na tom športové kluby s využívaním zákona o 
športe. Moje vedomie o zákone o športe je také, že je nastavené pozitívne pre sponzorov atď., 
atď., a to by bolo to posledné, čo by som tu rád podporil.  
 
D. Čahojová - starostka: Vyčerpal si čas.. takže druhý príspevok máš, hej.. Pán Beňo, prosím 
opraviť techniku. 
 
M. Zajac: Môžem mať aj druhý príspevok, lebo k tomuto už nebudem hovoriť. Dávam aj návrh 
v tom b), že tie ušetrené peniaze.. lebo ten návrh formálne potrebuje, aby sme tie peniaze 
niekam zaradili, čo by sme prípadne ušetrili a to mi pomôže Braňo.. do rezervného fondu 
píšem.. ale asi nie rezervný. Je to tak? Aj tie kapitálové môžeme do rezervného? Dobre, čiže to 
a) je ušetriť z týchto položiek a to b) je, ušetrené financie... nemám to ale spočítané, to sa 
potom.. ak by to prešlo, čo teda neverím, by som potom išiel do toho rezervného fondu. 
Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, ďakujem pánovi Zajacovi a pán Beňo, poprosím vás, lebo 
nefunguje nám asi zvuková signalizácia, takže aby sme tu mali nejakú disciplínu, poprosím vás 
to opraviť. Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím iba poznamenať, že návrh vypustiť v mene rozpočtu 
z kapitálových výdavkov osobný automobil typu combi , z kapitálových výdavkov hokejbalové 
ihrisko, a tak isto z bežných výdavkov príspevok na dotáciu športovým klubom zaznel na 
finančnej komisii, a ani jeden z týchto návrhov nezískal dostatočnú podporu. Chcel som sa 
zamerať pri tejto zmene na VPS, a tá čiastka sa na prvý pohľad, 50 000, zdá vysoká. Ale ono 
taká v skutočnosti nie je, lebo VPS dostala prísľub k určitým financiám, ktoré sa nám nepodarilo 
úplne celé v rozpočte na tento rok v tej výške v akej sme chceli, presadiť ani navrhnúť a ja som 
chcel iba pekne poprosiť, ak by sa našli v príjmovej časti nejaké peniaze, aby sme v septembri 
VPS-ku podporili minimálne sumou 30 000 Eur. Jednak že rozsah ich činnosti sa neustále 
zväčšuje, plánujú nabrať ďalších pracovníkov. Pokiaľ tieto peniaze nedostanú, tak žiadni ďalší 
pracovníci prijatí nebudú alebo bude prijatý nižší počet a tým pádom ani tie plánované výkony 
nebudú v tom rozsahu, v akom by sme od nich chceli. Ako by sme očakávali. Čo sa týka tých 
peňazí, mali by sa použiť na čistenie kanálových vpustov, ktoré robia títo pracovníci ručne do 
tej hĺbky, do ktorej dosiahnu. Je problematické zvlášť preto, že v tých kanálových vpustoch nie 
sú koše, tie záchytné koše. Neviem, či tam niekedy osadené boli. Neviem, či sa zničili, ale tieto 
peniaze, ktoré by sme schválili v septembri by sa mohli použiť na nákup tých košov záchytných 
do tých kanálových vpustov. A to by bola aj úspora času, aj námahy, aj pracovníkov. 
Zefektívnili by sme ich činnosť úplne konkrétne. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Zajac s faktickou. 
 
M. Zajac: Áno, ja by som tiež podporil navýšenie tej služby VPS-ke, ale bol by som veľmi rád, 
keby sme s tým navýšením.. to nebude asi uznesenie, čiže to bude len nejaký apel... mohli 
dostať aj tú analýzu, ktorú sme my už pýtali pred niekoľkými zastupiteľstvami. Mňa by 
zaujímalo celkové zhodnotenie fungovania VPS-ky vzhľadom k nákladom na tie činnosti, ktoré 
ona realizuje v minulosti, keď sme tieto veci zadávali do externého prostredia. Lebo my tak 
trošku ideme salámovou metódou a ťažko sa to kontroluje. To znamená, že pridávame, 
pridávame, pridávame, kupujeme, kupujeme, kupujeme. Myslím, že ten nábehový čas, kedy 
sme si povedali, že VPS-ku treba vybaviť technológiou a že to bude drahšie, samozrejme máme 
už za sebou. A bolo by naozaj dobre zbilancovať činnosť VPS-ky. Preto, lebo mne sa strašne 
páči a veľmi chválim, ako VPS-ka funguje, naozaj, je ten pocit v komunite cítiť a bolo by dobré 
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vidieť, že koľko to stojí. Či je to teda lacnejšie, ako v tom predchádzajúcom období... Čo nás 
to zlepšenie výkonu starostlivosti o verejné priestranstvá stojí. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil k vystúpeniu pána poslanca Buzáša dve také 
poznámky. Že pokiaľ neboli záchytné koše v uličných vpustiach, tak nemá sa kde vykonať 
zanesenie, lebo všetko mechanické padá dole a prúdom v hlavnom potrubí odchádza preč. Čo 
sa týka vylepšovania alebo zvyšovania dotácie pre VPS v priebehu druhého polroka alebo teda 
v septembri a ďalej, je pravdepodobne problémom zákonného riešenia a ja osobne nemám 
výhrady vylepšiť podmienky pre VPS, ale presne tak, ako povedal pán poslanec Zajac, chýbajú 
vierohodné informácie, aby sme vedeli, či nám to môže prispieť alebo koľko nám to prispeje v 
tej verejno-prospešnej službe. Lebo ak verejné peniaze, tak pre verejno-prospešnú službu a nie 
podnikanie. Ďakujem.  
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem aj ja, pán vicestarosta nasleduje, nech sa páči. 
 
B. Záhradník: Ďakujem pekne, dámy a páni, táto zmena rozpočtu vlastne všeobecne 
vychádza.. a každá zmena rozpočtu vychádza z toho, že či máme tie rozpočtové možnosti. To 
znamená, ak vidíme, že v rozpočtovom hospodárení máme priaznivú bilanciu, tak prichádzame 
s návrhom, aby sme na to zareagovali. Samozrejme, keď úrad alebo exekutíva pripravuje zmenu 
rozpočtu na základe nejakého rozpočtového rámcu, vždy sa to my snažíme robiť tak s istou 
opatrnosťou, to znamená, navyšujeme, ak máme lepší výber príjmov, tak len tie príjmy chceme 
na výdavky rozpočtovať, ktoré reálne už máme. To znamená, viete, že sa nedržíme tých rôznych 
optimistických prognóz, lebo to sa môže vypomstiť. No potom, ako sa to premietne do 
výdavkov? Samozrejme exekutíva, jednotlivé odborné útvary majú tie tzv. zásobníky hlavne 
tých potrieb, ktoré neboli dofinancované alebo neboli zodpovedajúce finančne pokryté, to je 
logické. Myslím, že každý z nás, kto v Karlovej Vsi žije, tak vie, že by sme tých financií do 
tých investícií potrebovali výrazne viac, ako sú naše rozpočtové možnosti, lebo tých objektov 
alebo tých priestorov, ktoré treba zrealizovať a opraviť je omnoho viac, ako sú aktuálne 
možnosti. Preto exekutíva samozrejme prichádza s nejakým návrhom, ktorý máte pred sebou a 
je úplne  legitímne, že poslanci jednotliví, žijúci v svojich mikrokomunitách majú svoj pohľad 
na priority a majú aj svoje návrhy a myslím si, že takáto diskusia je užitočná a prospešná. 
Výsledkom bude nejaká väčšinová zhoda na miestnom zastupiteľstve v podobe schválenej 
zmeny rozpočtu. Takže to k tomu všeobecnému procesu. Keď sa pozerám teraz konkrétne, 
alebo z toho, čo kolegovia povedali, tie určité výhrady k výdavkom, najmä kapitálovým. K 
pešej zóne Pribišova. My sme boli upozornení na zlý stav tohto stavebného objektu, vykonal sa 
tam statický posudok alebo posúdenie technického stavu. Ten objekt má svoje roky a má svoje 
vady, ale nebol konštatovaný havarijný stav, ktorý by bezprostredne nejakým spôsobom , ako 
to tu bolo naznačené, ohrozoval bezpečnosť chodcov. Tie investície, ktoré bude tam treba 
vykonať skôr či neskôr, to súhlasím, budú rádovo v státisícoch Eur, takže táto zmena rozpočtu, 
ktorá je bežná, prevádzková, nemôže pokryť takúto veľkú investíciu. A to rozdelenie zdrojov, 
ktoré bolo navrhnuté, keď sa naňho pozriem aj možno z hľadiska takého širšieho, sektorov, ako 
hovoril kolega Zajac, tak napríklad doprava a údržba verejných priestranstiev, tam navrhujeme 
navýšenie o 60 000 Euro. Rovnako, 60 800 Euro navrhujeme na tie ihriská a športoviská. Ja by 
som bol tiež rád, keby sme do obnovy cestnej siete mohli viac zdrojov vyčleniť, ale zároveň sa 
musíme aj pozrieť, či sú momentálne stavebné kapacity alebo v akom rozsahu, či by sme vedeli 
opraviť viac tých komunikácií kvalitne. Nechcem zachádzať do detailov, ale nie je to úplne 
jednoduché. A určite by som si tak ako poslanec Zajac želal, keby sme napríklad tú Púpavovú 
dostali do tohtoročného rozpočtu. Ak sa nám to nepodarí, myslím si, že bude... je prvá totižto 
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už na zozname pre budúci rok,.. by sa mala zrealizovať. Čo sa týka tých ihrísk, tak ihrisko na 
Levárskej je preto účtované v detských ihriskách, lebo tak máme rozpočtovú skladbu, považuje 
sa to za ihriská, ktoré slúžia verejnosti a je to ihrisko v tej staršej časti Karlovej Vsi alebo v 
severnej časti Karlovej Vsi, kde svojím spôsobom detské ihriská strácajú svoj význam z 
hľadiska demografie a viac význam má rozvíjanie nejakých špecifických športovísk. Takže 
preto bol návrh na ihrisko Levárska, ktoré bolo inak na zozname v tých zásobníkoch už dlho. 
Len neboli na to finančné zdroje. Pri spojenej škole Tilgnerova, tak tam vám chcem dať do 
pozornosti informáciu, že vlastne to je jediná škola z našich troch škôl, ktoré máme v 
zriaďovacej pôsobnosti, kde sme neinvestovali do vonkajšieho areálu. My sme investovali do 
školy Dubčekova, do Karloveskej 61. Je to potrebné zrevitalizovať. Opäť je to otázka čo 
vyberieme z tých priorít. Nám sa javí, že je potrebné nejakým spôsobom práve na tejto škole, 
kde sme do športového areálu ešte nemali možnosť investovať. Takže to z hľadiska tých priorít. 
Samozrejme, ak tu bude zhoda, môžu sa urobiť zmeny v týchto rozpočtových položkách. Úrad 
to navrhoval tak, aby boli realizovateľné tieto zmeny. To znamená, bolo by dobré, keď budete 
dávať isté návrhy, aby sme preskúmali, či sú vôbec uskutočniteľné. Toto, čo máme, tento návrh, 
tak ten je zrealizovateľný behom tohto rozpočtového roku. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja by som len chcel reagovať na vystúpenie pána zástupcu tým spôsobom, že ja 
chápem, že každý poslanec.. aj som povedal, že niekto má také a onaké priority, ale ja som teda 
nehovoril o zmene v porovnateľnej kategórii. Keby som teraz hovoril, že chcem ihrisko na 
Púpavovej, na.. neviem kde.. a to by sa dalo porovnať s nejakým ihriskom na Dlhých dieloch. 
A to by bola diskusia, že akože áno, každý máme svoje priority. Alebo keby som hovoril o in-
linovej verzus futbalovej a basketbalovej. Ja som ale hovoril o dvoch rôznych kategóriách, ktoré 
zo systematického hľadiska považujem za neporovnateľnej. Hovorím o komunikáciách, čo je 
naša originálna kompetencia a kde my máme povinnosť. A o športoviskách, čo je nie úplne 
našou povinnosťou. My nie sme ten, kto má vybudovať ihriská.  
 
D. Čahojová - starostka: Vypršal čas. Ďakujem. Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Tak k tomu, čo hovoril pán zástupca starostu by som si dovolil 
povedať dve veci. Problém pešej zóny nie je len o tom, čo je pod povrchom. Boli sme a 
uskutočnili sme obhliadku toho, čo je na povrchu, ktorý je v dezolátnom stave a o tom ja 
hovorím a z toho návrhu..  dnes nehovoríme o kapitálových výdavkoch a ..., ale o tých 
dlaždiciach, ktoré sú zničené. Tam neďaleko mäsiara, navrchu rampy, tesne pred tou plochou, 
kde je fontána. Videli sme. To je prepadnuté. Zhora. Zhora hrozí problém pre chodcov. Druhá 
vec, čo sa týka toho rozpočtovania, my môžeme mať akúkoľvek rozpočtovú skladbu. Poprosím, 
rozpočtová skladba nerozhodne o tom, že to ihrisko prestane byť detské a stane sa športovým 
ihriskom. Čo si vyžaduje úkony podľa stavebného zákona atď., atď. Čiže nie je oprávnené to 
zatrieďovať tam, kde to máme, ale tam, kde sa to vyžaduje, aby to zodpovedalo pravde. Tomu, 
čo má byť. A čo sa týka toho ostatného, nedostal som odpoveď na to, že či tie autá sa nedajú 
prenajímať. Prečo ich treba vlastniť. To combi. Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Dobre, takže ja už len .. nikto iný nie je prihlásený do diskusie.. pár 
záverečných slov, ktoré sa mi naozaj žiada povedať. Niekoľko poznámok som si hlavne, 
Marcel, z tvojho príspevku urobila. Som veľmi rada, že ty si niekoľko krát vo svojom 
diskusnom príspevku spomenul, že to sa dá financovať aj inak a nemusíme financovať my. Tak 
som naozaj veľmi rada, lebo oceňujeme spoločne našich kolegov z úradu, ktorí hľadajú zdroje 
financií mimo a ťahajú peniaze do mestskej časti, preto skutočne nechápem, prečo máme také 
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problémy potom odsúhlasiť tú spoluúčasť, keď niekoľkonásobne väčší benefit to pre mestskú 
časť prinesie na veci, ktoré by sme si z vlastných zdrojov nedokázali, nevedeli predstaviť, že 
by sme ich mali financovať. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, tie ihriská na Levárskej 
alebo na Tilgnerovej, to nie sú neexistujúce stavby. Na oboch miestach už sú stavby. Na 
Levárskej napríklad, aj to je omyl, nejedná sa o hokejbalovú ligu, to je myslím v telocvičniach, 
tá hokejbalová liga, ale toto je tzv. pouličný hokej, tam hrajú mladí mládežníci... možno sa aj 
ja mýlim, neviem, nie som v tomto doma, ale je tam živá komunita mladých ľudí, ktorí tam 
pravidelne hrávajú futbal. Hrajú súťaže, prosia nás o to od začiatku volebného obdobia. 
Dlhodobo je to v tom zásobníku alebo v tom poradovníku nevyhnutných opráv, pretože naozaj 
tam oni ohrozujú svoje zdravie atď. a nemôžu tam plnohodnotne ten šport prevádzkovať. Chceli 
sme to opravovať čiastkovo, lebo oni tam majú myslím asfaltový povrch. Nedá sa to, žiaľ. 
Technicky im to nepomôže, uškodí to. Musí sa urobiť celý povrch naraz. Preto sme sa rozhodli, 
keď konečne teda máme niečo, čo by sme mohli do toho investovať, že sme uprednostnili areál, 
ktorý nie je mŕtvy, ktorý je živý a ktorý je skutočne hojne využívaný. Druhé ihrisko na 
Tilgnerovej je tiež existujúce ihrisko, ktoré je možno 40 alebo 50 ročné, je to holá asfaltová 
plocha, ktorú treba nejako uviesť do užívaniavhodného stavu, zodpovedajúceho dnešnej dobe. 
Tobôž keď je tak ťažko skúšaná tá športová a telesná výchova na Tilgnerovej zažíva v 
poslednom období také ťažké časy. To je k tým športovým ihriskám. Teraz čomu dať prednosť? 
Či tým verejným priestranstvám, tým ihriskám..? Pán poslanec Dulla, no áno, my máme pešiu 
zónu Pribišovu, máme obrovskú pešiu zónu aj dole v Karlovej Vsi okolo Jurigovho námestia, 
kde sú podstatné, možno aj väčšie problémy ako hore  na Pribišovej a je naozaj veľmi ťažké 
vysvetľovať našim občanom, ktorí stále vidia, že lejeme peniaze, lejeme peniaze do Pribišovej, 
do detského ihriska, ktoré tam je, ktoré išli z eurofondov síce, nešli z nášho rozpočtu, mali sme 
tam len spoluúčasť, ale už dnes nie sú vo vyhovujúcom ani technickom, ani v tom takom 
spoločenskom stave, pretože či už tá Pribišova, problémy s fontánou, s ihriskom, s hlučnosťou 
tej dopadovej plochy atď., ale aj s tým, že to sú jednoducho obrovské betónové plochy. Aj na 
Pribišovej, aj dole v okolí Jurigovho námestia. To sú betónové plochy, na ktorých je x lavičiek, 
na ktoré si nikto nesadne, lebo sa v lete menia na rozpálenú vyhňu. Čiže my samozrejme by 
sme chceli do budúcna meniť aj tieto prostredia, ale prispôsobiť ich trochu, aby sa tam dalo 
normálne žiť, aby vytvárali lepšiu klímu, aby tie byty, ktoré sú na okolí, nezatvárali cez leto 
okná, lebo im sála neznesiteľná horúčava, alebo na tú lavičku si nikto nesadne, lebo sa nemá na 
čo ani pozerať. Nie to, že by sa tam chcel s niekým baviť alebo si ja neviem, oddýchnuť. Takže 
ak pristúpime, tak by sme mali zmysluplne, systémovo, koncepčne, to znamená, dať tým 
námestiam, tým peším zónam aj trošku život. Samozrejme, bolo to na tvoje odporúčanie, pán 
poslanec Dulla, zmapovať všetky prekážky chodcov atď. Dlhodobo a veľmi starostlivo sa tomu 
venoval jeden náš kolega z úradu, ktorý skutočne prešiel snáď všetko, čo sa v Karlovej Vsi 
dalo, všetky prekážky, všetky výtlky, všetky hrany, vysoké obrubníky máme zmapované. Je 
toho strašne veľa. Strašne veľa, tieto najviac frekventované miesta, ako sú pešie zóny sú na 
najvyššom rebríčku, ale na systémovú obnovu je naozaj nezmysel, aby sme naďalej betónovali. 
My môžeme teraz opravovať čiastočne schody, kachličky atď., ale pri tých veľkých plochách 
tých námestí by sme mali trošku zmeniť úplné uvažovanie a filozofiu. No a je našou psou 
povinnosťou.. tu bolo také vyjadrenie, čo je našou psou povinnosťou.. no viete, každý z vás, aj 
my môžeme mať inú predstavu o tom, že čo je dôležitejšie. Aj tí naši občania, obyvatelia tiež 
môžu mať a majú veľmi rozdielne predstavy o tom, čo je pre nás dôležité alebo nie. Ale o tom, 
čo je pre nás dôležité alebo nie a čo je prvoradé, tak o tom vy rozhodnete svojím hlasovaním, 
to je vaše sväté právo. A úplne posledná poznámka, to si nemôžem odpustiť, prepáčte, ak 
zdržujem, to je, že na tých pár akcií nášho oddelenia kultúry... No naše oddelenie kultúry nemá 
pár akcií. Má denno - dennú činnosť. Dopoludnia aj popoludní. Prevážame všetko možné, 
rekvizity, ozvučenie.. Kvalita práce kultúrneho oddelenia sa zlepšila o 300%. Proste, kultúra 
robí naozaj kultúru. A žiaľ, tie osobné vozidlá, ktoré sú pre úrad, sú pre nich veľmi 
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nevyhovujúce, lebo sa do nich nezmestí nič. Sú určené na prevoz osôb, čiže to nebolo dobré, 
proste pre nich to nevyhovuje. Požičiavajú si, zapožičiavajú, prenajímajú si alebo aký je ten 
vzťah od VPS-ky, ale VPS-ka toľko potrebuje svoje vozidlá, tak sú vyťažené, že tam je naozaj 
spor, kto viac to auto potrebuje. Čiže aby sme predišli tomuto napätiu a vyťažovaniu áut        
VPS-ky pre potreby kultúry, tak vás prosíme, či by sme nemohli zakúpiť najmä pre potreby 
oddelenia kultúry nejaké trošku väčšie auto, aj keď možno ojazdené. Neviem. Toľko, viac 
nechcem povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: No mne je to veľmi ľúto, že stále sa tu hovorí o nejakých preferenciách, ale teda to 
nie sú veci preferencie. To je tak, ako my nemôžeme poslať do škôl peniaze preto, lebo tie školy 
sú našou jasnou kompetenciou. A tak sú našou jasnou kompetenciou aj komunikácie. A tu 
proste nemôžeme vajatať. To je úplne jednoznačné. Ja len na toto upozorňujem. Ja by som 
milerád auto kultúre, športovcom, ale to by sme museli byť Ružinov alebo Petržalka alebo Staré 
mesto a mať iné príjmy. S tými príjmami, ktoré máme my, tak proste tu šport a kultúru 
nepodporíme tak, ako Ružinov a Petržalka. A chcem povedať aj k tomu systémovému.. To boli 
vety.. systémovo atď.. Za 25 000, čo ide do jedného ihriska, upozorňujem, že my nemáme 
jediné amatérske hokejbalové ihrisko. Máme na Púpavovej, máme v medzipriestoroch, máme 
tu správu od KŠK o športových ihriskách. Ja 24 000 vidím ako 8 x 3000 pre každé jedno ihrisko. 
Som za to, urobiť grantový program, som za to, každé podporiť motivačnou 3000 sumou.. 
 
D. Čahojová - starostka: Vypršal ti čas, Marcel, poprosím pána inžiniera. Pán poslanec Dulla. 
Keď nemáme iné zvukové znamenie, musíte to sledovať. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Nedostal  som odpovede na tie otázky z príspevku, čiže ako je to 
s efektivitou využitia tých áut, ktoré sa už kúpili a kto a teda na základe čoho vyhodnotil, že 
ďalšie auto treba vlastniť.. že nestačí prenajímať, lebo .. kto vie? Teda či sa to nedá skúsiť aspoň 
na pol roka a potom to hodnotiť, že či ozaj nestačí si to prenajímať. Lebo ako náhle to kúpime, 
tak v priebehu krátkej doby klesne hodnota toho majetku, prirodzene u áut to ide tak, že v 
priebehu prvého obdobia je to prvých 20% skôr, ako spočítate kalendárny rok. Takže poprosím 
odpovede na tie otázky, ktoré odzneli, nech viem teda, ako to je. Ja osobne by som neefektívne 
auto radšej dal na protiúčet, ak teda musím kúpiť druhé. Ale ešte stále predtým by som vyskúšal 
prenajať si auto, aj keď teda oddelenie kultúry údajne potrebuje auto každý deň. 
Stále nájom by mohol byť efektívnejší. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za zvukové znamenie. Na toto ti Vlado ja 
odpovedať neviem, toto porovnávanie, lebo to naozaj neovládam, ale už ako bodku za týmto 
vystúpením by som povedala, že aj pani vedúca oddelenia kultúry používa na prevoz materiálu 
svoje vlastné súkromné auto, rovnako ako ja jazdím na svojom súkromnom aute, čiže tie autá 
sú plne vyťažené úradom. Viac ti ja k tomu.. porovnávanie, to ti ja neviem poskytnúť. Ďakujem 
za diskusiu, prosím Návrhovú komisiu. 
 
M. Zajac: Obdržali sme jeden písomný návrh, môj, čiže k materiálu č. 35 na zmenu rozpočtu 
navrhujem ako zmenu vypustiť z Návrhu na zmenu rozpočtu z kapitálových výdavkov za a) 
osobný automobil typu Combi, za b) hokejbalové ihrisko Levárska a multifunkčné ihrisko SŠ 
Tilgnerova a z bežných výdavkov príspevok na dotácie športovým klubom. Za B) takto ušetrené 
financie dať do rezervného fondu. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Zajaca. 
Za 4 poslanci, proti 6, zdržalo sa 10. Tento návrh nebol schválený. Prosím Návrhovú komisiu. 
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M. Zajac: Dávam hlasovať o návrhu tak, ako nám bol predložený v pôvodnej forme. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, hlasujeme o pôvodnom návrhu, nech sa páči. Za 15 
prítomných poslancov, proti boli 3, zdržali sa 2. Takže tento návrh bol schválený. ďakujem 
veľmi pekne. 
 
 

Bod_4 
Návrh na spoluúčasť projektu „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so 
zrážkovou vodou v MČ Bratislava Karlova Ves“. 
 
D. Čahojová - starostka: Máme 3 minúty do vystúpenia pre verejnosť, nasleduje bod Návrh 
na spoluúčasť projektu realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou na 
Veternicovej ulici a na miestnom úrade, tak ja neviem.. dáme priestor verejnosti? Stihneme? 
Stihneme. Dobre, takže bod č. 4, Návrh na spoluúčasť projektu Realizácia prvkov udržateľného 
hospodárenia. Pán prednosta tu nie je, tak ja len vo veľmi skratke skúsim povedať, že 20.4.2018 
bola vyhlásená výzva, súčasťou operačného programu Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy. My sme našťastie túto tému mali predrokovanú na Komisii ochrany a životného 
prostredia, ktorá odporučila už v roku 2017, aby sme uvažovali o vybudovaní zelenej steny na 
Veternicovej ulici so zadržiavacími priesakmi alebo prie... neviem presne, ako sa to volá.. S 
tým, že teda projekt máme pripravený a hotový aj na zelenú strechu na prístavbe miestneho 
úradu, aj na túto zelenú stenu. Spoluúčasť, ktorá sa vyžaduje je 5%, v tomto prípade je to vo 
výške 1500Eur a projekt bol vysúťažený a financovaný v rámci projektu Perfekt. Hej? Pani 
Lenka Nemcová, treba niečo doplniť? Niečo dôležité som zabudla? A predbežná suma 
celkových výdavkov je .. aha, už máme rozpočet. To je to, čo ste mali v materiáli, že vtedy ešte 
nebol projekt úplne dohotovený, to znamená, že už máme rozpočet, máme presný projekt, úplne 
hotový, celková suma na tieto dve akcie je 63 608 Eur. Spolufinancovanie tvorí čiastku 3180Eur 
a suma na spolufinancovanie už je schválená v rozpočte, ktorú sme mali v strategickom 
plánovaní  - spoluúčasť mestskej časti na spolufinancovanie projektov rozpočtovej položky 
Správa obce. Takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu, pani poslankyňa Poláchová 
vidím, že je prihlásená.  
 
L. Poláchová: Ďakujem, vážená pani starostka, kolegyne, kolegovia, minulý týždeň som 
mala... začnem tak zoširoka trošku.. Minulý týždeň som mala príležitosť navštíviť ako 
poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja Európske inštitúcie v Bruseli. Aj touto cestou 
sa chcem poďakovať vedeniu kraja za túto skúsenosť. Župa je nastavená proeurópsky, 
komunikuje s Európskym výborom regiónov, Európskou komisiou. Na každom stretnutí, ktoré 
sme absolvovali, dominovala požiadavka, aby boli regióny a samosprávy pripravené na 
čerpanie prostriedkov z Európskej únie a to mať v zásobe a mať k dispozícii pripravené, urobené 
kvalitné projekty. Prevláda tam téma dopravy, životného prostredia, adaptácie na klimatické 
zmeny, spoločná poľnohospodárska politika, malé farmy, migrácia, sociálny rozmer, problémy, 
veda a výskum. V súčasnosti Európske inštitúcie pripravujú aj viacročný finančný plán, rámec 
na roky 2021-2027. A očakáva sa výpadok príspevkov do rozpočtu Európskej únie, kvôli tomu, 
že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie. Tiež je potreba financovať nové výzvy a budú 
zavedené nové pravidlá. keď bude mať niekto záujem, môžem podrobnejšie o tom porozprávať. 
Aj z týchto dôvodov sa takmer isto upraví spoluúčasť žiadateľov o finančné prostriedky. Do 
roku 2020 zatiaľ platí štruktúra spolufinancovania subjektov verejnej správy: 50% európska 
únia dáva, 45% štátny rozpočet a 5% žiadatelia. Európska únia plánuje spolufinancovať 
projekty už len 40%tami a tým pádom žiadateľ bude musieť prispievať viac. A chcel aby som 
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to teda uviesť do tohoto nášho kontextu. Chcem sa poďakovať tímu, ktorý sa na našom 
miestnom úrade venuje projektom, pripravuje kvalitné projekty, ktoré vedia uspieť v 
konkurencii ostatných žiadateľov. A v tomto projekte, ktorý máme predložený, v projekte 
realizácie prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou sú 3 dôležité prvky. Je to 
zelená strecha ako pani starostka spomínala, zelená strecha na miestnom úrade, zelený múr a 
úprava svahovitého terénu na udržiavanie tej zrážkovej vody. Na Veternicovej. Podporujem 
schválenie a tým pádom to tak uzavriem celé. Podporujem schválenie práve tohto projektu a 
práve v tomto čase, lebo je naozaj najvyšší čas, aby sme začali robiť tieto zmeny. Zúčastnili sa 
týchto adaptačných zmien čerpania financií z Európskej únie. A tiež tlmočím týmto názor 
Komisie pre životné prostredie, ochranu prírody a verejný poriadok, ktorá tento projekt 
odporúča schváliť na dnešnom zasadnutí a veľmi pekne ďakujem za tento materiál. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Aj s ohľadom na to, čo predniesla pani poslankyňa Poláchová, je 
to také zvláštne, že opäť nebola čo i len stručná informácia v Komisii výstavby a územného 
plánu, hoci ideme zasahovať do stavieb nejakých a dôvodová správa nedáva odpoveď na 
otázky, prečo práve táto strecha a nie niektoré materské školy, či základné školy. Ako sme 
počuli, v budúcnosti nás to bude stáť väčší podiel. Teda, možno že toto neni ten najšťastnejší 
výber. A ak sa chce skultúrniť strecha inej ako školskej budovy, či bola zvažovaná budova 
KCK, by ma zaujímalo, lebo tam tiež máme nejaké možnosti a potreby. A prečo práve oporný 
múr na Veternicovej alebo len oporný múr na Veternicovej a nie stena alebo aj nie stena 
niektorej základnej školy. Tá podpora, ktorá sa ponúka z prostriedkov Európskej únie, myslím 
si, že aj v tejto výzve dovolila viac opatrení, myslím 3, ak si dobre pamätám, čiže či nebolo 
vhodné využiť práve ten čas, tú príležitosť, že máme len 5%nú spoluúčasť do roku 2020 a 
pripraviť aj niektorú stenu základnej školy. Bavili sme sa v minulosti o tom východisku, že 
máme záujem minimalizovať alebo čo najviac obmedziť uhlíkovú stopu. Nech sa na mňa 
neurazia členovia Komisie životného prostredia, myslím si, že jedna stena základnej školy by 
predstavovala vyšší podiel na tom znížení uhlíkovej stopy, ako je navrhnutá napríklad tá 
strecha. I keď chápem, že strecha ako druh opatrenia je dobre navrhnuté druhovo, ale chcelo to 
možno vybrať inú. Neviem, ako ste sa o tom bavili. Lebo ja som členom tej komisie výstavby 
a územného plánu a tam to nebolo. Znova. Škoda. Mohli  sme sa baviť práve o tom, porovnať 
to alebo urobiť nejaké ďalšie poradie. Ja viem, že je momentálne v hre len jedna výzva a nie 
niekoľko výziev, ale keď vieme o tom, že Európska komisia sa momentálne nachádza v tom 
stave, že ešte núka v tomto plánovacom období použiť voľné zdroje, lebo nemajú čerpanie na 
mnohé projekty, tak možno sa bolo treba baviť o viac ako o jednej výzve. Že asi nejaký taký 
princíp, nejakú tú koncepciu odniekadiaľ niekam, postupnosť. Bolo by dobré, keby sme to teda 
ešte mohli v prípade.. toto beriem na vedomie ako tak.. i keď hovorím, ja by som dal prednosť 
inej streche ako streche prístavby už len preto, že podmienky pre deti a mládež považujem za 
dôležitejšie. Vylepšenie tých podmienok vzhľadom na klimatické zmeny, ako pre dospelých a 
bolo by dobré, keby sme teda to dostali čo najskôr, aby sme mohli k tomu niečo povedať. Ak 
je teda záujem pripraviť nejakú koncepciu prístupu k tomu a nejaké poradie v prípade 
opakovaných výziev, bez ohľadu na to, kedy sa udejú a je viac menej isté, že podporu tomu 
dáme. Len chceme nejaký postup. Odniekadiaľ niekam, aby bola jasná tá cesta alebo ako sa 
hovorí, cestovná mapa, často krát. Odkiaľ, kadiaľ, kam chceme dôjsť a podľa možností aj 
dokedy. Samozrejme. premenných bude veľa, neskôr sa dozvieme, že tie pravdivé peniaze budú 
iné, že toto všetko, čo teraz čítame je iba vysoký predpoklad, ale pravdu budeme poznať až 
potom, keď vysúťažíme nejakých partnerov, ktorí to budú realizovať a vyberieme ich v nejakej 
tej férovej súťaži. Čiže je z môjho pohľadu je škoda, že ideme na to od prípadu k prípadu a 
nemáme ucelené materiály, niečo ako strednodobý výhľad, záujem, koncepciu. A nejdem dávať 
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návrh uznesenia, lebo nepovažujem to za najšťastnejšie.  A pevne dúfam, že ľudia, ktorí sú 
proenvironmentálne naklonení pochopia, že aj v tej oblasti je dôležité mať strednodobé plány. 
Ďakujem za pozornosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Aj ja ďakujem. Keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie, tak 
dovolím si zareagovať a odpovedať ti, pán poslanec, že nepostupujeme vôbec chaoticky ani 
nezmyselne. Iste vieš, že máme dva projekty hĺbkovej rekonštrukcie budov v príprave štádiu 
projektu, teda sa pripravuje štúdia na základnú školu Majerníkova, kde sa uvažuje aj o zelených 
strechách a materská škola Kolískova bola vybraná z našich 9 materských škôl ako materská 
škola, ktorá má najväčšie náklady na energie, pravdepodobne aj najväčšie straty. Tam statický 
posudok však, ktorý bol vypracovaný zistil, že sa nemôže zelená strecha tam realizovať, čiže 
táto škôlka je zo toho vylúčená. Druhá vec je, že praje mestskej časti šťastie, že .. myslím, že 
dobre poviem, ak som si tú skratku dobre zapamätala, pani Nemcová ma možno opraví, 
Slovenská energetická inovačná agentúra, tak sa volá ta agentúra, ktorá si vytipovala základnú 
školu na Karloveskej 61, kde sa pripravuje projekt na zníženie nákladovosti a pasívneho 
štandardu celej tento budovy. Neviem, čo všetko bude obsahovať, ale pripravujú projekt a čo 
sa týka všetkých týchto projektov alebo premyslenia stratégie, kde začať, ktoré budovy vybrať 
atď., nie je to vôbec náhodný výber, ale je to systematická práca projektového oddelenia 
miestneho úradu, ktoré venuje pozornosť aj všetkým výzvam, aj na všetky, ktoré sa dá, sa 
snažíme reagovať a má zmapované veľmi dobre náš majetok, naše budovy a hľadá 
najvhodnejšie možné riešenia a také, aby sme boli aj úspešní. Ja si myslím to, že sa podarilo 
teraz 2 a pol milióna Eur pritiahnuť do Karlovej Vsi v spolupráci s partnermi v rámci projektu 
programu Life, projekt Deliver, že je to taký úžasný úspech a to je práve to, čo môže pritiahnuť 
ďalšie investície aj na zelené strechy, steny atď. do mestskej časti. A ak som niečo dôležité, 
podstatné zabudla, nech sa páči, Vlado, máš slovo, pani Nemcová doplní. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som len nenápadne poznačil, že som nehovoril o žiadnom 
chaotickom ani nezmyselnom výbere, ozaj také slová by som nepoužil. Práve naopak, ja 
nepochybujem o tom, že niekto v tom má jasno, ale bolo by dobre, keby aj poslanci vedeli, čo 
sa pripravuje. Aby to nemalo ten dojem toho salámovania. Krok za krokom. Ad hoc, prípad od 
prípadu. O tom so hovoril Ja pevne verím, že ľudia, ktorí sú proenvironmentálne ladení, 
rozmýšľajú nad svojou prácou dopredu dostatočne a už teraz ide o to, aby to poskytli, posunuli 
ďalej a aby jediným komunikačným partnerom nebola len jedna odborná komisia. O tom som 
rozprával. Ja nepochybujem o tom, že pani Nemcová počúvala pozorne a tvorivo to využije. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová – starostka: Takže ani nečakáš odpoveď od pani Nemcovej? 
 
V. Dulla: No, odpoveď by som čakal na tie otázky, že.. prečo sa vybrala tá strecha tej prístavby. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre. Takže pani Nemcová, máte slovo. Poprosím mikrofón pre pani 
Nemcovú, ďakujem pekne. 
 
L. Nemcová - referentka riadenia projektov: Dobrý deň. Jednou z podmienok tohto 
operačného programu je, že musia byť vlastnícke vzťahy jasne zadefinované, to znamená, že 
to musí byť v našom vlastníctve, čiže my sme chceli aj nejakú prípadne inú plochu, iný múr, 
nebolo to možné. Toto bolo jediné, čo sme naozaj našli a čo vyhovovalo všetkým tým zámerom, 
že tam naozaj stekajú prívalové dažde, že je tam ten múr, čiže aby sme tam zakomponovali 
všetky tie vodozádržné opatrenia, ktoré sú povinné realizovať v rámci tohto projektu. A čo sa 
týka strechy, už ako hovorila pani starostka, tie strechy naozaj sme zmapovali a vyšlo nám z 
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toho, aj zasa pod tlakom času, aby sme, keďže toto už bolo niečo, čo bolo už dávnejšie 
prediskutované aj na komisii životného prostrediam, tak to bolo najschodnejšie riešenie, práve 
táto strecha. Ale verím, že sa nám podarí zrealizovať aj iné strechy. A ten materiál, čo ste 
spomínali, pokúsime sa teda čosi také pripraviť, jasné a prehľadné a predložíme to potom 
poslancom, všetkým. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, prosím návrhovú komisiu o 
prednesenie návrhu uznesenia, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia neobdržala žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie... 
 
D. Čahojová - starostka: No, ospravedlňujem sa, ale dostali ste asi všetci páni poslanci 
aktualizované, takže aj to uznesenie musí byť aktualizované o tú novú spoluúčasť, čo ste dostali. 
 
Návrhová komisia: Chcel som to.. skočila si mi do reči, pani starostka. Tú sumu aktualizovať.. 
Ale nechcel som čítať celý text.  Tak, ako bolo v pôvodnom návrhu s upresnením celkových 
výdavkov na 63 608 Eur a teda 5%nú čiastku spolufinancovanie bude tvoriť čiastka 3180 Eur. 
Všetky ostatné náležitosti ostávajú nezmenené. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu, nech sa páči. Za 
22 prítomných poslancov, zdržal sa 1, proti nebol nik, toto uznesenie bolo schválené. 
 
 
 
 
 
 
Bod_5 
Správa predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov – ústne. 
 
D. Čahojová - starostka: Uznesenie bolo schválené. Môžeme pokračovať. Teraz máme čas 
pre verejnosť. Ak je niekto, kto by chcel vystúpiť v predsálí.. poprosím ťa, pán inžinier Kosnáč. 
Keďže verejnosť v predsálí sa nenachádza, nie je záujem o vystúpenie, takže ak dovolíte, 
budeme pokračovať v rokovaní. A to je bod č. 5 a to je Správa predsedkyne komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - ústna správa. Nech sa páči, pani 
predsedníčka, pani Hanka Zemanová, máš slovo.                         
 
A. Zemanová: Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, rada by som vám predložila správu o 
činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Komisia mala riadne zasadnutie 9.5. 2018 s programom Kontrola plnenia povinností verejných 
funkcionárov v zmysle ústavného zákona 357/2004 a pod číslom 2) prerokovanie podnetu 
poslanca Rudolfa Rosinu proti poslancovi MiZ Robertovi Kramplovi v zmysle ústavného 
zákona 357/2004. V bode 1 pri kontrole splnenia povinností by som vás chcela informovať, že 
komisia otvorila všetky obálky, ktoré jej boli doručené do termínu 9.5. 2018 a po otvorení 
obálok zistila nasledovné. Dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva a to pán Zdenek Borovička 
a pán Miroslav Kadnár neodovzdali oznámenia v zmysle článku 7 ústavného zákona a to vôbec. 
Poslanci Petra Nagyová - Ďžerengová, Denis Svoboda neodovzdali potvrdenia o podanom 
daňovom priznaní daní z príjmov fyzických osôb, pričom poslankyňa Nagyová - Džerengová 
uviedla v oznámení, že má podaný odklad a poslanec Svoboda uviedol, že doručí potvrdenie 
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do 30.4. 2018, čo sa nestalo.  Poslankyňa Iva Lukačovičová odovzdala potvrdenie o podaní 
daňového priznania 3.5.2018. Poslanec Pavol Martinický odovzdal oznámenie v zmysle čl. 7 
ústavného zákona až 24.4. 2018. Poslanci neuvedení vyššie a starostka mestskej časti odovzdali 
oznámenie v súlade s ústavným zákonom 357/2004 a teda riadne a včas. Ďalej v bode 2) sme 
preberali podanie doručené na mestskú časť dňa 24.4.2018 a to tak, že členom komisie bola 
poskytnutá fotokópia podnetu poslanca Rudolfa Rosinu proti poslancovi MiZ Roberovi 
Kramplovi. Komisia hlasovaním skonštatovala, že podnet spĺňa náležitosti v zmysle 
ustanovenia čl. 9, od. 2b) ústavného zákona a teda dňom jeho doručenia 24.4.2018 sa začalo 
konanie proti poslancovi Kramplovi. Takže z tohto dôvodu je predložený na zastupiteľstvo bod 
č. 6 o tomto konaní. Na záver vás chcem informovať, že do dňa konania komisie nebol ani mne, 
ani tajomníčke komisie doručený žiaden návrh na doplnenie členov komisie od žiadneho 
politického subjektu zastúpeného v miestnom zastupiteľstve. Ďakujem veľmi pekne za 
pozornosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Borovička. 
 
Z. Borovička: Ďakujem pekne. Som prekvapený týmto, čo teraz povedala pani kolegyňa. 
Osobne som odovzdával a mám na to kópiu, takže neviem, kde sa stal neporiadok, ale u mňa to 
nie je. Ja som to odovzdával v centre a mám doma aj kópiu a priznal som všetko, čo mám. 
Ďakujem. 
 
? : Tak potom je to asi v poriadku. 
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, pani predsedníčka. 
 
A. Zemanová: Ďakujem pekne za informáciu.. budeme, preveríme to a budeme pokračovať. 
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Nagyová - Ďžerengová. 
 
P. Nagyová - Ďžerengová: Ja som odovzdávala do podateľne dnes daňové priznanie, ktoré 
som včera odovzdala na daňový úrad. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kadnár sa hlási. 
 
M. Kadnár: Tak ja som tiež prekvapený, že som neodovzdal nejaké hlásenie, lebo som to 
odovzdal. Takže..  
 
D. Čahojová - starostka: Ak si odovzdal, tak máš pravdepodobne doklad z podateľne alebo 
niečo ako pán Borovička..  
 
M. Kadnár: Myslím, že áno, tak musím to nájsť. Keď som to spravil prvý rok, druhý rok, prečo 
by som to nespravil tretí rok..  
 
D. Čahojová - starostka: Tak konštatovala komisia, treba si skontrolovať,  či ste odovzdali, či 
ste nezabudli. Pán poslanec Buzáš, nech sa páči. 
 
P. Buzáš: Ja by som navrhol, ak si to vie pán kontrolór osvojiť, aby sa predmetnými zisteniami 
ako za minulý rok, tak aj predminulý rok, lebo tých tam bolo tiež niekoľko, zapodieval, aby 
nám k tomu napísal svoje stanovisko,  prípadne aj s návrhom na riešenie. Ak by si bol ochotný 
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to prijať do plánu svojej činnosti na nasledujúci polrok. Nemusel by som to dávať ako návrh na 
uznesenie.  
 
D. Čahojová - starostka: Prosím, o slovo žiada pán Ing. Kosnáč, organizačné, nech sa páči, 
skúste povedať svoj názor právny. 
 
G. Kosnáč – vedúci organizačného oddelenia: Miestnemu kontrolórovi táto činnosť 
neprináleží, pretože to prináleží výlučne komisii, ktorá bola na to určená. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za výklad. Ďakujem, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja som chcel povedať presne to, čo pán Kosnáč, lebo toto nie je len tak, že ktokoľvek 
môže vstupovať do týchto osobných záležitostí. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Áno. Ja by som k tomu tiež povedal to, že aplikácia zákona cez miestneho kontrolóra 
sa nepredpokladá a podľa mňa ju zákon ani neumožňuje a chcel by som k tomu povedať, že 
miestne zastupiteľstvo je ten orgán, ktorý rozhoduje o začatí, aj o skončení prípadne konania, 
ale musí dostať návrh konkrétny. Lebo konanie sa začína prvým úkonom oprávneného orgánu 
voči povinnej osobe. Čiže otázka je: dostali sme správu a teraz prakticky čakáme, čo bude ďalej. 
Lebo správa je len informácia. To ešte nie je podnet na úkon samotný. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Podotýkam, že pani poslankyňa Hanka Zemanová poctivo 
splnila svoju povinnosť, lebo to tu bolo vytýkané, takže ona predniesla správu. Nič viac. Bez 
komentára. Pán poslanec Krampl, nech sa páči. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. No, ja by som chcel oceniť najprv teda prácu pani Zemanovej, 
lebo po tom zastupiteľstve, kde sme si tu ujasňovali aj technikálie, tak myslím, že kvalitatívne 
sa tá kontrola zlepšila. Ostatné veci asi doriešime neskôr. Ja by som sa len chcel ale pristaviť k 
tomu bodu dva, ktorý sa ma teda týka. Ak správne rozumiem, tak komisia teda zistila, alebo 
teda že podľa zákona to podanie spĺňa všetky náležitosti podľa zákona. Čiže som uviedol buď 
nepravdivé alebo neúplné údaje. Hej? Rozumiem tomu správne. No, lenže podľa rokovacieho 
poriadku komisie pre ochranu verejného záujmu v prípade pochybností o úplnosti oznámení a 
pravdivosti oznámení požaduje od starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva vysvetlenie. 
Tak sa chcem teda opýtať. Ak som niečo porušil, prečo komisia nežiadala odo mňa vysvetlenie 
a na druhej strane dala za pravdu podnetu pánovi poslancovi Rosinovi, ktorý teda namieta 
nejaké chyby. Tak teda buď tam chyby boli a komisia ich neriešila alebo tam chyby neboli a 
tým pádom mal byť tento podnet zamietnutý. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pani Zemanová. 
 
A. Zemanová: V tomto prípade sme posudzovali podanie pána poslanca Rosinu a konštatovali 
sme, že tento podnet spĺňa náležitosti v zmysle ustanovenia čl. 9. Zaoberať by sa tým malo 
zastupiteľstvo. Komisii neprináleží rozhodovať o takýchto veciach. Preto vám predkladáme aj 
správu o tom, čo sme v obálkach zistili, aj teda tento podnet je na rozhodnutí zastupiteľstva, 
preto sa to stalo ďalším bodom nášho rokovania, schválili sme to v programe, a je na 
zastupiteľstve, ako naloží s týmto podaním.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Zajac sa ešte hlási, nech sa páči. 
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M. Zajac: Ja sa len chcem spýtať, že prečo nemáme v písomných materiáloch napríklad záznam 
tej komisie, lebo mňa by teda zaujímalo. Ja počujem, že sa o niečom bavíte ako bod 2. Ja som 
prešiel všetky tie písomnosti a  nemáme to tuná. Tuto jedna strana hovorí, že budeme o tom tu 
nejak rozhodovať, ale o čom? To pani poslankyňa prečítala, tak možno že by nemusel byť.. 
aspoň teraz nám to písomne dať. Ja netuším. Možno zápis tej komisie členmi tej komisie. Ja 
neviem. neviem, kto sú členovia komisie. Neviem, kto teda otváral tie obálky. Neviem, prečo 
sa rozhodli ich tento rok otvárať, lebo sa neotvárali v predchádzajúcej dobe. Čiže celkom sa mi 
to zdá, že si tu vybavujeme iné účty cez túto komisiu, ale však dobre.. ja viem, že sa tá, jak sa 
vraví, krvavá sekera bola vykopaná a kto ju teraz zakope? 
Ale celkom to nie je asi úplne fajn. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem za túto faktickú poznámku, ale musím teda kategoricky 
namietať, lebo pani Anka Zemanová ako predsedníčka komisie si splnila svoju zákonnú 
povinnosť a referuje. Bez akéhokoľvek vyjadrenia názoru k tomu, aké boli zistenia komisie. A 
keďže bola predkladateľka materiálu, tak dávam jej záverečné slovo. Nech sa páči. Máš naň 
právo, aj keď už svietiš červeným. 
 
A. Zemanová: Chcem vás informovať, že tak ako boli.. členmi komisie sú, tak ako je uvedené, 
tak ako je uvedené aj na stránke mestskej časti, pán Buzáš, pani Hanulíková, pán Lenč, pani 
Džerengová, pán Šíbl a teda ja, Zemanová. Riadne boli všetci pozvaní na zasadnutie komisie, 
nemali sme informácie o tom, že by niekto ďalší.. to už som skonštatovala v správe, bol 
navrhnutý do tejto komisie. Keby sa to stalo, tak samozrejme, sa tým zaoberáme. Tri roky sa 
bavíme o tom, že tuto kolega Bendík namietal každý rok, že sa obálky neotvárali. Tak otvorili 
sa nie len tento rok, ale aj minulý rok, Marcel. Takže povinnosť, ktorú sme mali voči zákonu 
sme splnili. Správu ste dostali  a ako s ňou naložíte, je kompetenciou zastupiteľstva. Vždy sa 
správa z tejto komisie, aj v predošlých zastupiteľstvách, dávala ústne. Ja som len pokračovala 
v zabehnutej tradícii z predošlých troch rokov ako tretia predsedníčka, štvrtá teda, pardon. 
 
D. Čahojová – starostka: Ale zápisnice sú niekde k dispozícii. 
 
A. Zemanová: Samozrejme, zápisnica je riadne podpísaná u tajomníčky a zavretá. Teda zápis 
je uložený aj pri obálkach aj je v zápisoch z komisie. Tak, aby som to upresnila, pardon. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Krampl, nech sa páči. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo, ja len chcem, aby bolo jasné, ja nenamietam techniku kontroly, 
tá podľa mňa teda je lepšia, ako bola v minulosti. Ja namietam to, že by som bol rád, aby bolo 
k nám pristupované rovnako. Ak bolo na mňa podané nejaké podanie, komisia mala právo alebo 
dokonca podľa rokovacieho poriadku svojho vlastného, povinnosť, ma zavolať a vyžiadať si 
odo mňa vysvetlenie. Toto komisia neurobila. Chcem len podotknúť, že v prípade podania, 
ktoré bolo na pána Šídla, túto príležitosť u tejto komisie dostal. Takže ak tu hovoríme o 
rovnakom zaobchádzaní, tak by som očakával, že tento podnet bude prerokovaný aj so mnou. 
Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Ja som , ak som dobre rozumel, 
počul som, že bolo záverečné slovo a preto sa čudujem, že sú prihlásení ďalší poslanci do 
rozpravy. 
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D. Čahojová - starostka: Áno, ďakujem za upozornenie. Čiže diskusia bola ukončená. Pani 
poslankyňa Zemanová mala záverečné slovo. Takže prihlásení do diskusie máte bod č. 6, kde 
myslím si, kde ešte vyplynie z tohoto bohatá diskusia k tomu. Predpokladám. Takže diskusia 
bola ukončená. pani poslankyňa Zemanová mala záverečné slovo.. 
(hlas z pléna???) 
 
D. Čahojová - starostka: Čo? Procedurálnou? Nech sa páči.  
 
M. Zajac: Čiže to je vo faktickej? Ja by som sa chcel spýtať k tomu, ...že je to zlepšenie, my 
sa snažíme dodržiavať ten rokovací poriadok. Ja ale nevidím z vystúpení pani starostky, či je 
to technická alebo riadna. Ja ich beriem ako riadne a keď chcem na ne reagovať, tak potom si 
pani starostka vyhodnotí svoj vlastný príspevok ako technickú, na ktorú ja technickou nemôžem 
reagovať. Bol by som rád, keby sme sa nejako dohodli o tom rokovacom poriadku, preto, lebo 
toto sa mi zdá, že je také trochu modelovanie našej diskusie. Prepáč, ale takto to beriem s tým 
mojím posledným vystúpením. Že poviete si, že to bola faktická, na faktickú sa nereaguje 
faktickou, dovi dopo. Tak ja pri tom tvojom mene, keď vystupuješ, berieš,... potom sa ti 
nepočítajú tie príspevky, ako nám, že prvé, druhé, tretie. Čiže toto by som bol rád, keby sme 
boli v tej.. riadení diskusie.. keď už teda nie sme benevolentní ku všetkým, tak neboli 
benevolentní len k niektorým.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre Marcel, beriem. V každom prípade dúfam, že 
akceptuješ  a uznávaš, že sa veľmi snažím dodržiavať disciplínu. Dobre. Končím diskusiu k 
tomuto bodu, uzatváram diskusiu. Návrhová komisia má slovo. Myslím, že návrh na uznesenie 
nebol podaný, takže pravdepodobne berieme na vedomie túto informáciu. Nech sa páči. 
Návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Dobre, takže návrh uznesenia bude znieť takto: Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na vedomie správu predsedkyne komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.  
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o tomto návrhu.  
 
Dulla: Kto predniesol návrh uznesenia v rozprave? 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia. 
 
Dulla: Ale po rozprave. Takže, asi smola. Podľa rokovacieho poriadku. 
 
Návrhová komisia: Žiadna smola. Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia. 
  
D. Čahojová - starostka: O návrhu návrhovej komisie hlasuje zastupiteľstvo, takže hlasuje 
zastupiteľstvo, nech sa páči. Za 13 prítomných poslancov, proti 1, zdržal sa 1, toto uznesenie 
bolo schválené. Je 16 hodín 30 minút. Pokračujeme, kolegovia? Máme ešte čas. Sily? Tak 
pokračujeme. 

 
 
 
Bod_6 
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Konanie o podnete poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva 
Robertovi Kramplovi na začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme. Bod číslo 6, je to materiál : Konanie o podnete 
poslanca Rudolfa Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi na 
začatie konania vo veci porušenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov. Dostali sme teraz distribuovaný, rozmnožený list pána 
poslanca Rosinu, podnet teda. Predkladateľom je pani poslankyňa Zemanová, odovzdávam jej 
slovo. 
 
A. Zemanová: Vážení kolegovia, ako som už uviedla v predošlom bode, na základe 
rozhodnutia komisie predkladám návrh tohto bodu na konanie o podnete poslanca Rudolfa 
Rosinu voči poslancovi miestneho zastupiteľstva Robertovi Kramplovi tak, ako ste dostali v 
predložených materiáloch. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Krampl, nech 
sa páči. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Sa dopredu ospravedlňujem, ak budem trochu dlhší, ale asi je 
zjavné, prečo. No, veľmi rád by som sa vyjadril k technike celého tohto podania. O tom, čo 
vlastne pán poslanec namieta, sme sa dozvedeli teraz pred pár minútami. Pretože hoci je toto 
podanie už dva mesiace staré, tak mne ako človeku, proti ktorému je konané, bolo doručené pár 
minút pred hlasovaním. Keď teda beriem, že sme už na zastupiteľstve, hej? To považujem teda 
v lepšom prípade za neschopnosť a v horšom prípade veľmi škaredý úmysel. To, čo som tu 
povedal pred chvíľou, že komisia prejednala podanie bez toho, že by ju zaujímal môj názor, čo 
jej priamo ukladá rokovací poriadok, to považujem tiež za porušenie teda minimálne jej 
vlastného rokovacieho poriadku, ak teda možno aj vážnejšie nedodržanie zákonného postupu, 
pretože toto jej ukladá aj ústavný zákon, na ktorý sa odvoláva. Veľmi rád by som citoval aj 
určité state z toho zákona, ktorý hovorí o úplnosti a pravdivosti tých údajov. Pán Rosina namieta 
niečo, ja sa zatiaľ nechcem baviť o obsahu, budem sa baviť naozaj iba o technike, hej? Ale 
komisia mala vyhodnotiť, že či údaj, ktorý namieta, je neúplný alebo nepravdivý. No ja sa 
domnievam, že nič takéto skonštatovať nemohla, lebo ja som majetkové podanie podal tak, ako 
mi to zákon ukladá. K ďalším veciam: táto komisia pre ochranu verejného záujmu po tom, čo 
sa vzdal členstva zástupca SAS a zástupca nezávislých poslancov, momentálne z môjho 
pohľadu stratila trochu aj kredibilitu, ak nie rovno zákonnosť alebo zákonný charakter. To, že 
pani Zemanová teraz povedala, že ju nikto neoslovil s doplnením.. no tak volí zastupiteľstvo, 
nie komisia samotná. Takže v tomto prípade ja som očakával, že budú prebiehať nejaké 
politické rokovania, namiesto toho sme sa dočkali tohto podania. Osobne celé toto podanie 
vnímam v lepšom prípade ako zmätočné; v horšom prípade ako protizákonné. Neboli dodržané 
moje zákonné práva a to teda to, aby som sa k nemu vyjadril. Pretože keď som ho doteraz 
neobdržal, tak som nemohol ani sa k nemu vyjadriť. Ak je rokovací poriadok miestneho 
zastupiteľstva, ktorý určuje, že sa materiály majú distribuovať 8 dní bez začiatkom miestneho 
zastupiteľstva, malo by sa to týkať asi aj tohto, predovšetkým už aj z toho dôvodu, že tento 
materiál aj zastupiteľstvo aj komisia pre ochranu verejného záujmu má už dva mesiace. Takže 
jej v tom nič nebránilo, aby bol tento materiál distribuovaný podstatne skôr. Ak by to tak bolo, 
ja by som sa teraz potom aj veľmi rád vyjadril k samotnému podaniu. Ale keďže to tak nebolo, 
namietam celkovú protizákonnosť celého tohto postupu a bol by som veľmi rád, aby poslanci 
v súlade so svojím poslaneckým sľubom dodržali zákon a toto odmietli. Ďakujem pekne. 



29 
 

 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Lenč, faktická. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Tak, ako neboli politické rokovania predtým, než 
SAS stiahla svojho člena z tejto komisie, tak netreba politické rokovania ani na to, aby ho znova 
navrhla, na to ste mali už dosť času a možností. Potom ďalšia vec, že ste sa nemohli k tomu 
vyjadriť, tak komisia v podstate sa dohodla na tom, že tu bude ten priestor na vyjadrenie sa k 
tomu. Myslím, že pán kolega Šíbl tiež sa tu na zastupiteľstve k tomu vyjadroval. A potom, že 
či sú údaje pravdivé alebo nepravdivé, tak to nevieme, pretože ste tam neboli podpísaný, takže 
my nevieme, že kto proste toto oznámenie podal. Mohol to urobiť ktokoľvek. Ďakujem. 
 
D. Čahojová: Ďakujem, pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Len aby bolo jasné, ja som sa vzdal, mňa nikto nestiahol, 
ja som sa vzdal a práve preto, že bývalý predseda tejto komisie jednoducho v tejto komisii robil 
bordel. Povedzme si to otvorene. Za a) chcem takto poďakovať aj Anke Zemanovej, že tam v 
tejto komisii teraz je poriadok. Ale chcel by som pripomenúť ešte, že okrem toho, že tam nie je 
zástupca SAS, tak tam nie je ani zástupca nezávislých poslancov, ktorým bol niekedy Branislav 
Záhradník, tak ja neviem, či tam chceme mať tých zástupcov.. Nikto tam z nás dvoch nemusí 
byť. Keď nechcete, tak tam nebudeme. Nie je tam ani Braňo. Možno že chcel by byť niekto, 
kto by chcel zastupovať týchto nezávislých poslancov. To nie je o tom, že prídem a poprosím 
pekne. Veď to bolo .. hovoril som o tom, že poďme, slušne si sadnime a poďme to vyriešiť. Ja 
nechcem nikomu kázať. Jednoducho buď tam chce byť zástupca nás a zástupca nezávislých 
poslancov, alebo tam budeme len vy, jedna veľká šťastná koalícia. To je všetko.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Svoboda. 
 
D. Svoboda: Úplne tomu nerozumiem, je mi to nejasné. Máme rozhodovať o niečom, čo 
nevieme, či sa stalo alebo sa nestalo. Komisia to neskonštatovala alebo netvrdí to. Tvrdí to 
poslanec, ktorý nie je členom tej komisie. Čiže nečlen komisie sa dozvedel nejaký údaj, podal 
podnet a my dnes začneme konanie proti poslancovi, ktorého obvinil z niečoho a my ani 
nevieme, či sa to udialo alebo neudialo, pretože tá komisia príslušná nám to nepovedala. A ja 
si myslím, že mala konať tá príslušná komisia a nie ad hoc poslanec. Takže či je to správny 
postup, neviem, myslím si že nie je a či sme schopní posudzovať to, keď ani nevieme, čo sa má 
posudzovať... Čiže či sa stalo alebo nestalo.. tak čo chceme posudzovať? Veď ..  
 
D. Čahojová - starostka: Pani poslankyňa Zemanová, nech sa páči, predsedníčka. 
 
A. Zemanová: Ja by som chcela technickou reagovať na príspevok pána poslanca Krampla. 
Dovolím si vás upozorniť, že v poslednom zázname zo zastupiteľstva je, že som vyzvala 
všetkých kolegov poslancov, či už nezávislých alebo závislých alebo straníckych alebo 
nestraníckych, ktorí cítia, že by mala byť táto komisia doplnená, aby ju doplnili. Ja neviem z 
politických štruktúr jednotlivých strán, kto v tomto zastupiteľstve ku ktorej strane patrí. Takže 
je vecou týchto strán, aby si doplnili svojich poslancov. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem za slovo. Dve veci stručne. Ja si tak pamätám, že minule sme pána 
kolegu poslanca Šíbla riešili a on sa vyjadroval tu na zastupiteľstve, neviem o tom, že by sa ešte 
predtým nejako ináč vyjadroval. Jedna poznámka. A druhá vec, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, 



30 
 

opravte ma, ale myslím si, že nie je problém, že by hocikto na zastupiteľstve navrhol doplnenie 
niektorej, hociktorej komisie, zdôvodnil toto a môže sa o tom hlasovať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel reagovať na všetky tie faktické na môj 
príspevok. No, k tomu čo hovoril Denis, toto je presne to nebezpečenstvo, ktoré tu momentálne 
je a o ktorom teda.. pre ktoré vytvoríme precedens. Ak teraz komisia na základe kontroly 
daňových podaní za minulý rok skonštatovala nejaké pochybenie,... de facto ktokoľvek z 
menovaných je postihnuteľný tak, ako teraz ja, o čom sa bavíme. Čiže tunak ide o to ale, že či 
sa budeme baviť o formálnych záležitostiach alebo o dôležitých záležitostiach. Majetkové 
priznanie je proste o majetku. Nie o tom, či je napísané perom, tlačiarňou, či je podpísané, 
nepodpísané... To je vec, ktorá nie je dôležitá, pretože podanie je podané. Bodka. K tomu, čo 
hovorila pani Zemanová Anka, 2.3., čiže veľmi krátko po tom zastupiteľstve, kde si predniesla 
tú reč, (časové znamenie) Ja si dovolím požiadať o trošku viacej času... 
 
D. Čahojová - starostka: Potom musíš si vyžiadať druhý diskusný príspevok, lebo si vyčerpal 
faktickú. Tuná mi zvukové znamenie oznamuje. Pán poslanec Zajac, máš slovo. 
 
M. Zajac: Chcel by som sa dvoch vecí dotknúť v tom svojom príspevku. Tá prvá vec je, že 
naozaj to podanie.. musím sa teda priznať, že tiež nie som úplne nadšený, že sme dneska dostali 
vlastne obsah toho podania napriek tomu, že materiál, ktorý sme mali možnosť čítať, nás 
upozorňoval opakovane v závere na to, že v dôvodovej správe podnes spĺňa zákonné pravidlá, 
a to - je riadne odôvodnený, je zrejmé, kto ho podáva a je zrejmé, koho sa týka. Tak toto v čase, 
keď sme čítali tieto materiály, platné nebolo. Preto, lebo riadne zdôvodnený bol až teraz. Ja 
viem, kedy som dostal mailom program, kedy sme dostali návrh uznesenia, s týmto 
odôvodnením uznesenia a viem, kedy som dostal a akou formou to prvé. Čiže neplatí. To je 
prvá vec. A výtka. Druhá vec a výtka je, samozrejme, ten fakt, že keď som si teda prečítal ten 
návrh, nie je mi celkom jasné, keď sme pred chvíľou počuli, že obálky sa otvárali na komisii aj 
minulý rok aj tento rok, prečo komisia minulý rok túto náležitosť nespomenula? A prečo my 
nejednáme o tomto podnete na základe zápisu komisie, tak ako by sme mali jednať alebo 
budeme asi jednať o tých podnetoch, ktoré sme dostali dneska, ale hovoríme tu o nejakom 
podaní poslanca, ktorý naozaj nie je ani členom tejto komisie. Ja viem, že každý poslanec má 
nárok, ale myslím si, že toto je vec, ktorá by nemala prebiehať na zastupiteľstve. Táto debata 
by mala prebiehať v komisii a komisia by mala k tomuto dať nejaký výklad. Je to veľmi 
podobné, ako si naozaj myslím ja, že úrad a komisia nemôžu byť úplne oddelené. A tá komisia.. 
proste každá komisia je tu nejakým poradným alebo nejakým orgánom úradu. A ten úrad 
nemôže sa tváriť, že s ňou nespolupracuje, nevie, čo robí a nevie, ako funguje. A tým prejdem 
aj k tomu môjmu bodu 2. Ja som za to a žijem v tom, a pani starostka mi to môže potvrdiť alebo 
vyvrátiť, že predseda strany OKS poslal mail na túto mestskú časť, že zastupujúcim poslancom 
OKS po tých udalostiach, ktoré sa stali a ktoré sme tu preberali, som ja. To tu vie každý, že sme 
kandidovali v koaličnom zostúpení OKS, OĽANO, Zmena zdola a nezávislí poslanci alebo 
dokonca ešte v tom nezávislí poslanci bol pán Záhradník. Čiže OKS je istým spôsobom 
definované a OKS definovala, že momentálne jediným zástupcom strany OKS v tomto 
zastupiteľstve je Marcel Zajac. Ja som informovaný, myslím, že aj máme ten mail, cc, ktorý 
posielal pán predseda OKS na túto mestskú časť. To je prvá vec. Takže podľa môjho názoru, 
ak spolupracuje mestská časť a úrad s komisiou, tak to teraz  neni treba hľadať, ale toto je 
všeobecne známa vec. Anka, aj ty si kandidovala pod koalíciou OKS. Tak sa čudujem, že to 
nevieš. Takže to, že OKS kandidovalo do tejto mestskej časti, to je známa vec. Mali sme tie 
veci napísané. Čiže podľa mňa tá slušnosť bola, že oslovíme tie strany, najmä keď tá strana 
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avizovala, že tu má svojho zástupcu, že či nechcú byť.. Druhá vec je, Anka, ty si sa ma pýtala, 
či chcem byť členom komisie. A čo som ti povedal? No že áno.  
 
A. Zemanová: Prepáč, ja si to nepamätám. 
 
D. Čahojová - starostka: Ty máš slovo, Marcel, takže sa nepýtaj pani poslankyne, ona keď 
bude chcieť, ti odpovie. Teraz má slovo Marcel. 
 
M. Zajac: Lebo sme sa bavili o tom, že si tu všetkých vyzývala. A to si povedala ty. Takže keď 
si všetkých vyzývala a spýtala sa ma, "chceš byť?" Ja som povedal "Áno, veď logicky z toho, 
čo tu rozprávam vyplýva, že chcem byť členom tej komisie.“ Neni to písomne, ale veď ty si 
tiež mi nepodala písomne ponuku, že sa mám stať členom komisie. Takže takto tu 
komunikujeme. A ja teda naozaj musím povedať, že z titulu toho, že pri týchto veciach, ako 
otváranie obálky.. strana OKS, ktorá kandidovala písomne potvrdila, že má zástupcu v tomto 
zastupiteľstve, nemá svoje členstvo v tejto komisii. Vnímam to naozaj ako veľký problém 
dôvery všetkého toho, čo z tej komisie ide von.  
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, Marcel, dovoľ, aby som ti pripomenula, že komisia na 
ochranu verejného záujmu je váš orgán, nie orgán tohoto úradu. My môžeme nejakú podpornú 
službu pre túto komisiu,.. ale je to výlučne vaša kompetencia. Druhá vec - že o tom, že tu pán 
poslanec Krampl alebo niekto iný, lebo boli aj iní poslanci, ktorí si riadne podľa všetkého 
nesplnili svoje povinnosti, tak tu bola tiež prednesená správa na tomto zastupiteľstve, kde si sa 
o tom dozvedel, len si na to asi zabudol. Ale bolo. Veď to bol pán poslanec národnej rady, pán 
poslanec Sloboda, dlho sa tu o tom diskutovalo, že či je podpis formálna alebo neformálna 
záležitosť. Čiže bola tu rovnako prednesená informácia z otvárania obálok minuloročných, 
minuloročných priznaní volených funkcionárov. A to posledné.. mám to teda chápať, že tvoj 
príspevok teraz diskusný bol, že prejavil si záujem o zvolenie do komisie na ochranu verejného 
záujmu, hej? Pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Možno by bolo dobre, keby sme si nejako ujasnili 
tú následnosť udalostí, čo sa týka podnetu pána kolegu Rosinu. A o čom rozhodovala komisia. 
Tak najprv bolo podanie pána kolegu Rosinu a komisia rozhodovala až následne o ňom. Takže 
takto to bolo. A čo sa týka zastúpenia OKS v komisii, tak to je milé, že pán predseda tu poslal 
nejaké vyjadrenie, ale to je krok A. Krok B je, že musí sa tu niekto nájsť, kto to navrhne.. vás 
teda, pán kolega Zajac, do tej komisie a môžete to urobiť aj vy, to bude úplne najjednoduchšie. 
Neviem, prečo to čakáte od ostatných. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Bendík má slovo. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. ja by som sa pridal k Marcelovi, ktorý hovoril, že tento 
podnet je tak minimálne divný, lebo podľa zákona podnet by mal obsahovať náležitosti, ako 
kto ho podáva, voči komu ho podáva a čo namieta. Ako viem, že na základe toho podnetu pán 
Rosina namieta, že tam nie je podpis. Ale vzápätí píše, že netuší, či je to porušením zákona. A 
teraz čo máme robiť my poslanci? Ja by som tu privítal nejaký právny názor o tom, lebo že či 
došlo k porušeniu zákona alebo nie, rozhodne v konečnom dôsledku súd. Ale právny názor 
nejakého právneho oddelenia tuto na úrade, že čo si o tom myslí, o tomto podnete. Že či to, že 
niekto nepodpíše podanie, je porušením tohto ústavného zákona a možno že by to chcelo aj od 
toho, kto písal tento podnet, keby si pozrel možno trošku judikáty, či náhodou k tomu neexistujú 
už teda nejaké uznesenia ústavného súdu. Lebo pohli by sme sa ďalej. Dneska tu máme podnet, 
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o ktorom vieme, že kam smeruje, ale hneď je spochybnený samotným podávateľom, že 
netušíme, či ide v tomto prípade o porušenie zákona.  
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja iba zopakujem pre pána poslanca Lenča, že ja som vo svojom prvom vystúpení 
povedal, že na ústne vyzvanie, či chcem byť tejto komisie členom za OKS som povedal tomu, 
kto sa ústne oslovil ústne, že áno. Takže ja som urobil všetko pre to, čo som urobiť mohol. 
Keby ma vyzvala.. čo ja viem.. predsedníčka komisie, tajomníčka písomne, odpoviem 
písomne.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som sa na to pozrel troška inak. Povinnosť rozhodnúť je 
viazaná na informovanosť. Podnet bol prijatý 24.4. V ten deň zasadalo zastupiteľstvo do 
neskorých hodín. Bolo len otázkou správnej koordinácie, aby sa bezodkladne o podnete 
dozvedela predsedníčka príslušnej komisie. Nie je známe, či exekutíva a členovia komisie 
konali v snahe zvolať zastupiteľstvo mimo plán, aby sa teda rozhodlo o tom, že konanie začína. 
Lebo zákon hovorí jednoznačne, že orgán, ktorý uskutočňuje konanie, začne konanie z vlastnej 
iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa článku 7 
alebo 8, uviedol neúplné a nepravdivé údaje alebo nesplnil alebo porušil povinnosť atď. Takže, 
najprv sme teda mali o tom vedieť podľa možnosti včas, vtedy, aby sme začali konanie skôr. 
Teda čo možno najskôr, takzvane bez zbytočného odkladu. Teraz sa už predkladá rozhodnutie, 
kde alternatívne ??? o zastavení konania. Ale my sme ešte nerozhodli o začatí konania. Vážení. 
Napriek tomu, že formálne to vyzerá, že konanie začína na podnet osoby, ktorá podala podnet, 
nášho kolegu poslanca Rosinu, v skutočnosti tie informácie mala komisia už dávno predtým, 
lebo ako vyplýva z obsahu podnetu, reaguje na informáciu, ktorá odznela 27.2. tohto roku v 
správe na zastupiteľstve, ale to bolo o priznaniach spred roku 2017. Nie za rok 2017. To bola 
tá oneskorená správa. A komisia, ktorá to zistila, neinformovala. Len o tom, že to zistila. Ale 
podklad, návrh na začatie konania nebol. Čiže zastupiteľstvo tiež nezačalo, nikto tu nedal také 
uznesenie, takže zastupiteľstvo tie informácie vyhodnotilo tak, že nie sú dôvodné pre začatie 
konania. Teraz máme konanie podľa iného ustanovenia a začalo podnetom, ktorý bol doručený 
v deň predchádzajúceho zastupiteľstva. Takže, ak miestny úrad je ten, ktorý má pomáhať k 
činnosti tak komisie, ale hlavne zastupiteľstva, ktoré je tým zákonným orgánom na začatie 
konania alebo rozhodnutie, tak snáď bolo treba zvážiť, že keď už sa to nestalo toho 24.4, čo 
všetko urobiť, aby sme mohli urobiť rozhodnutie včas, v tej 60dňovej lehote. Aj keď tá lehota 
sa formuluje ako administratívna, teda jej uplynutím nezaniká právo rozhodovať, podľa mňa 
nie je v súlade s princípmi právneho štátu, aby sa rozhodovalo po uplynutí takej lehoty. Lebo 
nebolo problémom, aby podklady zastupiteľstvo dostalo včas, aby rozhodlo včas, teda do 60 
dní od začatia konania, teda dňa prijatia tohto podnetu. Je to teda všetko o tom, že nástroje, 
ktoré sú k dispozícii sa nevyužívajú tak, ako predpokladá zákon, ale ideme na hranu, často krát 
za hranu. Je to škoda, lebo mohli sme o tom debatovať ďaleko pokojnejšie a možno by sme to... 
Ďalšia záležitosť je tá skutočnosť, že ozaj ak nám chýba podpis, tak otázka je otestovať, či je 
to zákonom uložená povinnosť. Či je jasne definovaná táto skutočnosť ako nevyhnutná 
povinnosť, ktorú nemožno v žiadnom prípade jej nesplnenie nahradiť v náhradnej lehote 
dodatočne na základe upovedomenia bez toho, aby bolo vôbec začaté konanie o nejakých 
sankciách. Ja osobne si myslím, že bol priestor na to, aby sa to vybavilo bez zbytočných 
dramatizácií, aj bez toho, aby sa vôbec objavil podnet poslanca Rosinu. Lebo ak sme 27.2. 
počuli, že tam chýba podpis, tak možno členovia komisie alebo predsedníčka komisie, mohla 
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ústretovo povedať, tak dobre, dodatočne podpíšte, ak uznáte, že to bolo vaše podanie. Zákon to 
nezakazuje, napriek tomu sa táto ponuka nestala. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, vypršal ti čas, ďakujem veľmi pekne, ak dovolíte, 
vážení kolegovia, len pre pripomenutie alebo občerstvenie pamäti - 27.2. bolo to zastupiteľstvo 
pamätné, hej? Keď bola tá správa o predchádzajúcom otváraní obálok a keď sa prejednával 
podnet na pána poslanca Jara Šíbla. Podnet na Jara Šíbla prišiel rovnako ešte predtým, než bola 
podaná správa na komisiu na ochranu verejného záujmu. A prejednávalo ho toto zastupiteľstvo. 
Takže prepáčte, vážení kolegovia, na všetkých treba uplatňovať úplne rovnaký meter. Pán 
poslanec Krampl, máš slovo. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Rád by som reagoval... možno ešte dokončím z 
predchádzajúceho. Totižto o tom, že tie majetkové priznania nie za minulý, ale za predminulý 
rok, že sú v poriadku, o tom hovorila písomná správa, ktorú predniesol predseda komisie pán 
Buzáš ešte. Hej? Pani Zemanová sa stala predsedníčkou až potom a ona urobila opätovnú 
kontrolu, ktorá skonštatovala niečo iné. Takže tu máme rozhodnutia dvoch predsedov komisie 
pre ochranu verejného záujmu, ktoré si vzájomne odporujú. Chcem povedať iba to, že v tom 
prvom rozhodnutí ešte boli členovia komisie pán Záhradník a pán Bendík, počas toho druhého 
rozhodovania už členovia tej komisie neboli, čo tiež teda nevyvoláva dôveru. Chcem len 
povedať čo sa týka len tej 60-dňovej lehoty, ktorá sa tu spomenula, že či sa musí dovtedy 
rozhodnúť alebo nemusí.. No v prípade pani Hanulíkovej, na ktorú podával podanie ešte pán 
Hrčka sa argumentovalo práve tým, že prešla tá 60-dňová lehota a nie je možné voči nej 
pokračovať v konaní. Tak ja teraz neviem, prečo zrazu u mňa sa neaplikuje toto isté. Ďalšia 
vec, čo sa týka majetkového podania, ja ako jeden z mála, možno jediný poslanec, som tu kedysi 
využil ponuku, ktorú dal prednosta a na webovej stránke pri mojom mene je aj link na Politika 
open, kde bolo zverejnené pre všetkých moje majetkové priznanie. Bohužiaľ, ten link nie je 
funkčný, lebo ten projekt Politika open skončil. Ale tým chcem povedať to, že ja skutočne 
nemám čo skrývať a ak teda momentálne sa tu bavíme o nejakých nedostatkoch, tak sa 
nebavíme o tom, čo zákonodarca mal v úmysle a teda nejakú verejnú kontrolu nad majetkom 
verejných činiteľov, ale bavíme sa tu naozaj o detaile, ktorý slúži len na obyčajné šikanovanie. 
Nebavíme sa tu o ničom dôležitom. To je ďalšia vec. A ešte k tomu by som podotkol, že ma tu 
pán Rosina minule obvinil, že toto využívam na predvolebný boj. Tak ja chcem vyjadriť nádej, 
že toto isté teraz nerobí pán Rosina, hej? Z čoho ma minule obvinil. K technike, ešte ďalšia vec, 
ja som 2.3., teda dá sa povedať že pár dní po tom zastupiteľstve, kedy pani Zemanová predniesla 
tú svoju správu, jej napísal e -mail. Napísal som jej to na dve e-mailové adresa, jednu Karlova 
Ves a druhú má ešte takú súkromnú. Ja si ho dovolím prečítať: "Môj nedostatok v majetkovom 
priznaní žiadam riešiť v zasadaní komisie pre ochranu verejného záujmu. Je to v súlade s 
rokovacím poriadkom komisie, čl. 2, ods. 2, v prípade pochybností o úplnosti oznámení a 
pravdivosti oznámení požaduje od starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva 
vysvetlenia. Táto je potom oprávnená prípadne odpečatiť majetkové priznania a doplniť 
chýbajúci podpis alebo v súlade s názorom tajomníka požadovať nové majetkové priznanie. 
Pôjde však o uznesenie komisie, nie o názor tajomníka, ktorému sa nezodpovedám. Názor 
komisie som pripravený rešpektovať a nedostatky odstrániť spôsobom, na ktorom sa zhodne." 
Čiže ja som mal záujem toto riešiť a ak to komisia nevyužila, toto ..na ten e-mail som 
mimochodom nedostal žiadnu odpoveď.. Ak teda nebola ochotná toto riešiť, tak považujem 
celé toto konanie iba za šikanózne a protizákonné. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre. Tu sa musím veľmi ohradiť, prepáčte, kolegovia, voči 
termínu, že šikanujeme tu vzájomne kolegov. My sme do programu zaradili podnet pána 
poslanca Rosinu. Podnet, ktorý prerokovala komisia na ochranu verejného záujmu rovnako ako 
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podnet.. neviem, či už si ho podal ty alebo ktorý kolega, pán poslanec Bendík, ale rovnako bol 
zaradený do programu rokovania zastupiteľstva vtedy. Takže ja neviem, o akom šikanovaní tu 
hovoríme. To proste nie je žiadne šikanovanie. To je naša povinnosť, aby to bolo do programu 
zaradené. A to, či je to formálne alebo nie, podpis alebo ja neviem, aké iné náležitosti, tu bolo 
vymenované neviem koľko poslancov, ja sa tomu nevenujem, je to vaša záležitosť, je to 
záležitosť vašej komisie. To, že hovoríš, že v protirečení bolo konštatovanie pána predsedu 
Buzáša a konštatovanie pani predsedníčky Zemanovej, voči ktorej nemáš dôveru.. Však to ste 
boli práve vy, poslanci za stranu SAS, ktorí ste žiadali, aby sa otvárali obálky, keď bol 
predsedom komisie pán poslanec Buzáš, tak komisia nerozhodla o otváraní obálok. Keď sa stala 
predsedníčkou pani poslankyňa Zemanová, tak učinila vašej žiadosti zadosť a obálky sa 
otvárali. Pán poslanec Buzáš, keď bol predseda, len konštatoval, že všetci odovzdali. Spočítali 
obálky, skontrolovali dátumy a bolo. Ale skontrolovali aj náležitosti, či všetky tie dokumenty, 
ktoré mali poslanci odovzdať, tam boli a vtedy sa konštatovali pochybenia. Ale urobila to 
vlastne na váš podnet, že sa otvárali obálky, tá komisia. Čiže sa s tým stotožnila. A našli sa 
chyby. Takže len pre upresnenie status quo, že ako to vlastne je. To nebola iniciatíva, otvárať 
obálky pani Anky Zemanovej. Prepáčte, pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa k tomu hlásim, áno, bola to moja iniciatíva, myslím 
si, že minimálne to prispeje k tomu, aby poslanci sa naučili správne vypisovať majetkové 
priznania. lebo to je to minimum, čo by ten poslanec mal vedieť, ak chce zastávať takúto 
významnú pozíciu. Padli tu dve významné otázky. Jedna je napríklad tá, že prečo sa 
nepokračovalo v konaní voči Ivete Hanulíkovej a poviem to takto - zo strany Smer - SD, už ste 
sa dohodli? Lebo takto to teraz vyzerá. Lebo voči Kramplovi sa konanie vedie, ale veď tu boli 
3 podania. Tri podania, ktoré inicioval bývalý prednosta Ján Hrčka. A kde sú tie podania? Prečo 
sa nepokračovalo? Ja som vtedy predseda komisie nebol, tak ja sa len pýtam. Ak sa nesmiem 
spýtať, ok, beriem. Nepýtaj sa, lebo tu sa odpovede človek nedočká. Druhá vec, keď kolega 
Krampl napísal, že chce byť účastný na komisii, ktorá bude prerokovávať to jeho v 
úvodzovkách, zlyhanie, prečo teda nebol pozvaný? Toto by som chcel, aby sa nejakým 
spôsobom odpovedalo.  
 
D. Čahojová - starostka: Zvukové znamenie oznámilo, že si vyčerpal svoj diskusný príspevok, 
pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Veď ja som tu ocenil prácu pani Zemanovej, ja si vážim, že 
pracuje tak, ako pracuje. Ja som nespochybňoval ju, ja som spochybňoval komisiu ako takú. A 
tu by som rád možno reagoval.. s Marcelom.. že by som sa tiež rád prihlásil do tej komisie ako 
zástupca strany SAS. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani starostka. Veľmi ťažko sa mi reaguje na 
vulgárnosti, na expresívne výrazy, na slovník, ktorý patrí na ulicu medzi sociálne 
neprispôsobivých občanov. Pekne ste to dotiahli, páni. Udržujete vysokú úroveň. 6 volebných 
období napriek rôznemu osadenstvu v tomto zastupiteľstve panovala jasná zhoda, že zákon o 
majetkových priznaniach pre volených zástupcov bol hlavne pre tých ľudí, ktorí majú možnosť 
sa obohatiť. To, že vyznel formálne a že dnes ten účel, ktorý mal plniť, neplní, je zrejmé. 
Nemusím o tom ďalej hovoriť. Volených zástupcov samospráv a tak sa to aj tu tých 6 volebných 
období vnímalo, sa tento zákon dotýkal, ale pri svojej bezzubosti tak či tak nemohol nič zistiť 
a preto sa s ním aj tak narábalo. Formálne sa podali daňové priznania, formálne sa skontrolovali 
dátumy a formálne sa tieto veci zapísali, zapečatili do krabice a odložili. Nikomu to 
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neprekážalo, lebo nikto sa neznížil na tento spôsob robenia politiky z formálnej záležitosti. 
pretože to vnímam ako formálnu záležitosť, pán Krampl. Nebudem hlasovať, ako som 
nehlasoval ani pri pánovi Šíblovi a ako nebudem ani pri ďalších poslancoch. Nebudem hlasovať 
čo sa týka vašej osoby. Ale poprosím, aby ste neznevažovali moju prácu. Ja som ako predseda 
nič nemanipuloval, ako predseda som nič neporušil. Pán Zajac tu niečo hovoril o roku 2016, že 
nepočul. Boli tu dané zistenia, boli povedané. Od pánov, ktorí túto hru rozohrali, ktorí robia z 
vecnej samosprávnej politiky vysokú politiku a politickú hru, kde sa snažia získať svoje 
politické body, som sa nedozvedel a nedočkal ďalších podaní a oznámení okrem jedného 
účelového na ich vtedy politického konkurenta, pána Šíbla. Hovoríte o škaredom úmysle? No 
ja škaredý úmysel vnímam, páni, z vašej strany. Keď ste túto hru rozohrali. Ja na ňu 
nepristúpim. Ako predseda komisie som nič nemanipuloval a kto je predseda komisie vie, že 
komisia má svojich členov, ktorí rozhodujú a hlasujú autonómne. Všetky rozhodnutia komisie 
boli prijaté jednomyseľne. Pán Krampl hovoril niečo o legitimite tej komisie. No ja sa 
domnievam, že rovnako na hrane legitimity je miestna rada. Kde sa dostatočne zvolený 
poslanec, pán Bendík, zvolil svojím hlasom. Potreboval 9 hlasov na to, aby bol zvolený a ten 
9ty hlas si dal sám. To je tiež podľa mňa na hrane legitimity, keď chcete byť takí veľmi kritickí, 
keď chcete byť takí veľmi akurátni, tak by bolo dobre, keby ste sa pozreli aj na seba. Ak sme 
vám doteraz mnohé veci tolerovali, neodpovedali, neboli drzí, to neznamená, že nevieme byť 
rovnakí. To len tento spôsob jednania je nám cudzí. Nenúťte nás k tomu, aby sme si ho osvojili. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Ja som chcel len povedať, že sa s predrečníkom zhodujem v tom, že 
sme to všetci považovali, aj to podnes považujem, aj som to pred rokom povedal, za dosť 
formálnu záležitosť, ten zákon. Dôvody povedal predrečník kolega Buzáš, nejdem ich 
opakovať. A druhá vec je, že vždy som vyznával pravidlo, že treba na každého používať 
rovnaké pravidlá, rovnaké postupy. To považujem za základný princíp aj obyčajnej ľudskej 
spravodlivosti, aj demokracie. Rovnaké pravidlá, rovnaká zodpovednosť, rovnaké práva, 
rovnaké postupy na každého. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Pán Buzáš, neviem, kde ste počul niečo, že by som vás 
obviňoval z niečoho, iba som skonštatoval holý fakt a to je ten, že proste tie dve správy sa líšia, 
to je všetko, nič viacej, nič menej. Je to správa o činnosti komisie, nie o činnosti jej predsedu. 
Takže ma mrzí, keď ste to zobral osobne, ale naozaj to tak nebolo myslené, ak ste to tak zobral, 
tak sa vám ospravedlňujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Mne sa to nepáči, že sa takto bavíme a nie som tomu nadšený, lebo je to.. každý 
máme v tomto nejaké videnie a každý si budeme húsť svoje. Tak ďaleko sme sa dostali. Mne 
je to osobne ľúto. Chcem len povedať, že nebol som to ani ja, nebol to ani Krampl, ani poslanec 
Bendík, ktorý urobil rozhodnutie, že bude otvárať tie veci, obálky. A ja napríklad som naozaj 
bol veľmi rád, že vy ako predseda ste ich neotváral. Preto naozaj si myslím, že je to tak, ako to 
je. Ale obviňovať nás ako keby z nejakého zneužívania tejto situácie na nejakú diskusiu, ktorá 
nie je nejaká úžasná... Ja som tam vulgarizmy zatiaľ nepočul.. ??? už počuli aj vulgarizmy, ale 
dobre, každý máme cit, hranice na vulgarizmus svoje, takže vôbec.. ako otvárať tie diskusie 
otvárame preto, lebo komisia sa rozhodla obálky otvoriť, tak ako sa predtým roky nerozhodla. 
Ja spochybňujem to, že komisia je v zložení, kde teda nie je každá strana, ktorá v tomto 
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zastupiteľstve je, zastúpená. Na otázku, ktorá tu padala nie v pléne, ale vedľa mňa, že kto by 
teda mal mať záujem na tom, aby teda bola tá komisia kompletná, na to ja tvrdím, že ten, kto 
predkladá takýto návrh, lebo keď tam nie sú všetky strany, tak prepáčte mi, je pre mňa, 
nedôveryhodná. Lebo som tam nebol. Lebo som nebol v tej komisii a nie som ja povinný podľa 
môjho názoru sa hlásiť do každej komisie, ale niekomu to musí záležať na tom, aby tá komisia 
fungovala. Podľa mňa je to úrad, ktorý by mal chcieť vyslať nejaký signál spoločnosti, je to 
podľa mňa predseda tej komisie, ktorý by mal mať záujem nejako aby tá komisia bola v 
nejakom zložení. Navyše, ja to tvrdím, že na otázku predsedkyne komisie, či chcem byť časťou 
tej komisie, súčasťou, som povedal, že áno. A to prečo som nedostal pozvánku atď., atď., to už 
ja teda naozaj neviem. Ale to konanie, ktoré už bolo všetko po tom, čo ja som žil v tom, že som 
odpovedal na otázku, či chcem byť v komisii ako zástupca OKS, „áno“, to konanie bolo bezo 
mňa. Ja nič iné nespochybňujem, len tieto dva fakty. A mňa vôbec neteší, lebo ani do toho 
programu sme to neboli my, ktorí sme tú správu a to podanie poslanca predložili. Naopak, boli 
sme to my, ktorí sme to chceli z toho.. lebo ja si pamätám to hlasovanie, z tohto programu 
vyhodiť. Presne preto, aby sme sa týmto diskusiám vyhli. Tak to je len konštatovanie toho, že 
kde sa nachádzame. A áno, budeme to každý vidieť svojím pohľadom, lebo dneska už každý 
máme ten iný pohľad. A to je podľa mňa aj legitímne. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina má slovo. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som iniciátor tohto rokovania. Mnohé z toho, čo 
som chcel povedať, povedal už kolega Buzáš. Naozaj, tento zákon na ochranu 
verejného  záujmu je zákon, ktorý je platný, ktorý ako občan a ako poslanec, ktorý zložil 
poslanecký sľub a zaviazal sa plniť zákony, rešpektovať musím, ale ako občan mám právo si 
myslieť o tom, že ten zákon je bezzubý, nezmyselný a sám o sebe neslúži na ten cieľ, na ktorý 
by mal byť, teda chytať zlodejov, korupčníkov, podvodníkov, ale slúži viac menej na trestanie 
neborákov, ktorí zabudnú v termíne odovzdať alebo nebodaj zabudnú podpísať daňové 
priznanie alebo toto oznámenie. Je to teda veľmi zlý zákon a nikdy by som si nedovolil a 
nechcem v živote dávať podania na niekoho. Ale je tam istá výnimka a tou výnimkou je Robert 
Krampl, ktorý dal podanie na kolegu Šíbla, kde boli isté pochybnosti a pri tom mal vedomosť 
o tom, že je ďalší poslanec, kde pochybnosti o porušení zákona neboli a na tohto poslanca 
podnet nedal a keď som sa ho pýtal, že prečo nie, tak mi nedopovedal na to a povedal, že keď 
si niekto myslí, podnet môže dať každý. Takže tento podnet som dal. Nádejal som sa, že v rámci 
rozpravy kolega Krampl povie "Áno, že sorry, je mi to ľúto, zabudol som to podpísať, je to 
priznanie, ktoré som ja predložil." Myslím, že by sme to veľmi rýchlo dali zo stola dole. 
Skonštatovali by sme že skutok sa stal, ale teda stal sa omylom a ja by som bol za to, že nerobme 
z toho ďalšie závery. Ale žiaľ, som veľmi smutný z toho, že kolegovia sa uchyľujú k 
vysloveným lžiam, k prekrúcaniu faktov a neviem k čomu všetkému. Ak teda padla tuná výzva, 
že zakopme .. že tá krvavá sekera bola vykopaná .. áno, bola vykopaná v prípade poslanca Šíbla. 
Ja navrhujem, zakopme tú sekeru. Ale to nezakopeme tak, že budeme sa teraz obviňovať a 
prekrúcať fakty. Jednoducho, skutok sa stal, jasné, aj mne sa to môže stať nabudúce, hocikomu 
z nás. Skončime to.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Chcem, keďže to pán Zajac viac menej mimoverbálne jasne naznačil, aby som s ním 
komunikoval, takže môžem reagovať na predpredrečníka a ešte aj na pána Krampla krátko?  
 
D. Čahojová - starostka: Máš 60 sekúnd. A reaguješ na pána Rosinu.  
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P. Buzáš: Pán Zajac, neviem, či bola vykopaná nejaká krvavá sekera vojnová. Z mojej strany 
určite nebola. Ja som si vás vždy vážil, nič sa na tom nezmenilo. A ak aj nemáme názorovú 
zhodu, ak sme niekde dnes trošku inde, to neznamená, že sa nemôžeme k sebe správať úctivo, 
dôstojne. A tak sa aj my dvaja správame, ale nevidím to u všetkých, skôr naopak. Je mi to ľúto. 
Pán Krampl, ak sme sa zle pochopili, som rád a som rád, že viete sa ospravedlniť. Ja rád to 
ospravedlnenie prijímam.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Súhlasím s vyjadrením poslanca Rosinu, že ten zákon je veľmi 
nešťastný, lebo vytvára tých neborákov, ale na rozdiel od toho, že raz neborák tak a raz neborák 
tak, ja by som sa bol neboráka za tie dva mesiace od zaregistrovania informácie o chýbajúcom 
podpise spýtal, či to je jeho podanie a nečakal až na vyjadrenie na ďalšom zastupiteľstve a 
mohlo sa ušetriť príliš veľa. Keby sme boli troška pragmatickejší, možno by sme skrátili alebo 
sa zbavili zbytočných záťaží, podobných vyjadrovaní, ako počúvame dnes a ako sme počuli, 
keď sme prejednávali podanie proti poslancovi Šíblovi. Proste tak, skúsme vidieť tých 
neborákov ako seba samých a skúsme sa k nim správať ako k svojim blížnym. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. No, Rudo, možno si tu nebol, ale ja som tu čítal e-mail, ktorý 
som adresoval 2.3., čiže pár dní po zastupiteľstve februárovom pani Zemanovej, predsedníčke 
komisie, kde som jej ponúkol súčinnosť pri odstránení nejakých nedostatkov, na ktoré prišla. 
Čiže to nie je pravda, čo si vravel, že ja som nemal záujem na odstránení. Ten záujem som mal 
a myslím, že dokázateľne som ho proste vyjadril. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Svoboda. 
 
D. Svoboda: Predmetom toho, čo tu teraz preberáme, je ozrejmiť si nejaké skutočnosti, ktoré 
by nám všetkým mali byť jasné a na základe toho, čo pán Krampl povedal, že on reagoval, teraz 
to zopakoval, že on reagoval na tú situáciu, pokladám to za mimoriadne dôležité a dostačujúce. 
On proste prejavil tú svoju ochotu to riešiť. A že nebolo na to reagované, to je druhá vec. Tie 
príčiny sa môžu hľadať. A ešte by som rád povedal, že každý občan, aj z ulice, má právo voliť 
a byť volený. 
 
D. Čahojová – starostka: Ďakujem. Pán poslanec Bendík, na koho reaguješ?  
 
I. Bendík: Na pána Rosinu, na jeho vystúpenie. Stále si myslím, že nepodpísanie majetkového 
priznania nie je porušením zákona. Aj preto som hovoril, že mi tu chýba nejaké vyjadrenie.. nie 
výklad zákona, lebo ten nedá nikto, ten dá až súd, ktorý by sa predmetným pojednávaním 
zaoberal, ale nejaké právne stanovisko. Aj preto je mi ľúto, že tu také niečo nemáme a vidím to 
preto, lebo v samotnom zákone neexistuje sankcia za nepodpísanie majetkového priznania. 
Skôr účel zákona nie je, že či niekto majetkové priznanie podpíše, nepodpíše alebo či tam 
uvedie dátum podania 26.3. alebo 31.3., ale že či uvedie údaje tak, ako to zákon vyžaduje. A 
tak ako sme vedeli požiadať o výklad zákona z ministerstva vnútra pri odmeňovacom poriadku, 
nerozumiem prečo sme aj tuto nevyužili rovnaký inštitút a nepožiadali o nejaký výklad tohto 
zákona, aby sme vedeli o čom dneska tu rokujeme. 
 
D. Čahojová - starostka: Veľmi sa mi žiada povedať, že ani vysvedčenie bez podpisu 
triedneho učiteľa a riaditeľa nie je platné, ale radšej budem ticho. Pán Rosina. 
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R. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len veľmi elementárne chcel vysvetliť. Opäť 
som očakával, že jednoduchú vec, že sa tu povie, áno, nepodpísal som, pochybil som, ale stále 
sa dokazuje, že listina bez podpisu je platná. Tak si predstavte situáciu, že napríklad na vaše 
konkrétne meno každý z vás, kolegyne, kolegovia, príde 25 oznámení na úrad s rôznymi 
hausnumerami, ktoré budú akože oznámenie o stavu majetku. Tak potom podľa čoho sa bude 
posudzovať, ktoré je to pravé? Asi zrejme podľa toho, že ktoré je podpísané, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Ďakujem pekne. kolegovia, rozmýšľam, že či nám občania rozumejú, ak sledujú 
tento prenos a či venujeme tomuto problému už nie príliš veľa času. Ale odpustite, nechcel som 
najprv reagovať, ale pár poznámok. Ja som bol proti tomu, to viete, dlhodobo som upozorňoval, 
že keď začneme s týmto zákonom pracovať hlbšie, otvárame Pandorinu skrinku. Niekto to 
nazval, že vykopávame krvavú sekeru a rôzne prirovnania. Obávam  sa, že to naozaj nastalo a 
upozorňoval som už vtedy, že drvivá väčšina porušení tohto ústavného zákona bude spočívať 
v administratívnych nedostatkoch, pochybeniach a budú to naozaj zanedbateľné, nepodstatné 
veci. Lebo tento zákon je naozaj, žiaľ, urobený tak, ako je, to znamená, že on formálne sa pekne 
volá, ale reálne nepostihuje tie konania. To som tu hovoril, nechcem to opakovať. A mne tento 
zákon vadí ešte z druhého dôvodu a to je ten, že orgán, ktorý vedie konanie, je toto 
zastupiteľstvo. Ani nie tá komisia, ku ktorej vy sa tak nejako odvolávate, to nie je podstatné. 
Konanie vedie tento, toto je orgán a tomuto orgánu podľa zákona podáva vysvetlenie ten, na 
koho prišiel povedzme kvalifikovaný podnet. Takže nie v tej komisii poslaneckej, ale tu. A mne 
sa to viete prečo nepáči? Lebo toto nie je správny orgán v zmysle... viete, vy keď ste.. či ste 
obvinený z priestupku, z trestného činu alebo akokoľvek, tak účelom toho správneho konania, 
ten správny orgán má postupovať nestranne, objektívne, za účelom zistiť skutkový stav 
pravdivo a potom navrhnúť nejakú právnu klasifikáciu. Ale s odpustením, prepáčte, my sme 
ten orgán, je toto politický orgán, tu raz má niekto viac hlasov, iný menej a tu naozaj ja sa vždy 
bojím, že kde je tu tá.. kde sa tu tá spravodlivosť nájde? Preto som nebol ani úplne komfortný, 
keď išlo konanie proti bývalej starostke, ktorá tu bola sama, aby to nevyzeralo, že robíme nejakú 
vendettu a revanž. Teraz mi je to nepríjemné, lebo je to poslanec z opozície. je pravda, že on 
vyvolával, dával ten podnet predtým na kolegu Šíbla, ja som ho podporil povedal som "padni 
komu padni", dnes by som možno aj od teba, Robo, čakal taký postoj chlapský, "padni komu 
padni", áno, beriem, uznávam, nie teraz tie procesné všetky veci si to zahmlievať.. Takže mne 
sa to preto nepáči, že vlastne orgánom je zastupiteľstvo. A tu naozaj ktokoľvek z nás sa tu môže 
ocitnúť v menšine a môže byť predmetom tejto šikany a on bude tvrdiť, že to tak nie je. My by 
sme dnes po správnosti po tom, čo sme si vypočuli správu predsedníčky, mali začať 6 konaní. 
Všetkých tých 6 mien, ktoré tu bolo, konanie sa začne, potom v rámci konania sa osloví Zdenek 
Borovička a povie "prepáčte, cítim sa dotknutý, tu mám potvrdenie, podal som", konanie, takto 
sa to sem prinesie a teraz by sa malo uznať, že áno, Borovička má pravdu, podal, bola to 
administratívna chyba, konanie sa zastavuje. Príde na rad ďalší a podobne. Ale tiež je to, viete, 
v tomto prostredí a takýmto spôsobom, je to proste.. toto je ten správny orgán, ktorý má konať 
a nemám ja dôveru k tomu, že vždy voči každému z nás by takýto orgán konal spravodlivo, 
férovo a nestranne. Preto by napríklad bolo veľmi zaujímavé viete čo? Robo, keby si sa nechal 
si uložiť tú sankciu a obrátil by si sa na ústavný súd. Lebo to by bol vážny.. To je totižto veľmi 
zaujímavý právny precedens. Nepodpísanie podania. Ty si povedal, voľne ťa zacitujem, 
"podanie je podané, nie je podstatné, či je podpísané". Analógie s daňovými priznaniami, 
zmenkami a inými vecami, to si nechajme. Toto je konanie podľa tohto špeciálneho zákona  a 
tu sa bude posudzovať, že je podpísané. Mňa by naozaj ako právnika zaujímalo, či ústavný súd 
by povedal "v poriadku, podanie nemusí byť podpísané." To znamená, by povedal, "Áno, 
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verejní funkcionári nemusíte podpísať podanie. Nemusíte." Ako, iste by si vošiel ako laik 
Krampl do právneho poriadku, bolo by to naozaj právne zaujímavé, že či to tak je. Lebo ty si 
podal.. ty sa k nemu hlásiš, aspoň tak som to vyrozumel, že si to podanie .. teda že je to tvoje 
podanie.. ale naozaj treba rozlíšiť.. lebo mohla by sa stať aj situácia, ktorú popísal Rudo Rosina, 
že tých podaní budú dve, tri na jedno meno, môže byť jedno podpísané, ďalšie dve budú 
nepodpísané a potom sa to bude musieť tiež nejako dokazovať a preukazovať. Takže ja by som 
bol naozaj rád, keby  sme v tomto postupovali naozaj dosť umiernene a bol by som skôr za to, 
aby tí kolegovia sa k tomu vyjadrili. Tie konania sme zastavili, lebo naozaj si myslím, že sú to 
všetko administratívne pochybenia. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Súhlasím s pánom zástupcom starostu, ale maličký rozdiel. Najprv 
by muselo zastupiteľstvo rozhodnúť, že vôbec konanie začína, až potom by boli vyjadrenia. Asi 
tak by to mohlo byť. Ale k tomu ďalšiemu - ja osobne nie som zástanca odporúčania nechať to 
na jednom človeku, aby zabezpečil vyjadrenie ústavného súdu, ktoré by mohlo byť zaujímavé 
pre právnu obec aj pre verejnosť, lebo je to príliš veľká záťaž na toho jedinca a čo sa týka týchto 
podaní, ja som stále presvedčený o tom, že tým, že odznela tá správa a zastupiteľstvo tú 
informáciu nepovažovalo za takú významnú, aby z vlastnej iniciatívy začalo podnet, tak 
nepriamo oznámilo, že nedošlo k takému pochybeniu, porušeniu, ktoré by malo vyvolať účinky 
konania, ktoré zákon predpokladá. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Braňo, ja samozrejme, že som pripravený sa obrátiť, v prípade.. 
teda.. odsúhlasenia zastupiteľstva aj na ústavný súd, ale nie teda kvôli tomu, ako ty hovoríš, 
aby sme si tu nejaké právne veci zisťovali, ale naozaj kvôli tomu, že som presvedčený o tom, 
že som sa ničoho nedopustil. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja k tomuto nápadu.. prepáčte, litigácia sa nerobí na živých prípadoch , Braňo, to 
vieš. Nie na živých prípadoch, nie s konkrétnymi prípadmi, ktoré môžu v prípade litigácie 
dopadnúť nejakým právnym rozhodnutím.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Ale Marcel, robí sa to, práve preto, že toto sú mnohé precedentné rozhodnutia 
a tá aplikačná prax súdna sa nedá inak navodiť ako z týchto konkrétnych zistení. Lebo.. 
kolegovia, nehnevajte sa, hovoríte, že mali ste dať právne stanovisko. Koho? Ministerstva 
vnútra? Koho? Ústavný súd? Už ste niekedy videli, že ctihodný ústavný súd bude reagovať na 
nejaký list z miestneho úradu? Však dodajte kvalifikované procesne, hej? Akože naozaj.. bolo 
by to zaujímavé, Robo, iba pre budúcnosť a pre iné veci lebo tvoja skutková veta znie: 
"nepodpísal som, dali mi sankciu a bolo alebo nebolo to úplné alebo neúplné priznanie." Ako, 
bolo by to naozaj zaujímavé, aj mňa by to zaujímalo, aby sa takáto vec rozhodla a potom by to 
bolo aj pre iné zastupiteľstvá ako judikát, podľa ktorého by vedeli postupovať a vedeli to 
posudzovať. Nič zlé na tom nie je, to nie je že živý prípad a neživý. Ani tí dvaja páni, čo boli v 
sobotu pred tým špeciálnym sudcom niekoľko hodín proste, tak isto mali isté procesné práva a 
nejaké rozhodnutia. Môžeme s tým rozhodnutím sudcu nesúhlasiť, ale proste ho urobil na 
základe nejakých poznatkov, ktoré mal, ktoré my ale nemáme. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Marcel, reaguješ na.. tretia faktická na jeden diskusný. Pán poslanec 
Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som rád pokračoval v tóne, ktorý naznačil pán 
kolega Rosina a teda zastavil toto celé a teraz sa mi jedná o tú komisiu ako takú, takže ja dávam 
návrh, keďže sa tu nikto nenašiel na doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov a navrhujem tam doplniť uznesenie: Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves volí za člena komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 1. poslanca Marcela Zajaca ako zástupcu 
OKS a 2. poslanca Roberta Krampla ako zástupcu SAS. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Doplňujúce uznesenie dal pán kolega. Pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ďakujem. Ja len sa chcem spýtať, to znamená, že v tej komisii budú dvaja 
zástupcovia z OKS? Lebo ak je tam zástupca za OKS teraz.. no je tam podľa toho, čo je napísané 
na stránke, ta je tam napísaný Peter Buzáš. Ja len upozorňujem.. 
 
D. Čahojová - starostka: Tak to asi nie je aktuálne, treba to aktualizovať, pán inžinier. 
 
I. Bendík:  Nie, nie, nie, on tam je, len ak niekto chce navrhnúť doplnenie, tak mal by najprv 
asi odvolať. Hej? Len procesná stránka. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže platné uznesenie tak, ako hovorí pán inžinier Kosnáč, platné, 
že za OKS tam bol zvolený pán poslanec Buzáš. Pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Ja sa len.. by som sa chcel spýtať, či to procesne je v poriadku, aby sa v rámci 
tohto bodu mohol dávať takýto návrh, či to nie je potrebné napríklad riešiť v nejakom inom 
..trebárs v bode Rôzne.. Aby to niekto právne zdatnejší ujasnil, či to je možné v rámci tohoto. 
Ja proti tom neprotirečím, len  procesne sa pýtam.  
 
B. Záhradník: Po správnosti by bolo asi lepšie, keby to odznelo ako samostatný návrh v bode 
Rôzne, ale nebolo by to pravdepodobne nezákonné, ak by to bolo ako doplňujúce uznesenie v 
tejto časti, ak vôbec teda k tomuto nejaké uznesenie prijmeme, takže.. toľko. Pán poslanec Šíbl. 
 
J. Šíbl: Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu programu.  
 
D. Čahojová - starostka: Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Šíbla na ukončenie diskusie. 
Hlasujeme. Návrhová komisia, hlasujeme. Za 14 poslancov, proti 2, zdržali sa 2. Uznesenie 
bolo schválené. V diskusii ďalej pokračujeme s prihlásenými účastníkmi a to sú... 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Martinický 
 
P. Martinický: Ďakujem. Pán kolega Šíbl ma predbehol, takže končím.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Zemanová. 
 
A. Zemanová: Milí kolegovia, keď ste ma volili 14. či 15. decembra 2014 do tejto komisie, 
nemala som z toho žiadnu extra radosť. Prijala som túto funkciu, robila som ju s najlepším 
vedomím a svedomím. Ak máte pocit, že som ju robila veľmi zle a nedodržiavala som zákon, 
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prosím ctené zastupiteľstvo o odvolanie z tejto funkcie. Robím v dvoch komisiách zaslúžilú, 
bezplatnú funkciu predsedníčky, neplánujem to robiť ďalej v prípade, že budem osočovaná a 
budú mi podsúvané zlé úmysly. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže kolegovia Šíbl aj Martinický ma predbehli, 
využijem tento čas a dávam procedurálny návrh, aby sme najprv hlasovali o alternatíve dve.  
 
D. Čahojová - starostka: Takže pán poslanec Rosina dáva procedurálny návrh, aby sa 
hlasovalo najprv o alternatíve dve. Na záver diskusie, keďže už nikto iný sa nehlási, tak by som 
chcela zacitovať, neviem, či je to slovenské ľudové porekadlo, ale "kto seje vietor, žne búrku", 
alebo tak nejako, asi slovenské ľudové porekadlo. Porekadlá by sme si mali viac všímať a viac 
vážiť, lebo asi je to veľká ľudová múdrosť. Diskusia je uzavretá, máme návrhy nejaké, návrhová 
komisia máte slovo, nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Na návrh pána kolegu Rosinu budeme najprv hlasovať o alternatíve dva. 
Čiže zastavuje konanie. Aha, ešte k tomu môjmu. Ja sťahujem ten návrh na doplnenie uznesenia 
v tomto bode.  
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o alternatíve číslo dva ako o prvej. Nech sa páči. Za 13 
poslancov, proti 0, zdržali sa 2 a ja si v tom teraz listujem, keďže nie som v tom úplne zbehlá, 
ale prečítala som si to. Nie je potrebné na zastavenie trojpätinová väčšina?  
 
Hlasy z pléna: Hej. To je v poriadku. 
 
D. Čahojová - starostka: Toto ale nie je trojpätinová väčšina. 
 
Hlasy z pléna: Je.  
 
D. Čahojová - starostka: Prítomných.. hej? Nie zo všetkých? Poprosím, pán inžinier, že by ste 
sa na to pozreli. Čiže trojpätinová väčšina prítomných. Ďakujem veľmi pekne. Takže uznesenie 
bolo prijaté. 
 
 
 
Bod_7 
Návrh poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií-neposlancov. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Teraz vážení kolegovia pýtam sa, či ešte tie dva 
nemajetkové preberieme a potom pred majetkovými si dáme prestávku? Dva nemajetkové 
máme a potom máme už samé majetkové. Kto je za to, aby sme ešte tieto dva body prebrali? 
Rukou, prosím. No ja to neviem spočítať. Tak áno alebo nie?  
 
Hlasy: Je to väčšina.    
 
D. Čahojová - starostka: Takže väčšina. Ešte dva body a potom máme obložené misy, tak sa 
ponáhľajte. Nech sa páči, otváram bod číslo 8, a tým je Návrh na určenie...  
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D. Čahojová - starostka: Bod číslo 7, prepáčte, Návrh na odmeňovací poriadok poslancov, 
členov komisie miestneho zastupiteľstva, volených a menovaných funkcionárov samosprávy 
mestskej časti Bratislava - Karlova ves. Keďže tu nie je pán prednosta pre svoje pracovné 
povinnosti, tak len krátko zrekapitulujem, že od 1. 4. platí novela zákona o obecnom zriadení, 
ktorá sa týka, mení aj zásady odmeňovania volených a nevolených funkcionárov, ktorý nám 
určuje, že nevolení funkcionári môžu získať odmenu maximálne polovicu mesačného platu 
starostu a volení funkcionári maximálne vo výške jedného základného platu starostu. Vytvorili 
ste si pracovnú skupinu vytvorenú z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorá o tejto otázke 
neviem či raz alebo dva razy sa stretla a rokovala. my vám predkladáme návrh, ktorý máte k 
dispozícii, ktorý akceptuje niektoré vaše návrhy, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu, 
ak chce niečo ešte pán vicestarosta.. nechce. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa 
páči. Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som k tomu povedal, že ma prekvapuje ten obsah s prvkami 
diskriminácie, nekonzistentnosti a podľa všetkého aj nie je logický. Poslal som poslancom 
návrhy na úpravy, pripomienky a ich odôvodnenie. Jednu spoločnú, 25 k jednotlivým úpravám. 
Pre krátkosť času iba zhrnutie. Spoločný poriadok v jednotlivých gramatických tvaroch 
nahradiť slovom "zásady" v príslušnom tvare. §1, ods.2 netýka sa členov komisie neposlancov, 
§??? rozširuje platnosť aj na volených menovaných funkcionárov, pojem funkcionár 
samosprávy nie je nikde ustálený, vymedzený. Písmeno a) náhrady mzdy a ušlého zárobku nie 
je sú odmenou, náhrady mzdy poskytuje zamestnávateľ, nie mestská časť; písmeno b) plat nie 
je odmenou; písmeno d) starosta, zástupca starostu a prednosta úradu nie sú v pôsobnosti 
zastupiteľstva; písmeno f) treba na konci asi doplniť slovo "poslanci". A teda vypustiť písmená 
a), b) a d) a upraviť označenie písmen. §3, tvorba jeho vzniku, zdrojov a úhrada o ich použití; 
§4 vypustiť; §5 vypustiť; §6 upraviť, zabezpečiť konzistentnosť. Odsek 3 upraviť, dať do súladu 
s §25, ods.8 zákona. Písmeno b) paušalizuje odmenu bez ohľadu na počet komisií; písmeno c) 
rovnaký podiel vyjadruje, že funkcie sú rovnako časovo náročné a znamená, že predseda 
komisie by mal odmenu jednu dvanástinu 12 krát za každý mesiac aj vtedy, ak z predmetu 
činnosti komisie vyplýva zasadnutie jedno, možno dve ročne. Odsek 5 upraviť, odsek 6 upraviť, 
odsek 9 upraviť, odsek 10 upraviť. § 7 vypustiť, § 8, ods. 1 podiel 1/48 nahradiť 1/24 a vypustiť 
odsek 4. § 9, odsek 1 presunúť do §1 ako odsek 3  a upraviť. Odsek 2 upraviť; § 10, odsek 1 
upraviť; odsek 2 vypustiť; odsek 3 upraviť druhú vetu; odsek 4 upraviť vo väzbe na uplynutie 
funkčného obdobia, dať do súladu s §25, odsek 8. Odsek 8 vypustiť. Ak by bol záujem a priestor 
nad rámec dvoch vystúpení, 5 plus 3 minúty, rád prečítam aj odôvodnenia, ale poslanci dostali. 
Takže mám návrh na zmenu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava - 
Karlova Ves ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
vypracovať návrh zásad odmeňovania len poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, aby zohľadňoval úlohy a časovú náročnosť  výkonu 
funkcie a predložil ho na zasadnutia komisií a miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
plánované na september 2018. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. By som rád zareagoval na predrečníka. Tento bod 
prerokovávame nie z našej vlastnej vôle, ale z vôle zákonodarcu alebo skôr z jeho zlovôle, 
pretože z jeho podnetu v snahe znížiť právomoci a akcieschopnosť samosprávy prijal novelu 
zákona. V čase, keď si zákonodarca rozmrazuje platy a zvyšuje si svoje platy, tak obmedzuje 
aj tak malé odmeny, smiešne odmeny volených zástupcov v samospráve. Preto nemienim 
strácať čas týmto zákonom. Je mi úplne jedno, či to nič si budeme deliť po častiach alebo v 
celku. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Buzáš. 
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Keďže tu nie je predkladateľ, neviem, či to bude 
možné. Z praktických dôvodov by som navrhol drobnú zmenu, s účinnosťou od 1.10.2018. 
Neviem, či si to predkladateľ dokáže autoremedúrou osvojiť. 
 
D. Čahojová - starostka: No, to si môžem osvojiť, samozrejme. Poprosím vás potom, 
návrhová komisia, aby ste na to upozornili, keď sa bude hlasovať. Hej. Pán poslanec Dulla, 
nech sa páči. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. K vyjadreniu pána poslanca Buzáša. Zdá sa, že by to bolo 
výhodnejšie, ale oddiali sa ten problém a napríklad úprava, ktorá je tam navrhnutá, že po 
mesiaci  konania volieb už nebude odmena, zostáva diskriminačná a zostáva v rozpore s tým, 
lebo poslanecký mandát končí uplynutím volebného obdobia a to je až zložením sľubu 
novozvoleného zastupiteľstva. Takže, tak čo som poslal v tom vysvetlení, tam sa pokojne môže 
stať, že 30 pracovných dní budú musieť byť poslanci k dispozícii, ak by bolo treba z nejakých 
dôvodov neplánované zastupiteľstvo a bez odmeny. Čiže keď už teda posúvať, tak posúvať ešte 
neskôr ako k 1.10. a kľudne k 1.12. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Nechcem to komentovať. Možné to je, fakt je, že ten finančný limit 
bude vyčerpaný omnoho skôr. Pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne, ja len technickú. Nie som si istý autoremedúrou v ZMOS-e prijať 
nejakú zmenu predkladateľa. Ja tu čítam, že predkladateľom je pán Drotován. Asi by bolo lepšie 
dať návrh na zmenu v tomto prípade. 
 
J. Mahďáková:  Keďže v tomto momente pre tento účel zastupujem, takže v tejto veci si 
osvojujem autoremedúrou zmenu. Konkrétne s posunutím začiatku účinnosti tohto poriadku 
odmeňovania od 1.10. 2018. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.  
 
D. Čahojová - starostka: Dávam hlasovať o návrhu na ukončenie diskusie. Za 13 poslancov, 
proti 3, zdržali sa 2. Diskusia bude ukončená po vyčerpaní tých prihlásených.. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta nasleduje. 
 
B. Záhradník: Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, možno tiež viac pre verejnosť, lebo vy 
poslanci to viete, ale myslím, že to treba povedať, že to odmeňovanie poslancov je.. že tá 
funkcia poslanca ako ju vykonávate, ju vykonávate popri hlavnom, svojom vlastnom 
zamestnaní. Vo verejnosti vzniká dojem, ako keby poslanci profesionáli. Nie je to pravda. V 
podmienkach samosprávy to je veľmi dôležité a podľa tohto návrhu poriadku odmeňovania, 
ktorý bol predložený v prípade Karlovej Vsi tá mesačná poslanecká odmena poslanca v 
závislosti od toho, v akej je pozícii, by sa mala pohybovať od 150 do 230 Euro mesačne v 
hrubom. Myslím si, že vzhľadom na časovú náročnosť a úlohy je to pozícia absolútne 
nezaplatená a som presvedčený, že všetci z vás vykonávajú tento mandát ako službu občanovi 
a nie ako zdroj nejakého svojho príjmu. To by som chcel, aby tu reálne zaznelo, aby to aj 
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verejnosť takto vnímala a to, že zákonodarca ešte limitoval vlastne možnosti v zákone o 
obecnom zriadení, tak si myslím, že to je proste nespravodlivé, ale treba takýto, aj keď možno 
zákon, s ktorým nesúhlasíme, musíme ho dodržať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. pán poslanec Rosina s faktickou. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda informáciu pre verejnosť chcem doplniť o 
to, že nejde ani o bežných poslancov, ale sú tu sobášiaci poslanci, ktorí vlastne za nejakú 
minimálnu náhradu teraz vykonávali túto prospešnú činnosť pre verejnosť. Teraz za svoju prácu 
de facto v sobotu, v nedeľu , cez víkendy nemajú nárok de facto na nič. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ja len ešte predsa taká malá poznámka, Braňo, bude treba potom dať pozor v 
súvislosti s tým posunutím účinnosti, aby sme neprekročili tú maximálnu čiastku, ktorú 
môžeme dostať. Naozaj je to treba svedomite počítať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Tento materiál sme pripravovali v takej užšej pracovnej 
skupine. Chcel by som reagovať na pána Dullu možno obšírnejšie než len faktickou. Ide o to , 
že niektoré jeho návrhy, ktoré on predostrel, sú technického charakteru, takže už aj súčasný 
odmeňovací poriadok ich nespĺňa ako keby z jeho pohľadu. Ale určité veci sú charakteru.. by 
som povedal.. toho zmyslu toho odmeňovacieho poriadku a to sme sa práve my v tej pracovnej 
skupine snažili nájsť nejaký kompromis, ktorý by ako keby väčšinovo vyhovoval všetkým. On 
namieta, že nie je možné vyjadriť alebo resp. odmeniť podľa časovej náročnosti člena komisie. 
No, je to naozaj tak, ale problém je v tom, že my momentálne ideme na ten strop. Takže ak by 
sme chceli nejak časovo diferencovať odmeny, tak by sme mohli ísť len smerom dole. Takže 
by odmeny.. vlastne by sme ich mohli znížiť. Ale v žiadnom prípade nie zvýšiť. Takže by tak 
či tak nedostal ten poslanec viacej bez ohľadu na to, ako časovo náročná by tá jeho činnosť 
bola. Preto si myslím, že by toto stálo za úvahu, pán poslanec, či by ste to nestiahol. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. No, obávam sa, že došlo k neporozumeniu. Ja som nenaznačil, že 
by sa nedala zisťovať tá časová náročnosť, ale to, že návrh ju nerešpektuje a to, že niekomu je 
automaticky priznané 12 krát do roka 230 Eur podľa toho výpočtu na rok 2018, aj keď komisia 
bude zasadať raz a že neposlanci dostanú len za tie mesiace, kedy bude zasadať komisia.. dostali 
ste to tam aj s vyjadreniami.. A môže sa pokojne stať, že teda sa budú pripravovať, prídu, ale 
komisia nebude zasadať, lebo nepríde nadpolovičný počet, takže nedostanú ani za ten mesiac, 
čo sa pripravovali a boli pripravení aktívne ovplyvňovať budúcnosť. A namietam to, že vlastne 
tá možnosť, ktorá je daná, ísť aj do tej výšky toho skromnosti sa vlastne u nás obracia proti 
nám, lebo sa ideme trestať. A trestať sa ideme násobne, podľa počtu členstva v komisii, ale 
odmena je paušálna bez ohľadu na počet. Takže je to absolútne nelogické, proti sebe. Za každú 
neúčasť dostaneme zrážku 10 alebo 20, ale za účasť nemáme za každú komisiu. Čiže ten návrh 
si odporuje vo vnútri, nie je konzistentný. To je podstata toho, čo som vám poslal.                                   
 
D. Čahojová - starostka: Chápem, Vlado, tvoje rozhorčenie, všetci sme nespokojní s novelou 
tohto zákona v tomto zmysle. Takáto je dohoda, pán poslanec Krampl. Uvidíme, ty si podal 
návrh na uznesenie, či bude prijaté.. keď to poslanci akceptujú, tak to tak bude. Pán poslanec 
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Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja .. na pána Dullu, ako člen príspevku môžem. Ide o to, že je 
pravdou, že v pracovnej skupine sme sa zhodli na tom, že za neúčasť na komisiách by nemali 
byť sankcie, to je pravda a to je aj trošku moja nespokojnosť z tohto vyplýva, že úrad napriek 
tomu presadil tieto sankcie do odmeňovacieho poriadku. Naozaj si myslím, že by sankcie mali 
byť ponechané len na to, čo zákon poslancovi ukladá a to je teda účasť na zastupiteľstve. Ale 
komisie už len zo zákona môžu byť zriadené, sú len poradným orgánom, nemajú proste takú 
veľkú právomoc na to, aby sme im aj cez odmeňovací poriadok priznávali takú veľkú moc. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, keďže diskusia bola ukončená, prosím 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy. 
Návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala jeden návrh na zmenu uznesenia od pána 
poslanca Vladimíra Dullu v znení: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vypracovať 
návrh zásad odmeňovania len poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves, aby zohľadňoval úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie a 
predložil ho na zasadnutia komisií a miestneho zastupiteľstva mestskej časti plánované na 
september 2018. 
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Dullu. Za 4 poslanci, proti 1, 
zdržalo sa 12 poslancov, tento návrh nebol prijatý, prosím návrhovú komisiu. 
 

Návrhová komisia: Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu so zmenou v § 11, ktorú si osvojil 
predkladateľ. Tento poriadok nadobúda účinnosť 1.10.2018.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujme o návrhu, ktorý bol predložený v 
materiáli. Za 13 poslancov, proti 4, zdržali sa 4, tento návrh bol schválený. 

 
Bod_8 
Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a 
určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom 
období 2018 – 2022 (8. volebné obdobie). 

 
D. Čahojová - starostka: Posledný pred občerstvovacou a hygienickou prestávkou je bod č. 8 
a tým je Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov 
a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 
2018 – 2022. Poprosím pani Ing. Mahďákovú, aby predniesla úvodné slovo. 

J. Mahďáková: Ďakujem. Tento materiál je predkladaný v súvislosti s tohtoročnými voľbami, 
kde v zmysle platných právnych predpisov je potrebné, aby miestne zastupiteľstvo určilo počet 
poslancov miestneho zastupiteľstva na volebné obdobie roku 2018 - 2022, čo je pre nás 8me 
volebné obdobie. Predmetný zákon určuje pre mestské časti s počtom obyvateľov takým, ako 
je Karlova Ves, to znamená od 30 001 do 100 000 obyvateľov, počet poslancov v rozpätí medzi 
15 až 25. Zároveň je potrebné určiť volebné obvody, ktoré sú v mestskej časti tradične 4. V 
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dôvodovej správe máte uvedené presne výpočty, akými sa navrhovateľ dopracoval k 
navrhovaným číslam. Počet obyvateľov mestskej časti k 1.1.2018 bol 36 792 a z možných 
alternatív je miestnou radou odporúčané počet poslancov 25, čo pre 4 volebné obvody bude 
znamenať -  pre prvý volebný obvod štyroch volených poslancov, v druhom volebnom obvode 
... hmmm, 5 volených poslancov, v druhom volebnom obvode 7 volených poslancov, v treťom 
7 volených poslancov a vo štvrtom 6. Ja som sa preklepla, lebo som si robila prepočty pre tie 
iné čísla. Zároveň je v predloženom materiáli navrhovaný rozsah výkonu funkcie starostu 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorý je z titulu vážnosti funkcie doteraz od roku 1990 
vykonávaný vždy na plný úväzok, na celé funkčné obdobie a rozsah tohto výkonu sa predkladá 
ako návrh aj v materiáli, ktorý máte pred sebou. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky.                                               
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu  k tomuto bodu. Keďže sa 
do diskusie nikto nehlási, tak diskusiu uzatváram a  prosím návrhovú komisiu, aby predniesla 
návrh uznesenia. 

Návrhová komisia: Dobre, takže keďže sme nedostali žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu, 
tak dávam hlasovať o návrhu v tej podobe, ako sme ho dostali predložený v materiáloch.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme. Za 18 prítomných poslancov, proti 
1, zdržali sa 2, tento návrh bol schválený a vážení kolegovia, vyhlasujeme teraz občerstvovaciu 
prestávku v priestoroch zasadačky miestnej rady máte pripravení všetci prítomní, aj kolegovia 
z miestneho úradu, aj zástupcovia médií občerstvenie. Nech sa páči, ste vítaní, na 1. poschodí. 
Koniec prestávky predpokladám 18.30, sa tu zídeme. 

 

Bod_9 
Žiadosť Moniky Michalčákovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc.č. 2360/23, k.ú. 
Karlova Ves. 

D. Čahojová - starostka: Začíname. Pokračujeme bodom č. 9, to je žiadosť pani 
Michalčákovej. Poprosím za predkladateľa pani Ing. Mahďákovú, aby uviedla materiál. 

J. Mahďáková: Vážená pani starostka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ďalším 
bodom je žiadosť pani Michalčákovej o kúpu pozemku z katastra registra C, parcelné č. 
2360/23. Pani Michalčáková nás požiadala, resp. požiadala hlavné mesto SR o odkúpenie 
pozemku o výmere 680m2 do výlučného vlastníctva, nakoľko jej rodina vlastní susedné 
pozemky. Jedná sa o záhradu a preto má záujem o odkúpenie tohto pozemku. Hlavné mesto 
postúpilo žiadosť nám, nakoľko tento pozemok je zverený na základe protokolu 20 z roku 91 
do správy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Predmetná žiadosť bola prerokovaná v 
komisii podnikateľskej, ktorá neodporučila odkúpenie pozemku, tak isto komisia regionálnej 
politiky neodporučila vyhovieť a miestna rada posunula materiál na rokovanie, odporučiť v 
alternatíve  - neschvaľuje. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky súvisiace s predkladaným 
materiálom, som k dispozícii.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Buzáš. 
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P. Buzáš: Ďakujem pani starostka. Ja by som si dovolil preložiť procedurálny návrh, aby sme 
prvé hlasovali o alternatíve B.  

D. Čahojová - starostka: V poriadku. Keďže nikto iný do diskusie sa nehlási, diskusiu 
uzatváram, prosím teda návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia v zmysle aj 
procedurálneho návrhu. 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves, budeme hlasovať teda najprv o alternatíve B, neschvaľuje zámer Moniky 
Michalčákovej o kúpu časti pozemku. 

D. Čahojová: Nech sa páči, hlasujeme. Za 19 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa nik. 
Toto uznesenie bolo schválené, čiže sme neschválili predaj pozemku žiadaného. 

 
Bod_10 
Žiadosť PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu čl. III. ods.2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 
zo dňa 04.07.2012, týkajúcej sa účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu. 

D. Čahojová - starostka: Nasleduje bod číslo 10, žiadosť pána Milana Mikulíka o zmenu 
nájomnej zmluvy. 

J. Mahďáková: Ďakujem. Predmetom tohto bodu je žiadosť pána Mikulíka o zmenu nájomnej 
zmluvy. Tento bod je prvou časťou takej štvordielnej minisérie, ktorá..  materiálov, ktoré spolu 
súvisia a bude sa vo všetkých štyroch rokovať o stánkoch, ktoré sa nachádzajú na Pribišovej 
ulici v tzv. trhovisku, ktoré je tam vytvorené. Preto vás upozorňujem alebo upútavam vašu 
pozornosť na to, že všetky tieto body sú spojené týmto miestom. Táto žiadosť pána Milana 
Mikulíka bola doručená do podateľne miestneho úradu a pán Mikulík žiada o zmenu účelu 
využitia tohto stánku na pozemku našom, teda  nájomca ho do správy má umiestnený. Pôvodne 
dohodnutý účel a spôsob užívania tohto stánku bol predaj módnych doplnkov a poskytovanie 
grafických služieb. Požadovaným účelom je prevádzka rýchleho občerstvenia cez okienko, 
ktoré je definované bližšie žiadosťou ako forma  - nealkoholické, teplé nápoje, slané, sladké 
pochutiny, polievky, minútkové jedlá, hot-dogy, palacinky a iné jedlá rýchleho občerstvenia 
pripravované s obmenou. Tento materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a podnikateľskej, 
ktorá neodporučila vyhovieť žiadosti. Komisia regionálnej politiky neodporučila odsúhlasiť 
zmenu a miestna rada prerokovala materiál a odporučila schváliť ho v alternatíve.. teda 
prerokovať alternatívu B - neschvaľuje. 

D. Čahojová - starostka: Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Dulla. 

V. Dulla: Ďakujem za slovo. osobitosťou tejto žiadosti je to, že zmena účelu užívania sa žiada 
nie pre toho, kto má s nami nájomnú zmluvu, ale pre podnájomníka. Čiže ten, kto má od nás 
prenajatý pozemok, nemá ďalší účel využitia toho priestoru, ale nejaký podnájomník, teda 
konkrétne tá pani má a ona si už ten stánok vnútorne prerobila. Už má označenie, už má všetky 
záležitosti, hej? A je to taký zvláštny moment, že neviem, či mi to dovolíte, hoci predtým 
dostala odpoveď.. teda pán Mikulík dostal odpoveď od miestneho úradu, že treba zachovať účel 
a napriek tomu pýtajú niečo iné Takže ozaj poďme hlasovať o alternatíve B a v súlade s 
náladami obyvateľov, čo tam bývame poprosím o podporu neschválenia.  
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D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že my sme schválili nájom do 
roku 2020 ako máme aj ďalšie materiály, kde sa predlžuje alebo upravuje doba nájmu na nejakú 
rovnakú domu pre tie stánky, ale budeme v situácii alebo možno už aj sme, že tam je iné 
využívanie, ako tá nájomná zmluva pripúšťa. Dobre, ďakujem za informáciu. Pán poslanec 
Dulla ešte. 

V. Dulla: Áno, je to tak. Proste pani sa z jedného stánku, ktorý predala, chce presunúť do 
druhého stánku, ku ktorému chce mať podnájomný vzťah. Taká je pravda v území. Hej? Takže 
ja vás ešte raz pekne poprosím. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Myslím, že nám je to jasné. takže poprosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrh uznesenia a ... teda... kto môže navrhnúť aby sme hlasovali za 
alternatívu B? 

Návrhová komisia: Ak budeme hlasovať o alternatíve A, kde teda čítame.. 

D. Čahojová - starostka: Odporúčame hlasovať najprv o alternatíve B. 

Návrhová komisia: Ale ak neprejde alternatíva A, už o alternatíve B hlasovať nemusíme. Ak 
neprejde alternatíva B, hlasovať o alternatíve A by sme mali. 

D. Čahojová - starostka: Odporúča sa hlasovať o alternatíve B, tak poďme.  

Návrhová komisia: Dobre, takže budeme hlasovať o alternatíve B - neschvaľuje zmenu 
nájomnej zmluvy. 

D. Čahojová - starostka: Hlasujeme, nech sa páči. Za 19 prítomných, proti nebol nik, zdržal 
sa 1 poslanec, to znamená, že tento.. alternatíva B bola schválená. 

 

Bod_11 
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: Návrh na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na 
pozemky v k. ú. Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom č. 11, je Návrh na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky v katastrálnom území Karlova Ves.  
 
J. Manďáková: V tomto materiáli sú dva druhy navrhované.. navrhované dva typy prenájmu, 
predĺženie nájmu. V časti A je predĺženie doby nájmu na pozemok - záhradu v zmysle 
ustanovenia zákona o majetku obcí, kde výška nájomného je regulovaná všeobecne záväzným 
nariadením č. 1 z r. 2011. Toto však neplatí pre časť B, kde navrhujeme, alebo teda na základe 
žiadostí užívateľov, navrhujeme predĺženie nájomných zmlúv pozemkov pod stánkami spolu s 
terasami, ktoré títo dvaja užívatelia k tým stánkom majú zriadené. Tam cena nájmu nie je 
regulovaná v zmysle žiadneho ustanovenia typu všeobecne záväzného nariadenia alebo iného 
právneho predpisu, ale je určené miestnym zastupiteľstvom. Ceny, ktoré sú odporúčané a 
navrhované boli odsúhlasené na poslednom rokovaní zastupiteľstva a s tými istými posúvame 
sa ďalej s návrhom. Vtedy u prvých dvoch žiadateľov uvedených v časti B pod č. 1 a 2 sú 
pozemky uvádzané v dvoch rozmeroch alebo výmeroch 39 a pol metra a ??? metra. Ten prvý 
výmer je výmer pod stánkom a druhá výmera je pod terasou. Tak isto je to u žiadateľa 
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uvedeného pod poradovým číslom 2. Tieto žiadosti boli tak isto prerokované v komisiách. 
Komisia regionálneho rozvoja vyjadrila požiadavku, aby z dôvodu prehľadu a koncepčného 
zamyslenia sa nad budúcnosťou tohto trhoviska bol predložený prehľad nájmov k dnešnému 
dňu na trhovisku Pribišova. Je na strane očíslovanej ako strana 5 v tomto materiáli tento prehľad 
uvedený. Ak sú nejaké otázky súvisiace, nech sa páči.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Dôležité je, že sa zjednocuje doba nájmu aj 
zjednocuje sa výška nájomného. Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Buzáš.  
 
P. Buzáš: Ďakujem za slovo. No nie som si úplne istý, či sa zjednocuje, lebo v materiáli č. 10 
sme neodsúhlasili.. a tam je nájomná zmluva do 30.6. 2020. A tuná máme tie nájomné zmluvy 
do 30.9. 2020. Jedná sa o rovnaký priestor, takže ja by som teda navrhol, aby sme dodržali ten 
termín 30.6., aby nám tam tie nájomné zmluvy končili naraz, nie v rozpätí niekoľkých 
mesiacov.  
 
J. Mahďáková: To si môžeme v autoremedúre osvojiť, to si osvojujem v autoremedúre.  
 
P. Buzáš: To je k tej časti doby nájmu. A možno by stálo aj za úvahu prehodnotiť to nájomné. 
 
D. Čahojová - starostka: Ja by som sa len predsa, vážení kolegovia, zamyslela nad tou dĺžkou 
nájmu. Sú to stánky, ktoré sú.. ja neviem, čo sa v nich predáva, ale myslím že zmrzlina 
napríklad, cukrovinky, pizza. Že by sme to neskracovali na začiatok leta, ale na koniec leta, aby 
sme to nechali tak, ako to je v tomto návrhu, neskracujme. Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
V. Dulla: Áno, ďakujem za slovo, presne k tomu smeruje moja poznámka. Zvažovali sme v 
komisii, či je výhodnejšie skrátiť na jar a nepustiť ich do tej letnej sezóny alebo nechať 
prebehnúť letnú sezónu. Zvíťazil zdravý rozum, podporiť podnikanie a predĺžiť čas na prípravu 
toho nového koncepčného riešenia. O to sa jedná v území. Čiže tie tri mesiace u toho jedného, 
ktorému nemeníme, nič nehrá, lebo on ho neprevádzkuje. Poprosím, aby ste vedeli, tam dobieha 
zmluva, ale on ten stánok na ten účel o tých odevoch neprevádzkuje a hľadal niekoho, kto mu 
tam vojde a bude zaňho riešiť ekonomické súvislosti nájmu. Lebo on vlastne neposkytuje 
žiadnu službu. A to je to, čo mne a nám, čo tam bývame, najviac prekáža. Že tam zavadzia 
veľká hmota a nie je z nej žiaden praktický úžitok pre obyvateľov, teda to, čo sa pôvodne 
sľubovalo.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme, pokračuje tvoj riadny príspevok.  

V. Dulla: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa priznávam, že hlasoval som na komisii finančnej 
za podporu predĺženia všetkých, ale asi som nedával veľký pozor a musel som prehliadnuť v 
časti B poradové číslo 4, stánok Kvety. Stánok s takou činnosťou sa tam neprevádzkuje roky. 
Áno, fyzicky tam stojí, má súpisné číslo, ale je zavretý a okienko pre verejnosť nebolo otvorené, 
ani nepamätáme. Naposledy na tej parcele sa poskytovalo možnosť nechať si opraviť odevy a 
predtým kupovať noviny, ale to sú ozaj dlhé roky dozadu. Takže pán Kišš, uvedený v riadku 4 
návrhu v podstate nevyužíva. Pravdepodobne tam tak isto skladuje nejaké veci, nie je vidieť 
dovnútra, je zavreté. A preto podávam návrh na zmenu uznesenia. Formálne je prepísané všetko 
tak, ako je, časti A a B sú nahradené poradovým číslom 1 a 2, lebo schvaľuje je po A a potom 
je pridané po B neschvaľuje predĺženie nájmu na pozemok registra CKN parcelné číslo 
1669/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 46 vo 
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky a správe mestskej časti Bratislava - Karlova 
Ves v lokalite trhovisko, Pribišova ulica, pod predajným stánkom Kvety. Predtým je v podstate 
opísané to isté, tak neviem, či to mám čítať a budeme to dva krát počúvať, akurát je z tej druhej 
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tabuľky vynechaný štvrtý riadok a posunutý piaty ako štvrtý, hej? Z formálneho hľadiska. 
Návrh uznesenia má tak isto viaceré strany. Ja veľmi pekne poprosím o podporu tohto, lebo to 
verejné priestranstvo potrebujeme ozaj na niečo iné, ako na to, aby ho zaberali stánky, v ktorých 
si ľudia odkladajú nejaké časti majetku a nevyužívajú to na tie funkcie, na ten účel, na ktorý im 
to bolo vlastne prenajaté. Takže míňa sa to svojim účelom. Potrebujeme ten priestor čo najviac 
uvoľniť, o tom sme už rozprávali, aj komisia regionálna znova pripomenula, že sa treba 
zaoberať konceptom toho verejného priestranstva a teda bolo by dobré, aby do toho leta 2020 
sme vedeli ako mestská časť, čo chceme do budúcna v tom území rokovať s tými, ktorým sa 
teraz nájmy predĺžia a uvoľnia sa tie podmienky na prípadnú rekonfiguráciu oproti súčasnému 
stavu. Veľmi vás prosím, kolegyne, kolegovia, v záujme nás, čo tam bývame, podporte túto 
zmenu návrhu uznesenia. Je to pre nás veľmi dôležité, lebo potrebujeme čo najskôr uvoľniť 
príjazdy a výjazdy pre záchranné služby. To, čo sa ide urobiť, to rozšírenie chodníka, je 
parciálnou časťou vylepšenia tých podmienok pre nás starších, polochromých, prípadne i 
chromých a tých, ktorí majú vážne interné problémy a dosť často tam chodia vozidlá rýchlej 
lekárskej pomoci a už sme tam mali aj hasičov a to zapadnutie, ktoré sme tu už niekoľko krát 
spomínali. Toto je tá dôležitá súvislosť. Potrebujeme uvoľniť minimálne príjazd a výjazd z 
jednej strany, buď z Majerníkovej alebo z Pribišovej, aby to ozaj plnilo tú funkciu, ktorá bola 
pôvodne, na núdzové podmienky prevádzky tých domov, lebo iný prístup tam nie je, ako odtiaľ 
spredu. My sa z dvora vozidlami.. no, fúrik možno a ostatné pochybujem. Takže, bol by som 
ozaj rád, keby ste to podporili, ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, skôr než dám slovo kolegom, upozornila by som na fakt, 
že momentálne ten nájomca nám asi platí nájomné, takže my keď s ním vypovieme zmluvu, 
tak nám nájomné platiť prestane. Ale ten stánok je v súkromnom vlastníctve, takže asi omnoho 
účinnejšie bude, keď naraz vypovieme všetky a budeme sa snažiť trebárs odstrániť alebo 
zmeniť alebo proste mať nejaké koncepčné riešenie toho priestoru. Neviem, či sa nám to podarí 
s týmto jedným izolovane, takže to je také riziko, že nám ešte aj prestane platiť a stánok nám 
tam zostane strašiť. Pán poslanec Rosina má slovo, nech sa páči. 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mňa napadá.. možno pre toto rokovanie je to už 
neskoro, ale urobiť kontrolu plnenia tých nájomných zmlúv, či naozaj tí nájomcovia používajú 
tie stánky na to, na čo ich používať majú.  

D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Krampl. 

R. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja len, pán Dulla, technicky, vy ste čítal parcelné číslo 1669/15, 
teda 519, áno, presne, len že či to máte v poriadku v tom vašom návrhu. 

D. Čahojová - starostka: To je zjavná chyba. 

R. Krampl: Presne by som chcel ešte podotknúť, že presne aby sa nestalo to, čo ste povedala, 
pani starostka, proste ide o to, či má úrad nejaké funkčné páky na to, aby sa takéhoto stánku v 
nejakej dohľadnej, rýchlej dobe zbavil, lebo vieme, ako to bolo vtedy s tými kvetmi, aby sme 
sa vlastne vyhli týmto problémom. To je taká otázka. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Že keď budú tie stánky naraz trebárs ukončené, tak má to svoju 
logiku a ..no... ale keď toho jednotlivca zrušíme, ešte aj o to nájomné prídeme. Pán poslanec 
Svoboda. 

D. Svoboda: Ďakujem. Pán Dulla v zásade povedal, čo chcem povedať ja. Netušiac, keď som 
sa hlásil, že to povie. Ale zopakujem pre istotu. Keď príde sanitka pred náš dom alebo do toho 
priestoru medzi domami v zimných mesiacoch, nedokáže sa otočiť a nedokáže hore tým 
svahom vyjsť. Dopravné oddelenie by malo pripraviť riešenie, kadiaľ tie sanitky budú môcť 
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odísť. Teraz sme vyriešili ten chodník, že sa rozšíri na pojazdovú šírku, ale treba ešte doriešiť, 
ako sa tá sanitka dostane bezpečne v zimných mesiacoch von. A to sa dá dosiahnuť jedine tak, 
že sa niektorý ten stánok odstráni, čiže ako povedal pán Dulla, spraví sa rekonfigurácia. Čiže 
musí sa prijať nejaká nová koncepcia tých stánkov, najmä ak vieme, že sú nevyužívané a musí 
tam byť zabezpečený bezpečný odjazd tých sanitiek tak, aby mohli odísť. Nie len prísť, ale 
odísť s tým pacientom. Takže by som povedal, že taký pohľad na to, že to sídlisko bude 
bezpečné pre každého, to nie sú len funkčné schody, zábradlia, ale aj to, keď príde záchranná 
služba a niekto je v obrovskej núdzi a v ohrození života, aby nebolo bránené jeho záchrane, 
keď štát vynakladá ohromné prostriedky na to, aby ten záchranný systém u nás aspoň ako tak 
fungoval. Čiže keď tá sanitka príde, my ako obec by sme mali vytvoriť podmienku prejazdnosti 
tak, ako to bolo pôvodne stanovené v projektovej dokumentácii toho sídliska. Tie stánky sa tam 
dali dodatočne rozhodnutím miestneho úradu a dožili, treba to prehodnotiť a nepodporiť tú 
myšlienku obnovy nájomných zmlúv do tej doby, dokiaľ nevypracuje dopravné oddelenie novú 
koncepciu prístupu k bezpečnostným potrebám obyvateľov. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja teda reagujem na príspevok ešte pani starostky, 
pretože som celkom nestihol, ale čo sa týka vypratávania tých stánkov odtiaľ, mám za to, že ak 
to neobsahujú doterajšie nájomné zmluvy, tak tie budúce by mali obsahovať nejaký právny 
nástroj, ktorý zaviaže toho nájomcu po skončení nájomného vzťahu vypratať ten svoj majetok 
a ak tak neučiní, aby bol na to oprávnený prenajímateľ, teda miestna časť urobiť na náklady 
toho nájomcu. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, to je výborný nápad. Pán poslanec Dulla. 

V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja teda zareagujem na to, čo odznelo, pani starostka v tvojom 
vyjadrení a čo teraz povedal poslanec Rosina. Ak teraz schválime predĺženie, tak to bude presne 
to, ako.... len to skončenie bude o niekoľko iné.. Nebude dôvod pripravovať odstránenie, lebo 
však má platnú nájomnú zmluvu a bude platiť. Čiže posunieme ten problém vypratania alebo 
uvoľnenia toho verejného priestranstva o toľko mesiacov, rokov, koľko by sa mu schválilo... 
Čiže nič nezískame. Akurát zväčšíme snehovú guľu, ktorú budeme kotúľať pred sebou. Čo sa 
týka odstraňovania, stavebný zákon je jednoznačný. Na prenajatom pozemku môže byť 
povolená len dočasná stavba. Po skončení podmienok dočasnosti sa nariaďuje odstránenie. 
Nerobil som to tu tie návrhy preto, lebo je to úkon preneseného výkonu štátnej správy. Ale 
možno sa pamätáte, že keď sme pred časom podobný stánok na opačnej strane a budeme sa k 
nemu vyjadrovať neskôr, pán Šafarík.. tak sme jedným uznesením zaviazali prednostu, aby 
podnikol kroky k odstráneniu. Potom po čase sa to otočilo a na ??? sa nakoniec schválilo 
predĺženie a ukázalo sa, že to predĺženie sa vlastne nenaplnilo, lebo teraz sa o ten istý stánok 
zaujíma niekto ďalší. Takže o tom to presne je. Ja by som bol veľmi rád, keby sme to nepredĺžili 
a práve čo najskôr vytvorili ten tlak na to, že ten stánok, ktorý sa neprevádzkuje, odtiaľ musel 
odísť. A či už to bude o niečo skôr alebo o niečo neskôr, pre nás, čo tam bývame, nie je 
rozhodujúce. A tých 700E zaokrúhlene, ktoré asi robí ročný nájom, podľa mňa to nie je 
rozhodujúce. Prišli sme už pri iných priestoroch o podstatne väčšie hodnoty. A toto nám 
pomôže. Pomôže nám to perspektívne na desiatky rokov potom, keď sa to podarí. A čím skôr 
sa to začne riešiť, tým lepšie. Čiže ja ozaj poprosím o podporu toho návrhu na zmenu uznesenia 
tak, aby sa neschválilo predĺženie nájmu toho pána Kissa, lebo ozaj ten stánok tam ne... On tam 
zase príde raz, otvorí dvere, vyzametá špinu možno, vytvorí dojem, že ho užíva, zatvorí dvere 
a zas tam rok nebude. A bude to tam zavadzať so všetkými negatívnymi dôsledkami. Ďaujem 
veľmi pekne.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Buzáš. 
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P. Buzáš: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja som ešte teda neskončil, ale už dajako to bolo 
prerušené ten môj prvý príspevok, takže si dovolím dokončiť. Ak teda trváme na tom, že 
chceme podporovať podnikanie a teda necháme tie zmluvy s výnimkou toho jedného, ktorému 
končí 30.6. a 30.9. 2020, bolo by dobré prehodnotiť aj nájomné. Lebo v súčasnosti je to 3,33E 
na m2 na mesiac. To nie sú ani najlacnejšie nevýrobné kancelárske skladové priestory na 
periférii Bratislavy, nie ešte v Karlovej Vsi. Takže navrhujem prehodnotiť tú dobu nájmu. 
Dobre, tak môžeme podporiť podnikanie, nech tam to leto sú, ale väčšina z nich tam živorí. 
Okrem tej pizze, Guido Paradiso, ktorá žije viac menej z donášky a rozváža tú pizzu, tie stánky 
tam živoria. Ešte možno ten Krokodíl Bar trochu.. neviem, či sú tí.. a tá zmrzlina nie je ten tip 
podnikania, kde ľudia stoja v rade. Žiaľ, chodia inde. Ak teda prosperujú, nech zaplatia aspoň 
to, čo stoja bežné nebytové priestory na periférii a to je tých 6E za mesiac na m2. A ak skutočne 
živoria, tak my ich tým lacným nájmom pri tom živorení aj tak neudržíme nad vodou. A ešte 
som sa chcel spýtať, či si predkladateľ osvojil pripomienku pána Rosinu, že ak bude predĺžená 
teraz zmluva, tak tam bude tá klauzula, že vlastník je povinný po skončení nájmu odpratať ten 
stánok.  

J. Mahďáková: Áno, samozrejme, my... toto pani starostka povedala hneď v prvej odpovedi, 
že bezprostredne po ukončení nájmu my samozrejme vlastníka aj tak vyzývame aj tak na 
odpratanie a postupujeme zákonným spôsobom, ale teda navýšime to alebo posilníme toto 
ustanovenie aj v zmluve.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina 

R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len rád upresnil, že som hovoril o tom, 
aby to bol účinný právny nástroj a ak k tomu bude klauzula, že to vyprace a on to nevyprace, 
sme tam, kde sme aj boli. Tam by mala byť buď notárska zápisnica alebo nejaká iná forma 
zábezpeky. Je jasné, že stavebný zákon dáva isté právomoci, ale jeho uplatnenie a vymoženie 
je zdĺhavé a náročné. Takže by to malo byť niečo, čo sa dá veľmi účinne uplatniť. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ja teda nie som právnik , ani nechcem, ale predstavujem si to tak 
laicky nejako tak, že v zmluve bude ošetrené, že ak si to neodstránite sami, tak to odstránime 
my na vaše náklady. Tak nejako by to mohlo byť? Nedá sa to tak? Tak budú si musieť vymyslieť 
teda.. dobre, pán poslanec Zajac. (hlas z pléna: ...alebo potom zdvihnúť potom ten nájom po 
uplynutí tej... ) Napríklad, napríklad. (Hlas z pléna: ...aby sme im dali takú cenu, aby boli oni 
potom tí, ktorí to chcú odstrániť..) Dobre, už to je na právnikoch, aby vymysleli účinný nástroj. 
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Borovička. 

Z. Borovička: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel k tomu všetkému vrátiť pár rokov dozadu.. 
Keď za starých časov, pokiaľ sa nemýlim, tak to bolo za Bystríka Holého sa stavali tieto búdky, 
tieto stánky a my ako občania z priľahlých ulíc sme v podstate boli proti tomu. My sme si vtedy 
neželali, aby tam tie stánky dokonca boli. A keď sa spravili kvázi na bytoch alebo na domoch 
sa robili schôdze, tak sme dali vyjadrenie, že s tým nesúhlasíme  a nikto sa nás nepýtal, či to 
tam postavíme alebo nepostavíme tieto stánky. Preto ja by som bol tiež za, aby sa to odstránilo. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, keďže nikto iný do diskusie nie je prihlásený, 
uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy a podotýkam ešte, že sú 
to návrhy uznesenia v zmysle hodného osobitého zreteľa. 

Návrhová komisia: Návrhová komisia dostala návrh na zmenu uznesenia od poslanca 
Vladimíra Dullu a ten návrh v časti A schvaľuje 1. predĺženie doby nájmu na pozemok - záhradu 
tak, ako je v materiáli tak, ktorý sme dostali a za 2. predĺženie doby nájmu na pozemky pod 
predajnými stánkami s tým, že pôvodný bod č. 4 Róbert Kiss, Medveďovej 9, Bratislava, stánok 
DD Kvety na parcele 1669/519 o výmere 10m2 je vyňatý z tej časti, kde sa schvaľuje. Všetky 
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ostatné tam ostali.  A potom je tam pridaná časť B, neschvaľuje predĺženie nájmu na pozemok 
registra CKN parcelné číslo 1669/519 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10m2, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a správe mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves v lokalite trhovisko - Pribišova ulica pod predajným stánkom Kvety. 
To sa týka práve toho pozemku, kde má pán Róbert Kiss svoj predajný stánok.  

D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu pána poslanca 
Dullu. Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 4, tento návrh bol schválený. 

 
 
 
Bod_12 
Žiadosť Ing. Jána Hučku o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie 
nájomného vzťahu na pozemok pod stánkom, resp. odsúhlasenie nájomnej zmluvy. 
  
D. Čahojová – starostka: Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať materiálom č. 12, žiadosť 
pána inžiniera Jána Hučku. 
 
J. Mahďáková: Tretia časť minisérie sa týka stánku, ktorého predchádzajúcou majiteľkou bola 
spoločnosť PROH s.r.o., zastúpená konateľkou Michaelou Ružičkovou, kde bola nájomná 
zmluva uzatvorená do 30.6.2018. Zmluvný vzťah v zmysle nájomnej zmluvy sa končí zmenou 
majiteľa predajného stánku a tento nový majiteľ Ing. Ján Hučko požiadal  mestskú časť v 
dostatočnom predstihu o súhlas so zmenou majiteľa predajného stánku a pokračovanie 
nájomného vzťahu pod týmto stánkom, resp. odsúhlasenie novej nájomnej zmluvy za účelom 
prevádzkovania cukrárenskej výroby a predaja cukroviniek. V kontexte predchádzajúcich 
vyjadrení je tak isto doba nájmu navrhovaná do 30.9. 2020.  
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Je to ten prípad, čo som povedal, kde predchádzajúca vlastníčka 
predala, lebo ten predmet činnosti tam nešiel a našla niekoho, kto sa pokúsi o niečo, čo tam 
bolo pred rokmi a skončilo. Cukrárenská výroba bola kedysi na mieste, kde je dnes Krokodíl 
Bar a skončila, pred mnohými rokmi. Jedni hovoria, že pre také dôvody, jedni pre iné. Proste 
doteraz tam nebola taká potreba a zrazu sa to teda znova objavuje. Je... tento stánok je 
momentálne najväčšou prekážkou príjazdu, výjazdu. Je to úplne na rohu a vedľa tej pizze a ak 
by tam nebol, tak sa dá bezprostredne riešiť príjazd, odjazd a v budúcnosti tá územná 
reorganizácia že sa dá posunúť a uvoľní sa ten hlavný ťah priamo, z predĺženia tej slepej časti 
Majerníkovej. Takže ja by som v záujme nás, čo tam bývame, veľmi rád požiadal o podporu 
toho riešenia  - neschvaľuje. A navrhujem  hlasovať o tom, ako o prvej alternatíve. Ďakujem 
vám veľmi za pozornosť. 
 
D. Čahojová - starostka:  Ďakujem, keďže nikto iný do diskusie prihlásený nie je, takže 
procedurálny návrh pána poslanca Dullu, aby sa hlasovalo najskôr o alternatíve B, nech sa páči, 
návrhová komisia má slovo. 
 
Návrhová komisia: Teda dávam hlasovať o materiáli tak, ako je pripravený s tým, že hlasujeme 
o alternatíve B - neschvaľuje.  
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči. Za 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal 
sa 1. Takéto uznesenie bolo schválené. 
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Bod_13 
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom parc. č. 
1669/245, k. ú. Karlova Ves. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme v areáli Pribišovej bodom č. 13. Nech sa páči, pani 
inžinierka. 
 
J. Mahďáková: Záverečná časť minisérie pojednáva o žiadosti pána Guido Paradisa, ktorý 
požiadal mestskú časť o nájom pozemku, na ktorom je postavený predajný stánok na parcele č. 
1669/245, ktorý susedí s jeho stánkom, za účelom využívania tohto stánku na skladové priestory 
pre osobné potreby. Tento predajný stánok je postavený na predmetnom pozemku.. Teda 
stánok, ktorý je postavený na predmetnom pozemku žiadateľ nadobudne kúpnou zmluvou od 
predchádzajúceho majiteľa, už tu spomínaného pána Dominika Šafárika. Táto zmluva s 
predchádzajúcim majiteľom je uzatvorená do 14.4. 2020. I keď komisie odporúčali nevyhovieť 
žiadosti, chcem vás upozorniť len na právne možnosti, ktoré v prípade, že neodsúhlasíme, 
nájomná zmluva pôvodná bude pokračovať.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, otváram diskusiu. Takže pán poslanec Martinický má 
slovo.  
 
P. Martinický: Zdá sa, že mi ušlo, pôvodný účel skladové priestory nebol.. (Hlasy z pléna: 
Nie) A dneska sa to mení. A čo bol ten pôvodný účel?  
 
D. Čahojová - starostka: Myslím, že predaj vína. 
 
P. Martinický: Predaj vína a teraz skladové. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Áno, ďakujem za slovo. Presne toto by som bol vysvetlil, že je síce pravda, že máme 
nájomnú zmluvu, ale máme ju na ten predaj podľa označenia - pezinského kvalitného vína a 
znova je to ten prípad, že stánok tam stojí a ten, čo sme mu prenechali do užívania pozemok 
pod stánkom, ho vlastne  na ten účel nepoužíva. On tam tú činnosť nevykonáva. Ja chápem, že 
z formálneho hľadiska bude pokračovať nejaká nájomná zmluva, ale otázka znie,  že či je 
cieľom poskytnúť na rovnakú dobu zostávajúcu prípadne priestor na skladovanie tých osobných 
vecí, tak ako je to tu naznačené a nie poskytovanie služby, toho predaja, toho obchodu, kvôli 
čomu sa vlastne ten priestor v minulosti zaberal. A zvlášť v tomto prípade, keď sme tak zložito 
dospeli k tej nájomnej zmluve s pánom Šafárikom. Možno si pamätáte, že vtedy som bol 
zásadne proti tomu, aby sa uzavrel ten nájomný vzťah, keď radšej cestoval do cudziny, ako by 
riešil svoje povinnosti k verejnému priestranstvu a majetku mestskej časti. Mrzí ma, že sa mu 
nedarí, že mu ten obchod nejde. Ale to neznamená, že by sme sa mali zmieriť s tým, že ten 
stánok zrazu bude mať funkciu skladu. Proste, zadefinovalo sa to v minulosti, aj bolo 
rozhodnutie o tom, že sú to predajné stánky. Čiže na účely skladov to ani prenajať nemôžeme. 
Lebo je to úplne iný účel. Ja nemal by som nič proti tomu, ak by sa tam niekto pokúsil o nejakú 
obchodnú činnosť, ale najradšej aj tento stánok preč, lebo to je vlastne symetricky voči tomu 
Kvety v opačnom rohu a tak isto by bolo ten priestor pre tú možnú rekonfiguráciu v budúcnosti. 
Takže ja určite nebudem hlasovať pre to, aby sme to prenajali na skladové účely a keď poprosím 
všetkých, ktorým záleží na tom, čo potrebujeme pre kvalitné využívanie verejného priestranstva 
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pre jeho vytvorenie, aby nehlasovali pre predĺženie tohto nájmu a teda hlasovali za neschválenie 
ako alternatívu A.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, myslím si, že sme to pochopili, hneď ti dám 
slovo, pán poslanec, len tu sme trošku vo vecne inej situácii. Lebo pravdepodobne Dominik 
Šafárik bude pokračovať v nájomnom vzťahu, tam nám neplatí, taký signál som zachytila, teda 
je voči nám dlžný a stánok tam je a má nájomný vzťah a my budeme niekedy vymáhať, ktovie, 
či niečo vymôžeme. A keby sme to na tú domu nájmu, do toho 30.9.2020 prenajali, aspoň 
budeme mať z toho nejaký príjem. Lebo ten sklad tam bude asi tak či tak. Žiaľ. Ale tak, to je 
taká vecná situácia, je to na vašom rozhodnutí. Pán poslanec Svoboda, nech sa páči. 
 
D. Svoboda: Áno, presne k tomu istému záveru som prišiel, že my by sme... súhlasím s Vladom, 
že my by sme formálne nemali súhlasiť s tým, lebo ten stánok bol na niečo určený, bol zabraný 
verejný priestor na služby obyvateľstvu a nemali by sme ani formálne súhlasiť s tým, že bude 
slúžiť ako skladový priestor pre niekoho, čo občania tam nepotrebujú, obyvatelia. Ale súhlasím 
aj s tvojím názorom, že je proste tam tá zmluva, ten človek to využívať bude, bude to využívať 
na ukladanie osobných vecí. Keď s niekým spraví o tom zmluvu, my o tom vedieť nebudeme, 
čože nám ostane len to, že strpieť, ale nemali by sme súhlasiť s tým. Nemali by sme súhlasiť s 
niečím, čo nie je .. povedal by som v tom... v poriadku proste. Ten verejný priestor bol zabratý 
za nejakým účelom. A na tom by sme mali trvať, že ak to niekto zaberie na poskytovanie služieb 
obyvateľstvu, tak by sme mali na tom trvať. Poskytuj služby. Ak to odmietne, no, nemáme ho 
ako donútiť, ale súhlasiť nemusíme s tým. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: No, ja sa práve chcem opýtať, lebo ak teraz sa naznačuje, že neplatí, tak možno to 
je titul, prečo treba vypovedať tú zmluvu, lebo ak niekto neplatí, tak nájomnú zmluvu treba 
vypovedať. A druhá otázka je teda - jeden pýta zmenu nájmu, predmetu nájmu a tento nepýta a 
užíva si to v inom predmete, v akom sme mu to prenajali. Tak to nie je úplne celkom rovné. Už 
ja nepoznám ani jednu z tých situácií, ale my sme tu predtým nesúhlasili niekomu zmenu 
predmetu nájmu. Ten to ani nepožiadal a aj tak si to užíva v úplne inom predmete, čiže tuto 
mne sa zdá, že tu sme nie dosť naňho prísni tým, keď mu to predĺžime, takže ja by som podporil 
poslanca Dullu a teda hlasoval proti tomu ďalšiemu prenajatiu a už treba veci potom živo riešiť. 
Bude nejaká situácia a treba to podľa mňa riešiť. A ako najschodnejšia sa mi zdá, ak neplatí, 
naozaj z titulu toho, že neplatí, zmluva končí. To...  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Ďakujem pekne. Ak tomu dobre rozumiem, že pre mňa.. tuto mám troška 
vnútorný problém, lebo doteraz som so všetkým súhlasil. Ak tomu rozumiem, ten stánok si chce 
prenajať ten pizziar, ten od vedľa, aby si tam mohol.. Čiže on v podstate kvázi tie služby 
vykonáva v tom stánku.. No, neviem čo sa udeje tie dva roky, keď mu to nedáme, keď mu to 
neprenajmeme ten stánok. V podstate on tam bude ďalej tú pizzu mať, v tom stánku nebude 
nič, ten sa nezbaví, tak tuto som trošku taký.. lebo tu vidím reálny zmysel toho prenájmu.. hej? 
Takže... Toto... Účel je iný, ja tomu rozumiem, že účel je iný, ale on tu otvorene  ide legalizovať 
to, čo robí podľa mňa už robí dnes. Že on asi ten stánok využíva ako skladový priestor. 
Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Dulla. 
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V. Dulla: Ďakujem za slovo. No o tom to práve je. Že keby prišiel s rozšírením predmetu 
obchodnej činnosti, keby aj tam došlo k vydávaniu nejakých tovarov alebo prijímaniu 
nejakých... od verejnosti a potom výdaj hocikde inde, ale je to o tom, že sa tam chcú 
pravdepodobne skladovať nejaké veci, pre ktoré mu chýba priestor, na čo nemyslel, keď išiel 
do toho podnikania s tou pizzou. Teda ak sme teda strpeli to, že sú tam stánky a vykonáva sa v 
nich obchodná činnosť a prekáža nám taký stánok, kde sa obchodná činnosť nevykonáva, tak 
tu je to presne to isté, akurát ozaj s tým ako tu bolo naznačené, že už dnes sa podľa všetkého 
vykonáva to užívanie v rozpore so schváleným účelom. A navyše sa tam neplatí nájomné. Takže 
pre nás je to principiálne. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Pani Mahďáková má prednosť, ak chce prehovoriť. 
 
J. Mahďáková: Ďakujem veľmi pekne, ja chcem uviesť len na poriadok to, čo sa tu hovorí o 
tom neplatení. My veľmi dôkladne sledujeme platby a vymáhame hneď a toto neplatenie.. 
splatnosť nájomného bola k 1.6. a dedukujeme, že len z toho titulu, že prebieha tento proces 
zmeny vlastníka, tá úhrada nebola. My, ako náhle by nebolo rozhodnuté alebo bude rozhodnuté, 
my hneď následne vymáhame. Tak len objasnenie, ako úrad reálne pracuje, nenechávame takéto 
pohľadávky ležať.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Krampl, nech sa páči. Pardon, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ja by som rád teda dokončil túto prerušenú pieseň. Môžu byť dôvody, aké tento 
nájomca má na to, že neprevádzkuje tamto, čo tam prevádzkovať má, akékoľvek a naše 
dôvody.. Jednoducho myslím si, že tento priestor by sme sa mali snažiť vyčistiť a tým prvým 
krokom by bolo neschváliť zmenu tohto účelu a tento nájom pre Pizzeriu a preto navrhujem, 
aby sme najprv hlasovali o alternatíve - neschvaľuje. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja len chcem veľmi podporiť tento návrh pána poslanca Rosinu. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo, no, asi sa zhodneme v tomto. Ja by som len rád povedal, že 
predchádzajúci bod bol taký, kde ten človek mal prevádzkovať nejakú živnosť, mal poskytovať 
nejaké služby, asi by aj platil, tomu sme to neschválili, lebo proste tu bol verejný záujem 
ohľadne sprejazdnenia. Hej? Čiže teraz keď sa tu bavíme podľa mňa už o takých detailoch, či 
to bude na ten účel alebo to nebude na ten účel, keď je to raz verejný záujem, aby tam mohli tie 
vozidlá záchrannej služby mať vjazd, tak proste už ostatné debaty sú už podľa mňa 
bezpredmetné. Takže súhlasím s  týmto návrhom pána Rosinu. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Keďže už do diskusie sa nikto nehlási, 
ukončujem diskusiu a návrhovú komisiu upozorňujem, že padol procedurálny návrh, už neviem 
kto ho dal prvý, takže sa hlasuje o alternatíve - neschvaľuje ako o prvej. Nech sa páči. 
 
Návrhová komisia: Takže návrh uznesenia je tak, ako máme v predloženom materiáli s tým, 
že prvé hlasujeme o alternatíve B - neschvaľuje nájom pozemku.  
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D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, hlasujeme. Za tento návrh hlasovalo 18 poslancov, 3 
sa zdržali, nikto nebol proti, čiže tento návrh prešiel. 
 
 
 
Bod_14 
14. Návrh na prenájom dvoch parkovacích státí na parc. č. 285/1 na účely nabíjania 
elektromobilov. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom č. 14 a tým je Žiadosť o prenájom dvoch 
parkovacích státí na parcele č. 285/1 na účely nabíjania elektromobilov. Nech sa páči, máte 
slovo, pani inžinierka. 
 
J. Mahďáková: Západoslovenská energetika a. s. so sídlom  na Čulenovej požiadala mestskú 
časť o získanie vzťahu, bližšie v tom čase nedefinovaného na dve parkovacie miesta, ktoré by 
mali slúžiť ako státia pre vybudovanie verejnej nabíjacej stanice eletromobilov a jej ďalšie 
užívanie, to znamená pre užívanie nabíjania automobilov ekologickým spôsobom. Tento 
pozemok je zverený do správy mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. V materiáli je priložená 
vizualizácia, ktorá hovorí o tom, že v tak navrhovanom nájme, ktoré bolo riešené na základe 
stanoviska odborného útvaru, zostane chodník na Čavojského ulici zachovaný v šírke 1,5 m. K 
nabíjacej stanici budú vyhradené dve parkovacie státia pre nabíjanie automobilov. Pri týchto 
vyhradených parkovacích státiách bude osadená nabíjacia stanicu typu ABB Terra 53, ktorá 
bude napojená na zdroj elektrickej energie elektrickou prípojkou. Podrobnosti, aj celý priebeh 
vývinu vôbec tohto materiálu je súčasťou materiálu. Miestny úrad oslovil v tejto veci realitné 
kancelárie pre určenie odporúčania alebo teda v tom čase obvyklého nájomného a odporúčali 
sme výšku nájomného 660 Eur za obe parkovacie miesta, resp. za celý predmet nájmu. Tento 
materiál bol prerokúvaný v odborných komisiách, vzbudil pomerne rozdielne názory. 
Stanoviská komisií sú uvedené a sú súčasťou materiálu. Miestna rada odporučila, aby sa 
materiál prerokoval na miestnom zastupiteľstve.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Pán poslanec Dulla, nech sa páči. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som len k tomu inštitútu nájmu. Nie som presvedčený o 
tom, že zákony  SR pripúšťajú prenajať verejnú komunikáciu, miestnu komunikáciu, diaľnicu, 
rýchlostnú cestu. Súčasťou miestnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných 
komunikáciách sú i parkoviská a chodník pol metra od obrubníka je súčasťou vozovky. Nečítal 
som nikde, že by bolo možné takýmto spôsobom dlhodobo prenajať časť komunikácie, ktorá je 
v zmysle komunikácie určená na verejné užívanie vo všeobecnosti. Áno, je možnosť zriadiť 
vyhradené parkovacie miesta pre tie elektromobily, ale nie prenajatím súkromnej spoločnosti. 
O tom som presvedčený. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Začnem tým hádam menej významným, čo ma 
prekvapilo, je stanovená cena 330Eur za jedno miesto, keď vieme, že podľa nášho platného 
VZN o miestnych daniach je za vyhradené zaujatie verejného priestranstva za účelom 
parkovania za toto jedno parkovacie miesto poplatok 350Eur ročne, tak sa mi to zdá byť scestné. 
Ale to je len to menšie. To väčšie sa mi zdá byť vôbec myšlienka prenajímať niekomu 
parkovacie miesta v čase a v priestore, kde je parkovacích miest nedostatok. Ak chce niekto 
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riešiť elektromobilitu, nech to rieši na vlastných parkovacích miestach, na svojich privátnych. 
Nech si ich postaví alebo nech sa dohodne s majiteľom privátnych parkovacích miest. My by 
sme obecné priestranstvo takto zapĺňať nemali. Preto som proti takémuto návrhu a navrhujem, 
aby sa prednostne hlasovalo o alternatíve neodporúča, neschvaľuje. Čo sa týka elektromobility 
som za, ale nie na úkor verejných parkovacích miest. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec. Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Chcem sa pripojiť ku kolegovi Rosinovi. 
Teraz by som možno viac vystúpil ako poslanec  a občan, ktorý býva v tej lokalite. Musím 
povedať, že tak isto budem hlasovať za neschválenie toho nájmu vzhľadom na to, že si myslím, 
že tá lokalita je absolútne nevhodná na tento účel. Lokalita Čavojského ulice a vlastne okolitých 
ulíc Čárskeho, Špieszovej, Perneckej aj Fadruszovej sú ťažko skúšané lokality z hľadiska 
parkovania a úbytok aj dvoch miest by bol veľmi zlý signál pre občanov, ktorí bývajú v týchto 
lokalitách. Poviem, čo sa tu vlastne stalo s parkovaním. Jednak sa sem presunuli migrujúce autá 
cezpoľných a nájomníkov zo Silvánskej a okolia. To je jav, ktorý je viditeľný na uliciach denne, 
dá sa to ľahko overiť, lebo vidíte mimobratislavské značky. To zhoršenie parkovania v tejto 
lokalite sa podstatne zhoršilo. Tak isto tu i s tým nárastom administratívnych priestorov, ktoré 
sú v okolí Námestia Sv. Františka, tak to spôsobuje cez deň problémy s parkovaním, ktoré tu 
dovtedy neboli. Alebo doteraz neboli. Preto si myslím, že vyčlenenie dvoch miest v tejto 
lokalite je nevhodné. Nehovoriac, že tá Čavojského ulica je ulica v obytnej zóne a vybudovanie 
takých dvoch miest by zvýšilo tranzit tej dopravy, lebo zrejme by tam prichádzali aj autá, ktoré 
chcú sa dobiť nejakým spôsobom a podobne. Takže ja by som navrhoval alebo by som 
odporúčal žiadateľovi, ak tu má trafostanicu na Čavojského, tak možno by sa našiel priestor aj 
v tejto lokalite, ale na vybudovanie vlastných, nových miest tak, aby nedošlo k úbytku tých 
disponibilných parkovacích miest, ktorých je tu málo. Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán poslanec Lenč. 
 
P. Lenč: Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja by som chcel podporiť kolegov, ktorí hovorili 
predo mnou. Mne sa tiež tá lokalita zdá absolútne nevhodná. Ja teda nechcem vyzerať ako 
nejaký spiatočník, ktorý nepodporuje elektromobilitu, ale za tejto situácie mám teda vážne 
pochybnosti, koľko tých elektromobilov v Karlovej Vsi je a keď sú, tak určite nie sú sústredené 
v tejto lokalite, ale sú rozptýlené po celej mestskej časti. Mne sa vidí ako vhodnejšie, keďže sa 
zrejme bude jednať o nočné parkovanie a nabíjanie, vytipovať nejaké miesto pred nákupnými 
centrami. Napríklad pred Centrumom sa mi to zdá omnoho vhodnejšie, kde to parkovisko nie 
je až také vyťažené v noci. Ďakujem.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: A ja tiež, keď som sa pozeral na tie rôzne odporúčania komisií, tak ??? komisie, kde 
ja som bol, dopravná a finančná, že teda pridávam sa k poslancom predrečníkom, že skutočne 
to nie je lokalita vhodná na takéto obsadenie dvoch miest. Ale aby sme neboli nespravodliví aj 
k tej envirostránke, tak aj teda navrhujem podporiť majiteľov takýchto vozidiel. Ale tak, ako 
mestská časť môže, čiže dajme v tých lokalitách, kde ešte máme vyhradené parkovanie, 
zmeňme naše VZN tak, aby majitelia týchto áut dostali nejakú zľavu a tým vlastne.. lebo vo 
svete hybridné a elektromotory sú podporované, ale plošne. Sú podporované nie cez firmy, 
ktoré prevádzkujú.. lebo toto môže byť aj ako firemná promoaktivita, ale je to podporené tým, 
kto investujú do takýchto motorových vozidiel a sú ochotní zaplatiť viac a sú ochotní sa pretĺkať 
tými nepriazňami, napríklad s tým prívodom k elektrickej energii, tak ich oceňme ako mestská 
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časť, keď chceme podporiť elektromobilitu a oceňme ich tým.. často krát sa to dáva v takých 
mestách, kde povedzme nie je prístup do centra, že hybridy majú nie každý párny deň, ale každý 
deň. Tak poďme v tom, čo máme. My máme kompetenciu to VZN k tým vyhradeným 
parkoviskám. Ja si nemyslím, že ich tú máme strašne veľa, ktoré majú potrebu mať, ale teda 
urobme takýto krok, keď ich chceme podporiť. Aby sme neboli nespravodliví k nim. Určite nie 
cez tento štýl, ako je tu navrhované a som rád, že predrečníci predniesli ten návrh, aby sme 
hlasovali najprv o tom - nepodporiť ten zámer.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, pán poslanec Rosina. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myšlienka predrečníka je nesmierne zaujímavá, 
avšak rokujeme teraz o niečom celkom inom, takže až sa dostaneme niekedy k bodu VZN o 
miestnych daniach, tak potom bude zrejme na to priestor, ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Kmeťko. 
 
J. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja len takú drobnosť. Tuto v tom PDF-ku to nie je dobre 
vidieť, ale u nás na komisii keď bolo, tak tam zjavne neboli zabraté len dve miesta, ale dve a 
pol a to polmiesto je o ničom, to znamená tri miesta. Ako reálne tri miesta treba brať. Hej? A 
okrem toho západoslovenská energetika, to je kolos, ktorý si myslí, že si môže dovoliť všetko, 
takže ja sa prikláňam k tomu im to neschváliť. Aby si nemysleli, že si môžu dovoliť všetko. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Aha, ešte pán kontrolór požiadal o vyjadrenie. 
 
M. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba chcel podotknúť, že ak 
by ste sa náhodou rozhodli pre variantu A, že to schvaľujete, tak jednoduchým prepočtom tých 
330E za jedno parkovacie miesto na rok deleno 365 dní máte 90 centov na deň. Deleno 24 sú 3 
centy na hodinu, čo ako je v porovnaní s bežnou cenou parkovného v Bratislave 2 Eurá jedna 
stotina. Takže určite by som to za túto cenu neodporúčal v takomto prípade. Ďakujem pekne. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. O slovo alebo do diskusie sa prihlásili v prípade 
otázok.. ale neviem, možno máte záujem, pani Monika Háziová a  pán Daniel Kováč, ktorí sú 
tu za žiadateľa, zrejme, nech sa páči, ak chcete teda vystúpiť. Takže nie je záujem vystúpiť. Ale 
v prípade otázok, takže máte nejakú otázku doplňujúcu. Nie, nie sú doplňujúce otázky. Takže 
tým pádom diskusiu uzatváram, diskusné príspevky sú vyčerpané a prosím návrhovú komisiu, 
aby predniesla návrhy. Procedurálny návrh pána Rosinu bol na zmenu alternatív v hlasovaní. 
Poradí. 
 
Návrhová komisia: Komisia neobdržala žiadny návrh na doplnenie alebo zmenu uznesenia, 
budeme hlasovať o pôvodnom. Podľa procedurálneho návrhu najprv o alternatíve B, 
neschvaľuje prenájom.  
 
D. Čahojová - starostka: Nech sa páči, hlasujeme. Za 16 prítomných poslancov, proti nebol 
nik, zdržali sa dvaja, tento návrh uznesenia prešiel, takže návrh nebol schválený.  
  
Bod_15 
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5669/2 k. ú. Karlova Ves počas výstavby 
Skateparku pre občianske združenie Asociácia skateboardingu Slovenskej republiky. 
 



60 
 

D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom číslo 15 a tým je Návrh na prenájom časti 
pozemku v katastrálnom území Karlova Ves počas výstavby Skateparku. Nech sa páči, pani 
inžinierka. 
 
J. Mahďáková: Ďakujem. Športový areál, ktorý susedí s budovou základnej školy Alexandra 
Dubčeka a s budovou školy na Majerníkovej 60 je verejne prístupný športový areál, ktorý v 
súčasnosti využívajú viaceré subjekty. Samotná základná škola, súkromné školy Cenada a 
Esprit, matejská škola Majerníkova, športové kluby, ako aj obyvatelia Dlhých dielov. Mnohí  z 
vás tam chodia behať, poznáme dôverne tento materiál. Správa tohto areálu je zabezpečovaná 
v súlade so zriaďovacou listinou Verejno-prospešných služieb prostredníctvom pracovníkov 
VPS-ky, najmä čo sa týka kosenia areálov základnej školy Majerníkova, veľmi aktívne sa 
zúčastňuje združenie rodičov a zástupcov školy pri základnej škole Majerníkova. Práve z týchto 
iniciatív bola mestskou radou zriadená pracovná skupina zložená z poslancov miestneho 
zastupiteľstva, zástupcov miestneho úradu, základnej školy a z tohto združenia, ktorého úlohou 
a cieľom bolo pripraviť návrh revitalizácie športového areálu. Jedným výstupov tejto pracovnej 
skupiny je návrh na vybudovanie skateparku tak, ako je uvedené v texte nižšie, ako vám poviem 
a ako je aj v uvedených prílohách. Bola vytvorená koncepcia rozvoja športového areálu, ktorá 
je prílohou číslo dva označená ako Nový stav. A jedným zo zámerov je vybudovať Skatepark 
v tomto areáli. V prílohe je označený číslom 13. Skatepark by mala vybudovať Asociácia 
skateboardingu Slovenskej republiky, ktorá je dobrovoľnou záujmovou organizáciou a združuje 
prívržencov tohto športu. Na konci roka 2017 oslovila s ponukou spolupráce pri výstavbe 
skateboardovej plochy a na základe tohto bolo vo Fonde rozvoja športu a telovýchovných 
zariadení vyčlenená suma 8000 Eur na spoluprácu pri jeho výstavbe. Podľa realizovanej štúdie 
na základe predbežnej projektovej dokumentácie bude stavebníkom a žiadateľom Asociácia 
skateboardová, ktorá potrebuje pre vydanie stavebného povolenia preukázať vzťah k pozemku, 
na ktorom bude skatepark stáť. Za účelom skateparku v areáli sa pripravuje zmluva o združení 
finančných prostriedkov a spolupráci pri výstavbe medzi mestskou časťou a všetkými vyššie 
vymenovanými subjektmi. Predbežná výška rozpočtu na jeho výstavbu je 13 000 Eur. Následne 
by park využívali deti a vlastne všetky skupiny, ktoré využívajú tento celý areál aj v súčasnosti. 
Preto návrh uznesenia, ktorý máte pred sebou, navrhuje využiť prenájom dotknutej plochy len 
počas výstavby, podobne, ako sme definovali.. použila som aj návrh uznesenia, ktoré odporúča, 
v čase, keď sme schválili Lodenicu, ??? prenájom pozemkov pri Lodenici odporučil pán Dulla. 
Takže toto je zámer materiálu, ktorý máte pred sebou. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Krampl. 
 
R. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja by som sa len chcel opýtať, z čoho vyplynul tento priestor 
alebo to určenie toho priestoru, kde ten skatepark má byť umiestnený. Ide mi totiž o to, ja som 
sa bol v Petržalke pozrieť na ten skatepark, ktorý táto asociácia už postavila. Tam je to na 
rovine. Tie prekážky nie sú príliš vysoké, takže tam nejaké zranenie akože priamo až také 
nehrozí. Ale tu v tomto teréne, tam je ten strmý zráz vlastne. Lebo to je vedľa toho ihriska, 
plotu, čo je, tam sa ten terén dosť zvažuje a ak by ten skateboardista nejak preletel, tak proste 
tam by si mohol už vážne nejak ublížiť. Takže sa chcem opýtať najprv na túto vec. A druhá vec 
potom samozrejme aj ten hluk, ktorý tí skateboardisti robia, či by nebolo práve aj z tohto dôvodu 
nejak lepšie umiestniť niekde ďalej od tých obydlí. Inak samotný nápad sa mi páči, pretože tí 
skateboardisti dneska nemajú v Karlovej Vsi kde byť. A napríklad ja mám skúsenosť, tá fontána 
Hríby pri Kamel klube, tam je totálne rozbitá tá dlažba práve vďaka nim. Takže osobne si 
myslím, že by bolo dobre, keby mali takýto priestor, kde sa môžu vyjašiť.  
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D. Čahojová - starostka: Ak môžem odpovedať, neviem, či pani inžinierka bola pri 
rokovaniach.. Tak tento priestor si vytipovali práve tí skateboardisti ako vhodný a vyhovujúci. 
Možno ma niekto z vás opraví, kto sa zúčastňoval pracovnej skupiny všetkých tých 
zúčastnených strán, ktoré sa vyjadrujú k využitiu toho areálu, je aj súčasťou koncepcie 
navrhovanej, ktorý pripravila nejaká autorizovaná architektka, ktorá teda bola poverená, aby 
tento návrh spracovala. A čo sa týka tej bezpečnosti, tak oni tam navrhujú nejakú živú stenu 
ešte, že nejakú výsadbu, ktorá bude oddeľovať aj hlukovo.. ja neviem, nakoľko sú hluční. My 
tam máme rampu, ktorá je kovová, ktorá je podľa mňa dosť hlučná, ale už táto, aký tam je 
podkladový materiál.. nie som skejtista. Ale myslím si, že alebo to bude betón, alebo asfalt, 
takže to asi také hlučné ako tá kovová rampa nebude. Ale to je všetko, čo ja viem k tomu 
povedať. Pán poslanec Svoboda, možno niekto z vás má viac informácií.  
 
D. Svoboda: Ďakujem. Nie si skejtistka, môžeš sa stať, ovšem, samozrejme. Ale chcel by som 
poukázať na to, že toto nebolo prejednávané v stavebnej komisii, takže naše informácie sú viac 
menej nulové. A chcel by som poukázať na to, že bude sa šíriť hluk ponad údolie, naplno to 
schytajú domy na druhej strane. Ja som si to prečítal, že tam chcú spraviť tú hlukovú stenu z 
nejakého živého plota, ale ten živý plot rastie dlho, to si povedzme rovno. Ten živý plot nie je 
zábrana proti pádu osôb z výšky, lebo tam je hrozba pádu osôb z výšky. Čiže neviem, ako je to 
spracované, nevidel som to, len tvrdím, že to, čo je tam napísané, že ten živý plot sa tam vysadí, 
to nie je zábrana pre ochranu zdravia tých ľudí, čo tam budú športovať. Odvolávajú sa na 
mladých ľudí. My vieme, že to nie je až tak úplne bezpečný šport. A keby padli rovno na 
chodník, to si neviem ani predstaviť. Čiže ja k tomu osobne, ešte k tomu, že sa to má budovať 
na tom zelenom páse, ktorý tam je, a ten zelený pás sa dobetónuje.. Ja s tým nadšený nie som, 
hoci tá myšlienka sa mi páči. Ale preto, že s tým nie som oboznámený, neviem žiadne detaily, 
nemôžem povedať, že s tým súhlasím a nebudem hlasovať za. Istotne budem hlasovať.. buď sa 
zdržím alebo proti. Proste to.. mám k tomu vážne výhrady. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec, len aby si vedel, že ja považujem skejtovanie za 
extrémne nebezpečný šport, tak ako aj iné športy. Tá u-rampa je podľa mňa vyslovene 
nebezpečná, čo tam je.. ale robia to mládežníci radi a robia to dobre. neviem o tom, že by sa 
tam niekto nejako vážne za tie roky, čo to tam je, zranil. A čo sa týka bezpečnosti, myslím si, 
toho budúceho nejakého projektu, ktorý tam bude, ani my sme nevideli ešte projekt. To musí 
byť projekt, to musia byť riadne povoľovacie procesy a myslím si, že tie dostatočne ošetrujú aj 
to hľadisko bezpečnosti. To neposudzujeme my.  
 
D. Svoboda: Len by som znovu upriamil pozornosť na tú protihlukovú. Tá tam bola riešená 
tými kríkmi, ktoré sa tam vysadia na tom skalnom podlaží.. a kedy to vyrastie? To proste musí 
byť vyriešené hneď a tá zeleň tam môže byť nasadená. To tomu nebráni, ale tá protihluková 
clona tam musí byť vytvorená. My o tom nevieme nič.  
 
D. Čahojová - starostka: No, pokiaľ my nedáme súhlas... No, pán poslanec Rosina má slovo. 
Potom poviem, na záver. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Bol som členom tejto pracovnej skupiny, ktorá 
vznikla viac menej z iniciatívy kolegyne Zemanovej a bola, myslím si, veľmi dobrá v tom, že 
tých ľudí a subjekty, ktoré majú na dotknutom území nejaký záujem, tak združila a došla zhoda 
k funkčnému využitiu plôch. A táto plocha bola jednoznačne určená, že môže byť pre 
skateboardistov. Tí povedali, že im vyhovuje. My v tomto kroku ani neprojektujeme, ani 
nerobíme bezpečnostné opatrenia. Na to, aby tá Asociácia skateboardu mohla robiť ďalšie 
kroky, to znamená projekt, aby prebehlo stavebné konanie, musí mať nejaký vzťah k pozemku. 
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Takže na dobu tej výstavby chceme dať pozemok do prenájmu a čo sa týka bezpečnosti a 
ostatných vecí, to sa musí v tom stavebnom a ďalších konaniach vyriešiť. Zato to nemohlo byť 
ani v komisii dopravy, pretože nemalo tam byť čo. Je to teda len ten nejaký nultý krok. Rád by 
som poukázal na to, že už sa tu dnes hovorilo o tom, že treba získavať peniaze aj z 
mimorozpočtových zdrojov a toto je jeden.. my tam dáme niečo, ale získame mimorozpočtové 
zdroje na realizáciu tohto zámeru. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Áno, presne to som chcela povedať, čo si povedal, pán poslanec, že 
my , keď im to neprenajmeme, my sa ani o tom už viacej nedozvieme, lebo ten projekt nám ani 
nikto nepredloží. Pretože nebudú mať ako... nebude ten podklad materiálny .. prečo by ho 
robili? Oni potrebujú vzťah k pozemku, aby mali na čom stavať ten svoj projekt. Pán poslanec 
Martinický. 
 
P. Martinický: Ďakujem. Ja by som chcel aj vzhľadom na toto teraz čo si pred chvíľou 
povedala, rozlíšiť: My ešte neschvaľujeme projekt. Až bude nejaký projekt, tak by som chcel 
poprosiť, aby ho dostala k nahliadnutiu aj stavebná komisia a chcel by som povedať jednu 
základnú technickú informáciu. Tá hlučnosť závisí od masívnosti konštrukcie. To znamená, aj 
v zásade plechovú konštrukciu pokiaľ položíte na betón, na nejaký masívny betón alebo tehlu 
alebo zem, tak bude minimálne hlučná. Hlučná je kovová konštrukcia, pokiaľ je na ľahkom 
alebo tenkom podklade. Čiže nejaká proste ďalšie oceľová konštrukcia. To je zásadný rozdiel 
medzi tým, či je konštrukcia viac alebo málo hlučná. Samozrejme, títo ľudia tento šport robia 
aj na bežných schodoch, chodníkoch, cestách, kde nemajú žiadne bezpečnostné zábrany, pokiaľ 
si tam dajú zeleň, tak už do ľubovoľných  kríčkov pokiaľ padnú, tak je to bezpečnejšie, ako keď 
je to na okraji cesty, alebo na schodoch s bežnou prevádzkou, kde chodia aj druhí ľudia. Ale to 
všetko sa dá riešiť a zohľadniť a dať požiadavky potom na ten projekt. Samozrejme, pokiaľ ide 
o hlučnosť, je možné spraviť hocijakú drevenú stenu a pred ňu dať proste kríčky, dá sa to 
ošetriť. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie slovo má pán poslanec Svoboda.  
 
D. Svoboda: Ja súhlasím s tým, čo bolo povedané a povedal som, že sa mi ten návrh páči. Chcel 
by som povedať však jednu vec. Keby to bolo predložené do stavebnej komisie, istotne by sme 
si vyžiadali štúdiu. Tá štúdia nestojí veľa peňazí. Nakreslí sa ten zámer, ktorý oni chcú mať. 
Niečo je v ruke, niečo je nakreslené a  dá sa k tomu vyjadrovať. Takto sa vyjadrujeme len k 
zámeru, prenajmeme pozemok a nevieme ani aké budú tie riešenia. To viete, spraví sa 
projekt..Veď máme skúsenosti s tými projektami, že sa spravili projekty a nakoniec sa zistilo, 
že tie projekty nie sú dostatočne dobré. Lodenica projekt sa riešil 6 rokov alebo koľko a bazén 
tak isto. Oni mali prísť, podľa môjho názoru, so štúdiou, tá sa mala posúdiť, dať sa k tomu 
vyjadrenia a v tom zmysle sa potom mohlo začať jednať. Ja nie som a priori proti. Len hovorím, 
že to nie je len o bezpečnosti tých chlapcov a dievčat, čo tam budú jazdiť. Dole je chodník. 
Pôjde tam mamička s kočíkom, skejťák vyletí cez zábradlie, prepadne tam na chodník, niekoho 
tam zraní. To by tak nemalo byť jednoducho. A na to sú tie štúdie, kde sa povie, tak a tak to 
bude. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. No, ja som troška iného názoru ako tí, čo to s ľahkosťou 
podporujú. Lebo podľa mňa jedná sa o umelý nájom, ktorým sa má vytvoriť zdanie zákonnosti. 
Z toho popisu, čo je v dôvodovej správe, je jasné, že nepomôže ani ak sa uzavrie dohoda, že 
stavebníkom tejto stavby bude Asociácia. Počas výstavby väčšinovým spoluvlastníkom a po jej 
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skončení jediným vlastníkom bude Karlova Ves. To všetko je vyriešené v stavebnom zákone, 
preto bude len ako jeden z účastníkov. Dôvodová správa uvádza, že podľa predbežnej 
projektovej dokumentácie, čiže už niekto na tom robí a nepotreboval nájomný vzťah, ako sa tu 
tvrdilo a vizuálizácií vypracovaných Asociáciou, skatepark by mal byť jednoduchou stavbou a 
pre jej umiestnenie treba vydať stavebné povolenie. No. Ani jedno nie je v súlade so stavebným 
zákonom. Jednoduchú stavbu ako pojem stavebného poriadku upravuje §139b, ods.1. Znaky 
žiadne zo šiestich skupín nevyhovujú pre skatepark. Stavebným povolením sa o umiestnení 
stavby rozhoduje iba dodatočne, ak sa stavba začala bez územného rozhodnutia stavebného 
povolenia. V zmysle stavebného zákona stavebné povolenie nestačí, ak sa má zrušiť zeleň, 
zriadiť športové ihrisko. Podľa stavebného zákona skatepark je inžinierskou stavbou, nekryté 
športové ihrisko, čiastočne možno zábavný park. Zriadenie vyžaduje územné rozhodnutie alebo 
zmenu v minulosti vydaného, ktorým bol povolený športový areál, ako sa v materiáli označuje 
areál vybudovaný pre potreby základnej školy. Pre rozhodovanie o takej veci sa vyžaduje 
osobitná dokumentácia. Určite nestačí štúdia a projektová dokumentácia nie je vhodná. V 
zásade. Nehovoriac o tom, že architektonická štúdia nestačí ani ako podklad pre projektovú 
dokumentáciu, lebo stavebný zákon a vykonávacia vyhláška predpokladajú, vyžadujú iné 
podklady. Ja by som sa ešte vyjadril k tomu, čo sa tu hovorí o tom hluku. No, bude to veľmi 
nepríjemné, lebo je to vysoko postavené. Alebo, má sa to vysoko postaviť nad okolitým terénom 
z tej jednej strany. Druhá vec je tá, že živý plot hluk netlmí. Nezabraňuje. Možno ho odkloní, 
ale v skutočnosti  ako vlna existuje ďalej. Pre tých, ktorí ešte nemajú s tým skúsenosti, tak hluk 
je akustický tlak. A tlak sa šíri všetkými smermi rovnako v priestore. To znamená, ak narazí na 
istú prekážku, tak sa ju snaží obísť, to znamená, pôjde nad hornú hranu, bočnú atď. V každom 
prípade, neprestane sa šíriť. To by bol fyzikálny zázrak. Čo sa týka iného.. Mne napríklad veľmi 
prekáža, s akou ľahkosťou ideme obetovať jeden z mála zelených zvyškov v tom areáli. Bez 
väčšieho zaváhania autorizovaná architektka pokojne umiestnila na posledný, možno 
predposledný zvyšok zelene betónovú alebo pevnú plochu bez akejkoľvek náhrady zelene. 
Myslel som si, že sme tu ľudia, ktorí prevažne majú záujem o zmierňovanie negatívnych 
účinkov nezelených plôch a čo najväčšieho zvyšovania ich príležitostí. Tak, ako sme sa dočítali 
v tom bode o tej spoluúčasti, kde chceme riešiť strechu, kde chceme riešiť stenu tým, že budeme 
pridávať zelené povrchy. Také, ktoré tlmia, neodrážajú tepelné lúče, slnečné. A tu zrazu ideme 
veľké plochy obetovať takej, ktorá nepohltí teplo. Je to nepríjemné. A to už nehovorím o tom, 
čo si mám myslieť o ľuďoch, ktorí robia takéto materiály, keď napíšu, že 25 krát 8 je 250. Je 
mi to ozaj nepríjemné. Ako mám veriť ostatným údajom, keď ani takú základnú záležitosť ako 
násobilku nikto neodkontroluje a nechá v materiáloch. Mne je jedno, odkiaľ to bolo prepísané. 
Ale v každom prípade podľa mňa tento návrh je predčasný. Práve tak ako tu zaznelo. Najprv 
ako správca toho územia majme jasno, či tá koncepcia má všeobecnú podporu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický sa prihlásil. 
 
P. Martinický: Ďakujem pekne. Ja by som chcel možno aj opraviť trochu predrečníka. Jedna 
vec je, že štúdiu môže urobiť hocikto na hocičo, alebo aj hotový projekt. Ide o to, či sa bude 
realizovať. Ja si môžem urobiť štúdiu na hocičo na hlavnom námestí. Môžem si ju 
vyprojektovať, môžem ju urobiť v hocijakom štúdiu rozpracovanosti a pokiaľ sa niekde nedá 
na stavebné konanie, tak je to proste maľovánka, ktorá niekomu niečo ukáže. Druhá vec je hluk. 
Vieme, ako fungujú zábrany pri železnici alebo diaľnici, proste zábrana zabráni šíreniu hluku 
niektorým smerom, ide o to, jak je navrhnutá, jak je vysoká, jak je široká a ktorým smerom sú 
priestory, ktoré chceme pred hlukom chrániť. To je potom ale už vecou konkrétneho projektu. 
Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Dulla. 
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V. Dulla: No, som prekvapený z toho, čo hovorí pán poslanec Martinický, lebo tu hovoríme o 
štúdii, ktorá má byť podkladom pre projektovú dokumentáciu na účely stavebného konania. 
Takže načo odvádzať hypoteticky pozornosť na štúdiu, ktorá má skončiť v zásuvke. Hej? To 
nevidím. A čo sa týka toho hluku, áno, existujú protihlukové steny, 12 metrov, 16 metrov a 
podobne vysoké. Ale tam sa hovorí o živom plote. Tie protihlukové steny sú zo špeciálnych 
materiálov, pohlcujúcich. Ten materiál, ktorý teraz je predložený a jeho obsah nič také 
nepredpokladá, lebo to by sa za tie peniaze, ktoré sa tam naznačili, nedá urobiť ani meter šírky 
na takú výšku. prosím vás, to je ozaj nereálne. Ja by som veľmi rád si uvedomil to, že či chceme 
obetovať dopredu naslepo bianco šek, že dopredu povieme, že nepotrebujeme zelený pás v 
tomto areáli a kľudne tam bude spevnená plocha, ktorá to bude prehrievať. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, vážení páni, ešte pán poslanec Zajac je 
prihlásený do diskusie, ale treba si uvedomiť naozaj, že hovoríme o školskom športovom areáli. 
Uvedomte si, že sme tu rôzni obyvatelia, máme rôzne potreby. Niekde športovať treba. A naozaj 
je to veľmi ťažké, my čelíme aj takýmto otázkam zo strany obyvateľov alebo sťažnostiam, že 
sa sťažujú na hluk z detských ihrísk. Že sa im nepáči, že majú pod oknom detské ihriská. No, 
tak jedni majú deti a potrebujú detské ihriská, druhí chcú mať kľud, tretí chcú mať parkovisko, 
verte, že sú aj takí, čo chcú mať parkovisko v tom areáli. Aby sme zrušili tenisové kurty, 
volejbalové kurty, aby sme tam urobili parkovisko. Takže je to na nás. Ja si myslím, že podpora 
športovania a zážitkového priestoru, to je práve určený... nie je to úplne park, je to školský 
športový areál, tak by tam mal byť priestor pre športovanie mládeže, ak je o tom záujem. Je to 
na vás. Pán poslanec Zajac, nech sa páči. 
 
M. Zajac: No ja budem hovoriť hlavne o tom, čo som hovoril hlavne na tej komisii školskej, 
kde sme veľmi dlho o tomto projekte hovorili. Ja tiež podporujem rôzne typy športovania a teda 
aj skejt, aj on-line aj všetky tieto veci. Trochu ma prekvapuje, že z toho materiálu sa dozvedám, 
že teda to prenajatie je len dočasné, že táto spoločnosť týchto skejtistov nebude potom 
prevádzkovať ten skatepark. Ja osobne si myslím, že vychádzame, alebo mali by sme vychádzať 
potom z toho, že ten priestor je v správe, je to verejný priestor. My sme zisťovali, on nie je v 
správe školy základnej. On je v správe mestskej časti. Čiže čokoľvek sa na tomto priestore 
udeje, bude za to zodpovedná mestská časť. Detské ihriská, kde sa hrajú deti s lopatkami a na 
preliezkach a na skákadlách a na takýchto prvkoch je niečo oveľa jednoduchšie, to sme si tu 
tiež povedali, ako tento šport. Všetci ho považujeme za tak trochu riskantný. A preto mňa veľmi 
zaráža, že ten, kto chce prevádzkovať tento areál, je, ako keby... že ho moc netrápi to, aká bude 
tá bezpečnosť toho. Lebo ja teda sa priznám, že ja si to naozaj v tom priestore, v tom kopci 
neviem predstaviť. Na školskej komisii sedela tá pani zástupkyňa zo školy Majerníkova, ktorá 
tiež si to moc nevedela predstaviť. To nie je úplne najvhodnejšie, lebo je to v kopci. Tam je 
rýchlosť pohybu na takomto povrchu je úmerná tomu, aký je tam sklon. To je prvá vec. Druhá 
vec je, dovolím si tvrdiť, že je to niečo iné ako u - rampa. Ja som sa tam bol pozrieť a tá u-
rampa je veľký prvok kde proste človek s bicyklom ani nevylezie. Toto aspoň podľa toho, čo 
sme videli, že je to len také ako keby sme tu mali tých telocvikárov, ktorí by niečo nakreslili do 
priestoru.. Ale toto vyzerá ako niečo, čo bude lákať aj cyklistov, bude to lákať aj tých on-
lajnistov, ktorí nemajú korčule uspôsobené na takýto hladký povrch, ako je takáto dráha. A ja 
som si viac ako istý, že tie úrazy tam budú oveľa početnejšie práve preto, že to nebude 
spravovať ten, kto to spravovať má a obávam sa, že my tu zatiaľ nehovoríme o nikom, kto by 
to mal spravovať. V jednej jedinej veci - aby tam zakázal chodiť tým, ktorí tam idú na 
nesprávnom nástroji. To je tam to podstatné a prvé, či sa ja o tom myslím. Potom si myslím, že 
máme tu ten rozpočet. Ja tu nevidím tie náklady, o ktorých my tu hovoríme. Takže buď nám tá 
stavba vyvolá ďalšie náklady. Uznám, že je možné vyviesť a ten kopec zmeniť na nekopec. 
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Hej? Lebo tam je ten svah, dá sa vyviezť ten materiál a bude tam rovina. Ale na to ten rozpočet 
nie je.. ako.. nie je to tam napísané. Druhé, hovoríme tu o stenách, akýchkoľvek. Aj 
rýchlorastúce popínavé dreviny, ktoré majú robiť nejakú zelenú bariéru pred hlukom a možno 
aj pred vypadávaním nejakých odvážlivcov, to nie je zadarmo. A my tu nemáme tie náklady. 
Ale my budeme tí, čo budeme prevádzkovať tento areál a ja sa obávam, že toto nám vyvolá 
ďalšie náklady, ktoré my tu dnes nemáme. Myslíme si, že bude to mestskú časť stáť 13000, 
hoci by to malo stáť 30, máme tu ako keby zalepené oči tým, že niekto nám ponúka stavbu za 
30 za 13, apropo 9 je našich. Čiže tie iné rozpočtové zdroje nie sú tak celkom inými 
rozpočtovými zdrojmi, lebo sme to dali z nejakého grantového programu, či z čoho to, ako 
mestská časť. Takže mne to celé príde aj čo sa týka toho rozpočtu, aj toho čo to môže ešte 
všetko stáť na to, aby to bolo prevádzkovateľné a bezpečné, sa mi to zdá málo. Osobne mi je 
vždycky podozrivé, keď niekto ponúka postaviť niečo, čo má stáť 30 000 za 13 000. A to bez 
toho, aby som to videl na akejkoľvek inej stavebnej alebo akejsi komisii. Už som proste 
zvyknutý na to, že pri takýchto veciach sa má ostražitosť tých, čo za to majú hlasovať, má byť 
zvýšená. No a nehovorím už.. a nechcem sa vracať k tomu, no ale teda aspoň to spomeniem, 
keď mám ešte 30 sekúnd. Skutočne, tá finta s tým, že prenajať a potom zveriť je skôr podľa 
mňa finta na ten stavebný úrad, aby náš stavebný úrad mohol byť ten, ktorý bude túto stavbu 
posudzovať, čo sa mi, priznám sa, že nie úplne páči a zdá sa mi, že toto nie je niečo, za čo by 
som ja osobne chcel hlasovať. 
 
D. Čahojová - starostka: No, tak, vôbec, Marcel, v tomto sa teda zásadne mýliš, pretože to nie 
je žiadna finta. Ide o to, že my dostenem dielo, ktoré má mať, ja to neviem posúdiť, lebo som 
nevidela žiaden projekt, hodnotu, je to tu aj v materiáli napísané, hodnotu 30 000. Ale oni sú 
schopní, tá asociácia, zohnať tie prostriedky. my sme schopní vyčleniť, horko ťažko sme našli 
8000 na spoluúčasť. Takže sme radi a máme ich v rozpočte, že je niekto schopnejší od nás je 
schopný tie prostriedky, brigádu, knowhow a ja neviem ako sa to všetko volá, zohnať. A čo sa 
týka toho vzťahu k pozemku, to je úplne bežná prax. Robí sa to aj v mestskom zastupiteľstve, 
bežne, ak chce niekto niečo, napríklad verejno-prospešnú stavbu, ja neviem, chodník, 
príjazdovú cestu, časť komunikácie alebo čokoľvek.. ak je aj zaviazaný v stavebnom povolení 
niečo pre verejný záujem vybudovať, tak sa mu prenajme na čas výstavby a po skončení 
výstavby sa ten nájom ukončí a on tú stavbu odovzdá do majetku mesta. To je bežná prax. Na 
mestskom zastupiteľstve sa to robí bežne. To, že ja si nepamätám, že my by sme to tu urobili 
za tie tri roky.. ale zatiaľ sme nemali takúto príležitosť. To je prvý krát, čo niečo také robíme. 
A čo sa týka tej údržbovosti toho areálu, ja som pochopila z toho, že je to takmer bezúdržbové 
a naozaj, zaujímalo by ma, ako mestská časť dokáže ochrániť bezpečnosť skejtistov na u-rampe. 
Však predsa každý, kto ide na u-rampu, vie, že ide na u-rampu. Chodia tam na skejtoch, na 
korčuliach, neviem, už som tam dávno nikoho nevidela, ale my nie sme schopní strážiť tých 
skejtistov. A na futbalovom ihrisku..? Však futbal je tak kontaktný šport.. a tak nebezpečný a 
toľko zranení. Ako my chránime zdravie.. pred úrazmi.. futbalistov? Napokon tam teraz 
planírovalo združenie rodičov ten prostriedok. Chcú, aby sa aj v prostriedku hrával futbal, ale 
tých futbalistov tam my strážiť nebudeme. Deti tam môžu robiť aj mlynské kolá. Prepáč, ale to 
je ako zvrátená predstava, aby sme chránili zdravie a bezpečnosť každého. Dodržíme 
bezpečnostné predpisy, ktoré nám prikazuje stavebný zákon a revízie detských hracích prvkov 
na detských ihriskách, ale toto predsa nemôžeme robiť. Pán poslanec Rosina, prepáč. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som si rád niečo pozitívne z vyjadrenia 
predrečníka zobral a to je to, že vlastne dlhodobým problémom a vecou, ktorú budeme musieť 
riešiť v tomto areáli, je jeho prevádzka. A mňa nekonečne teší, že je tam aktívna skupina 
rodičov a ľudí, ktorí si zobrali za svoje starať sa o tento areál a verím, že v budúcnosti nájdeme 
spôsob, ako celý areál sa nie len zveľadí, ale aj bude prevádzkovať na patričnej inej úrovni. Čo 
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sa týka postupu pred vyše 25timi či koľko to bolo rokov, rovnakým spôsobom ešte za 
starostovania Bystríka Holého sme postavili prvé detské ihrisko na Dlhých dieloch, Toro park, 
ktoré po dokončení bolo celé odovzdané mestskej časti. Je to myslím si štandardný postup a ak 
o tom niekto, kto robí roky poslanca v tejto mestskej časti, nevie, tak ma to prekvapuje. A troška 
som prekvapený, s akou ľahkosťou sa ľudia pasujú do úlohy expertov na hluk a akustický tlak, 
pretože to sú veličiny, ktoré potrebujú veľmi kvalitných odborníkov a nikto nevie alebo veľmi 
ťažko určiť dopredu, aký bude hluk. To sa dá zistiť až následnými meraniami a teda moja 
skúsenosť je, že tá komunikácia, ktorá je v bezprostrednej blízkosti , ktorá je jednou z nosných 
komunikácií a chodí tadiaľ verejná doprava, produkuje toľko hluku, že pravdepodobne tie 
zdroje hluku budú zanedbateľné. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pani poslankyňa Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ja by som sa chcela vyjadriť k tej zelenej ploche. To aj mne prekáža, že proste 
chceli by sme dať niečo betónové alebo kovové na existujúcu zeleň. Možno by sme mohli 
pohľadať radšej iný priestor. Tam sú nevyužívané plochy, ktoré už nie sú zelené a možno by 
mohli byť tam postavené takéto nejaké skateparky alebo iné športoviská. Do toho hluku 
nechcem nič hovoriť, viem, že to je naozaj veľká cesta a obyvatelia sú tam až cez ulicu. 
Nechcem sa k tomu vyjadrovať. A čo sa týka toho, že aby sme zabraňovali nebezpečenstvu 
a  kto tam pôjde akými nevhodnými nástrojmi sa tam pôjde korčuľovať alebo spúšťať alebo čo, 
tak to potom nesaďme ani stromy, lebo čo keď niekto na ten strom vylezie a spadne a my 
budeme za to zodpovední? Alebo nestavajme ani domy, lebo ľudia pôjdu, vylezú tam na dom 
v nevhodnej obuvi a potom spadnú a my budeme za to zodpovední? Podľa mňa si tu už 
nemaľujme nejaké hrôzostrašné scenáre a nevymýšľajme hlúposti. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Zajac. 
 
M. Zajac: Ja chcem len zhrnúť to, čo som počul. V prvom rade chcem povedať, že ja tu čítam, 
že predbežná výška rozpočtu na výstavbu je 13 000. Nie, že 30 000. A 13 000 je niečo, čo teda 
očakávame od vás. A iba píšu, že to, čo my urobíme za 13 000, je hodné 30 000. Takže to je to 
prvé, čo chcem povedať. Druhé, čo chcem povedať, teda mesto v niektorých veciach by nemalo 
byť naším vzorom a myslím, že nie som to ja, kto to tvrdí aj v mestskom parlamente. Tretia 
vec, čo chcem povedať, ja nechcem strašiť, ale keď to porovnávate s výsadbou stromov, no tak 
dobre, tak to porovnávajte s výsadbou stromov a poďme do toho. Ja som ani v tej školskej 
komisii v šťastí nestál. Ja, hovorím len, že sa cítim byť spoluzodpovedný za to, čo tu 
vybudujeme.  
 
(Hlas: Potom nič nerobme.) 
 
M. Zajac: Nie, nič, nehovorím, že nič, hovorím, že niečo, čo od prvého pohľadu nemá 
parameter toho, že by sme mohli byť pokojní, lebo je to proste vo svahu.. Skatepark vo svahu 
je unikum. Taký som aj ešte nevidel. Stromov som videl vysadených všade kopu a aj v svahu, 
aj v nesvahu. To je jako veľmi konkrétna vec a netreba sa týmito všeobecnými frázami nechať 
pomýliť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: Pardon, pani starostka, ale toto bola faktická poznámka pána poslanca Zajaca, 
ktorý reagoval na svoj.. na faktické príspevky k svojmu príspevku, takže už nemôžu byť 
faktické poznámky.  
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D. Čahojová - starostka: Aha, už záverečná. Áno, ďakujem veľmi pekne. Už len riadne. Pán 
poslanec Rosina nasleduje s riadnym. 
 
R. Rosina: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pretože sa diskutuje nie o tom, o čom sa diskutovať 
malo ale o všeličom inom, ja navrhujem ukončiť diskusiu.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Rosinu. Za 14 
prítomných poslancov, proti 4, zdržali sa 2, čiže návrh na ukončenie diskusie bol schválený. V 
poradí sú zahlásení ...pán poslanec Rosina dal návrh na ukončenie... 
 
D. Čahojová - starostka:... a po ňom bol ešte prihlásený pán poslanec Krampl.  
 

R. Krampl: Ďakujem za slovo. No ja som mal jeden príspevok, kde som sa pýtal, akým 
spôsobom bol tento priestor vybratý, tak ďakujem všetkým diskutujúcim za to, že mi to 
objasnili. A by som to tak možno aj sám pre seba zhrnul. No, za prvé si nemyslím, že by nám 
mal niekto diktovať, kde čo chce mať. Myslím si, že my by sme ako mestská časť mala byť tá, 
ktorá si bude určovať, čo kde v území bude. A preto myslím si, že proste nemôžeme byť 
postavení pred situáciu tak, že buď im to schválime, alebo to nebude vôbec. To podľa mňa nie 
je.. to je vydieranie, to nie je jednanie. Druhá vec, ktorá tu zaznela, tá zeleň, to je podľa mňa 
veľmi vážna vec. Dneska sme tu prejednávali rekonštrukciu dvoch ihrísk, ktoré ideme 
financovať z vlastných prostriedkov. Ja sa pýtam, prečo jedno z tých ihrísk nebolo vyčlenené 
práve na tento účel. keď už máme existujúce ihriská, ktoré horko ťažko prevádzkujeme a 
nemáme peniaze na ich rekonštrukciu, prečo teda ich neponúkneme práve takejto organizácii. 
Tam by nevznikol ani jeden meter štvorcový asfaltu alebo betónu navyše, pretože tam už tie 
plochy vyasfaltované sú. Dnes ihriská to sú, takže by tam nebolo ani nijaký nový prvok v 
priestore a nemohol by sa nikto sťažovať na nejaký zvýšený hluk. Čo sa týka tohoto, mňa hneď 
napadá aj to ihrisko pri Kamel klube, ktoré je proste tam vedľa tej fontány kúsok. Tam som 
nevidel sa na tom malom minifutbalovom alebo ako nazvať, tam som nevidel hrať sa už dlho .. 
Prečo to neurobia napríklad tam? Tých priestorov je tu podstatne viacej a myslím si, že by 
mestská časť mala byť práve tá, ktorá by mala určiť, že kde je teda vhodný priestor na tento 
účel, na tento skejtpark. Po tejto diskusii som nadobudol presvedčenie, že tento priestor vhodný 
nie je. Ďakujem. 

D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja. Len by som rada upozornila na túto časť predloženého 
materiálu, kde to máte napísané, že za účelom revitalizácie športového areálu vznikla pracovná 
skupina zložená z poslancov, zástupcov miestneho úradu, základnej školy Alexandra Dubčeka, 
združenia rodičov, Karloveského športového klubu a verejno - prospešných služieb, ktoré sa 
starajú o ten areál. Mestská časť dala vypracovať architektonickú štúdiu, ktorú vypracovala Ing. 
Arch. Katarína Šináková, v ktorej je popísaný súčasný stav, ako aj koncepcia rozvoja 
športového areálu. Architektonická štúdia a koncepcia rozvoja, ktorej súčasťou je aj skatepark, 
...ktorý počíta s vybudovaním skateparku.. bola vypracovaná v súlade s plánom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Karlova Ves nami schváleným. Takže len toľko. 
Pán poslanec Dulla, nech sa páči.  

V. Dulla: Ďakujem za slovo. Nadviažem rovno, pani starostka. To je síce pravda, že ten 
materiál, tá štúdia a tá koncepcia mala takú genézu, ale následne ďalšie súčasti, ďalšie orgány 
mestskej časti to videli selektívne. Teda niektorí to videli, niektorí to nevideli. Takže až potom 
sme sa dozvedeli tú výkresovú časť, keď už sa na základe toho robili konania. Ja som 
presvedčený o tom, že to určite, už tá koncepcia, už tá štúdia mala byť predmetom zasadnutia 



68 
 

rokovania komisie výstavby a územného plánu. To, čo je navrhnuté, je otázne, či je to v súlade 
s existujúcimi pravidlami, existujúcimi rozhodnutiami a je teda neisté, či to, čo sa navrhuje, je 
ozaj v súlade s verejným záujmom. A preto si dovolím predložiť návrh na zmenu uznesenia. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ukladá prednostovi miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a) zabezpečiť územné rozhodnutia a ďalšie 
rozhodnutia stavebného úradu, vrátane kolaudačného z minulosti, ktoré sa viažu na súčasný 
areál v susedstve základnej školy Majerníkova a predložiť na zasadnutie komisie výstavby a 
územného plánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves plánované 
na september 2018; b)dokumentáciu pre prípravu investičnej akcie skatepark v súlade so 
stavebným zákonom a každý jej variant a stupeň predkladať na zasadnutie komisie výstavby a 
územného plánu  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves postupne od 
plánovaného na september 2018; c) bez súhlasu  miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves s konkrétnym stavebno-technickým riešením nevykonať úkony a 
neuzatvárať dohody, z ktorých by ani nepriamo vyplýval záväzok mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves realizovať akciu Skatepark alebo taká možnosť iným subjektom v postavení 
stavebníka. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem aj ja. Keďže diskusia bola ukončená, tak prosím návrhovú 
komisiu, aby predniesla návrhy uznesení. 
 
Návrhová komisia: Takže, ak sa nemýlim, máme iba jeden návrh na zmenu, od pána poslanca 
Dullu. Ja ho prečítam. Návrh na zmenu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves ukladá prednostovi miestneho úradu mestskej časti Bratislava - 
Karlova Ves zabezpečiť územné rozhodnutia a ďalšie rozhodnutia stavebného úradu, vrátane 
kolaudačného z minulosti, ktoré sa viažu na súčasný areál v susedstve ZŠ Majerníkova a 
predložiť na zasadnutie komisie výstavby a územného plánu miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava - Karlova Ves plánované na september 2018; b)dokumentáciu pre prípravu 
investičnej akcie Skatepark v súlade so stavebným zákonom a každý jej variant a stupeň 
predkladať na zasadnutie komisie výstavby a územného plánu miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves postupne od plánovaného na september 2018; bez 
súhlasu  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s konkrétnym 
stavebno-technickým riešením nevykonať úkony a neuzatvárať dohody, z ktorých by ani 
nepriamo vyplýval záväzok mestskej časti Bratislava - Karlova Ves realizovať akciu Skatepark, 
alebo taká možnosť iným subjektom v postavení stavebníka. Takže to je návrh. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme za návrh pána poslanca Dullu. Za 
8, proti 1, zdržalo sa 9 poslancov, tento návrh nebol schválený.  
 
Návrhová komisia: Takže dávam hlasovať o pôvodnom návrhu s tým, že .. tak ako bol 
predložený a začína slovom  - schvaľuje. 
 
D. Čahojová - starostka: Podotýkam, že sa jedná o návrh, ktorý je z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, čiže na jeho schválenie je potrebná trojpätinová väčšina. Nech sa páči, 
hlasujeme. Takže, prosím, pán poslanec Labuda namieta, nefunguje mu hlasovacie zariadenie, 
ešte raz hlasujeme. Ani tebe? Takže išiel Janko hore. Takže opakujeme hlasovanie o návrhu 
prenájmu pozemku pre vybudovanie Skateparku, nech sa páči hlasujeme, osobitý zreteľ. Za 10 
prítomných poslancov, proti 4, zdržalo sa 5. Tak tento návrh nebol schválený. Môžeme pristúpiť 
k ďalšiemu bodu. Bod č. 16, Návrh na vyradenie..  
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?: Pardon, pani starostka, ale predtým, čo sme hlasovali, tam to vyšlo o jeden bod, on 
hlasoval..  
 
hlasy: ...ale možno niekto iný nehlasoval.. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže, prosím, venujme sa bodu č. 16, je to Návrh  na vyradenie 
prebytočného majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. 
 
 
Bod_16 
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 
zmysle zásad hospodárenia. 
 
D. Čahojová - starostka: Takže, prosím, venujme sa bodu č. 16, je to Návrh  na vyradenie 
prebytočného majetku mestskej časti Bratislava Karlova Ves. A slovo má pani inžinierka 
Mahďáková. 
 
J. Mahďáková: V zmysle platných právnych predpisov o účtovníctve bola k 31. 12. 2017 
vykonaná riadna kompletná inventarizácia majetku, záväzkov a  rozdielu majetku a záväzkov  
podľa interného predpisu príkazu pani starostky. K 31.12 bola vykonaná kompletná 
inventarizácia fyzická, to znamená, že sa fyzicky inventarizoval všetok hmotný a nehmotný 
majetok, pri ktorom je periodicita výkonu takejto inventarizácie jeden krát za 4 roky. Takáto 
posledná fyzická inventarizácia hmotného a nehmotného majetku naposledy vykonaná k 31.12. 
2013. Jednotlivé čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonávali túto inventarizáciu, mali 
zároveň posúdiť aj stav majetku a v prípade potreby predložiť návrhy na vyradenie majetku. 
Časť majetku totiž bola navrhnutá na vyradenie po inventarizácii v roku 2013, ale k fyzickému 
vyradeniu, ani k likvidácii podľa týchto návrhov doteraz nedošlo. Mestská časť má zriadenú 
stálu vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, ktorá je poradným orgánom starostky mestskej časti a 
miestneho zastupiteľstva na posudzovanie návrhov na vyradenie majetku mestskej časti z 
dôvodu jeho neupotrebiteľnosti a posudzovania návrhov na likvidáciu neupotrebiteľného a 
prebytočného majetku mestskej časti v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom. 
Táto komisia prerokovala všetky návrhy, ktoré dostala od čiastkových inventarizačných komisií 
a výsledkom  prerokovania tejto komisie je návrh na vyradenie majetku tak, ako ho máte pred 
sebou. Všetka dokumentácia, ktorá je veľmi rozsiahla, bola zverejnená na linku, ktorý je 
uvedený aj v materiáli. Nefotili sme to do materiálov, pretože to boli kvantá vecí, aby ste si 
naozaj predtým, ako sa rozhodnete o vyradení tohto majetku, mohli spraviť veľmi dôkladný 
obraz. To je k úvodnému slovu všetko, ak budú nejaké otázky doplňujúce, tak som k dispozícii. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán 
poslanec Lenč, nech sa páči. 
 
P. Lenč:  Ďakujem za slovo, pani starostka. Ja sa ospravedlňujem, že pri takomto banálnom 
bode zdržujem, ale poviem to, čo som povedal na miestnej rade. Spojená škola sv. Františka 
dostala zoznam inventáru, ktorý zdedila istým spôsobom z prenajatých priestorov na 
Veternicovej, ale od správcu mám také informácie, že veľká väčšina toho majetku je jednak 
zničená a potom neupotrebiteľná. Že či by nebolo možné pri nejakej ďalšej inventarizácii sa na 
to pozrieť a vyradiť majetok, ktorý tam proste zaberá iba priestory a škola nevie, čo s ním má 
urobiť. Je tam myslím že ešte aj v počítačovej učebni.. ešte je po Veternicovej pôvodnej škole 
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sú tam nejaké staré počítače, neviem z akého roku a škola by chcela vybudovať svoju 
počítačovú učebňu a to tam zavadzia. 
 
J. Mahďáková: Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu, pán poslanec, samozrejme, ak sú.. 
nebudem tu zaťažovať celé auditórium, dneska už sme dosť unavení, ale samozrejme 
dohodneme sa a toto pripravíme.  
 
D. Čahojová - starostka: Nikto sa nehlási, diskusiu uzatváram, prosím návrhovú komisiu o 
prednesenie uznesenia. 
 
Návrhová komisia: Návrhová komisia nedostala žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie 
pôvodného uznesenia, tak budeme hlasovať o návrhu tak, ako ho máme v predloženom 
materiáli.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme. Takže hlasujeme o predloženom návrhu uznesenia tak, 
ako ho máte v materiáli, nech sa páči. Za 18 prítomných poslancov, nikto sa nezdržal, nikto 
nebol proti, uznesenie bolo schválené. 
 

 
Bod_17 
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - 
školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom č. 17, to je Schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - školský bufet v ZŠ A. Dubčeka. Nech sa 
páči, pani inžinierka. 
 
J. Mahďáková: Máte  predložený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré musia 
byť v zmysle zákona o majetku obcí schválené miestnym zastupiteľstvom. Tento školský bufet 
bol prenajatý, mnohí z vás si iste pamätáte, zúčastnili ste sa komisie, ktorá vyberala záujemcu, 
bolo to pomerne.. s veľkou pompou sme to robili. Boli tam zástupcovia rady školy, pán riaditeľ, 
mnohí aj iní poslanci. Bohužiaľ, vybratý záujemca teda nevydržal do konca nájomnej zmluvy, 
ktorá bola uzatvorená až do roku 2020. Zrejme to podnikanie nespĺňalo predstavy pani, ktorá 
bufet prevádzkovala a na základe jej žiadosti bola zmluva o prevádzkovaní a nájme ukončená 
dohodou k 31.3.2018. Následne sme sa pokúšali osloviť aj pána riaditeľa, osloviť prípadne 
iných podnikateľov v tejto oblasti pre zabezpečenie prevádzky tohto bufetu ešte počas 
školského roka, čo sa nám nepodarilo. Nie je teda tá potreba toho bufetu... nejakým spôsobom 
sa s tým škola ako taká vysporiadala. Ale ten bufet je, predstavuje súčasť školy, takže boli by 
sme radi, keby sme mohli zabezpečiť jeho prevádzku od septembra, od začiatku školského roka 
a z tohto dôvodu predkladáme návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší 
návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzkovania 
školského bufetu na základnej škole A. Dubčeka.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. ja by som len doplnila pani inžinierku, že 
toto je jeden z príkladov, kedy nám obchodná verejná súťaž spôsobila viacej starostí ako radostí, 
že či je toto ten správny spôsob prenajímania takýchto priestorov, pretože školské bufety 
nemáme na to, aby sa tam zarábalo, aby vyrábali nejaký zisk, ale aby tam práve deti dostávali 
racionálnu stravu, to znamená ovocie a zdravé potraviny, na ktorých sa asi veľmi zarábať nedá 
. Ak chcú zarábať, tak tam predávajú úplne iný sortiment. Čiže či by sme sa nezamysleli nad 
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tým, ... vidím, že ste tu mali aj komisiu, ktorá dala také odporúčanie,... aby sme zvolili inú 
formu využitia priestoru alebo ponúknutia tohoto priestoru. Ďakujem, otváram diskusiu. Nech 
sa páči. Pán poslanec Savčinský. 
 
R. Savčinský: Ďakujem. Naša komisia to teda nebola, ale naša komisia, čo sme my riešili, sa 
nám zdá výška toho minimálneho v tej súťaži.. Najnižšia ponuka výšky nájomného na 60Eur 
na m2 na rok sa nám to zdá v tejto situácii ako veľmi vysoká suma, keď to prerátame na rok a 
keď vieme, že tie bufety živoria a pri tejto sume si momentálne myslím, že to zase 
neprenajmeme. Takže tam my sme zvažovali znížiť sumu toho nájmu na 10Euro. Takže, 
pozerám, že je tam aj doplnená tabuľka, výška nájmu  - metre štvorcové v jednotlivých 
zariadeniach. Áno, Tilgnerova má 103 Euro, ale to nemôžeme porovnávať, nakoľko bufet na 
Spojenej škole je jednak .. počet žiakov je neporovnateľný a hlavne tam, kde sú stredoškoláci, 
tam ten sortiment môže byť úplne iný, takže za tejto sumy si myslím, že my ten bufet 
neprenajmeme. Takže ..  toľko. No.  
 
D. Čahojová – starostka: Nedávaš nejaký návrh? Treba dať návrh, hej? Ja by som ešte 
povedala, že naozaj uvedomme si, za koľko prenajímame komerčné stánky, prenajímame 
plochu a to naozaj ide o bufet v škole.. čo od neho očakávame? A že či si želáme vôbec, aby 
tam bol.. Ďalší v diskusii nasleduje pán poslanec Martinický. 
 
P. Martinický: No, ďakujem, pani starostka, ja by som chcel... reagujem na to, čo si povedala, 
že či je otázne, že riešiť problém verejnou súťažou, že aké sú reálne možnosti a aký je odhad 
ich pravdepodobnosti, že to lepšie dopadne na prenájom toho bufetu.  
 
D. Čahojová - starostka: Vážení kolegovia, len upozorňujem, že tu máme dve také zaujímavé 
stanoviská dvoch komisií. Komisia regionálnej politiky preferuje priamy prenájom s overeným 
nájomcom a pozitívnymi referenciami a komisia školstva, mládeže a športu odporúča schváliť 
obchodnú verejnú súťaž a znížiť ten nájom na 10 Euro za m2. Bude treba dať nejaký návrh na 
uznesenie. Pán poslanec Zajac, nech sa páči.  
 
M. Zajac: No, ja si to tiež myslím, ja by som vrele súhlasil s tým, len ja mám dojem, že my tu 
nemáme toho, kto má záujem. Že to je taká fikcia preto, lebo do toho naozaj nikto moc nechce 
ísť. Tá pani, ktorej sa to nakoniec prenajalo, tak ona proste pri tých... lebo to nie, že my im 
dávame nejaké, ale zákon im stanovuje nejaké podmienky, čo tam môžu a nemôžu predávať. A 
to je ten problém, že tá verejno-obchodná súťaž je skôr také volanie toho smädného, že niekto 
poďte k nám a urobte túto službu, lebo my vieme, že to teraz nie je, že by tam bol  niekto, kto 
tam klepe, že chcem tam  prevádzkovať bufet. Že to overenie a podobné veci. Veď my sme tu... 
aj preto ten prvý bol taký problematický, že my sme že rodičia nech dajú niekoho.. ale 
podnikanie neni sranda. Tam proste máte náklady. Nájomné neni to najväčšie. Samozrejme, 
najväčšie sú tam tie odmeny, čiže úplne ideálne by bolo, keby to tam tá jedáleň, ale zas 
nemôžeme my tej jedálni kázať robiť niečo atď., atď. Takže toto je ten problém, nie že my by 
sme tam mali niekoho.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Ďakujem, nadviažem na pani starostku a na ostatných predrečníkov. Tiež si 
myslím, že by asi bolo najlepšie preferovať rokovanie o priamom nájme s nejakým overeným 
prevádzkovateľom. Asi by to bolo najrozumnejšie. Ale pozrime si, aký je čas a dnes, keďže 
máme zastupiteľstvo teraz v júni a najbližšie je až v septembri, my nemáme teraz reálne toho 
záujemcu. A my musíme tak či tak, aj keby sme išli tým priamym, by sme museli schváliť v 
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zastupiteľstve ten priamy nájom tomu v úvodzovkách overenému alebo oslovenému. No 
nemusíme ho otvoriť v septembri, ale ak by sme išli teraz do súťaže pri znížení tej ceny nájmu, 
tak významne otvárame možnosť hľadania, že možno sa taký záujemca nájde. Možno z tej 
súťaže vyplynú aj iné súvislosti a možno ozaj budeme musieť v septembri prísť s nejakým 
návrhom na priamy nájom, ale možno sa nájde niekto a od 1.9. môže na školský rok tam byť 
bufet funkčný. Takže momentálne sa mi javí, že asi je najlepšie schváliť OVS-ku s tou zníženou 
sumou 10Eur, ako pán kolega Savčinský povedal a na základe toho cez leto uvidíme, kde sa 
hýbe trh a kde je šanca takého nájomcu nájsť a buď s tým prídeme do zastupiteľstva alebo teda 
bude pani starostka oprávnená uzavrieť zmluvu na základe výsledkov OVS, lebo to už nemusí 
ísť do zastupiteľstva.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Dulla. 
 
V. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja len v nadväznosti na to, čo povedal pán zástupca starostu sa 
chcem spýtať jeho, že či musí mať OVS v podmienkach minimálnu cenu. Či to nemôže ísť 
úplne voľne. Však aj tak vyberieme najvýhodnejšiu potom. 
 
Hlas z pléna: Mali by sme vybrať najvyššiu cenu. 
 
V. Dulla: Áno, ale teraz hovoríme o tom, že ponuka musí byť minimálne v tejto hodnote a viac. 
A tie, ktoré nebudú v tej minimálnej, tak sa ani nebudeme s nimi zaoberať. Teraz navrhli zo 60 
na 10, aby bol predpoklad. Ja hovorím, že či vôbec tam musí byť tá minimálna.  
 
Hlas z pléna: Aké merateľné kritériá tam potom dáme? Merateľné.. 
 
V. Dulla: Ale toto je.. kto nám ponúkne viac.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán poslanec Bendík. 
 
I. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Nehovorím, že tam bude 10 záujemcov, ale keď jeden 
ponúkne dajme tomu 10, druhý 11, ideme potom do elektronickej aukcie ešte? Lebo viem si 
predstaviť, keď zoberieme ten návrh Vlada Dullu, že keď by tam bola elektronická aukcia, tak 
vieme sa dostať na nejakú možnože rozumnú sumu, ktorá bude vyhovovať aj tomu, kto nám 
bude chcieť poskytnúť tú službu.  
 
D. Čahojová - starostka: Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: V zásade nie je to vylúčené, čo Vlado navrhol, aj tak výsledkom tej OVS bude 
.. mal by vyhrať ten, ktorý dá najvyššiu sumu. Odkiaľ bude štartovať, čo bude tá minimálna 
suma, tá akoby výkričná cena, tak keď to nebude 10Eur za m2, môže to byť 1Euro za m2. Hej? 
Otvárame  tým širšiu možnosť sa prihlásiť. Otázka je, ako to bude pôsobiť pre klasických 
podnikateľov, keď uvidia, takto by som povedal, trošku atypicky nadefinovanú obchodnú 
verejnú súťaž. Ako keby štartujeme formálne .. ako keby od nuly. Že kto dá viac. Ale myslím, 
že sme v situácii, kedy aj kreatívne a odvážne riešenie môže byť zaujímavé z hľadiska toho, 
aby sme sa pokúsili tam nájsť nájomcu. Ale potvrdzujem to, čo sme tu už mnohí hovorili, že 
naozaj do týchto školských objektov tieto verejné obchodné súťaže asi veľmi 
nepatria. Ďakujem. 
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D. Čahojová - starostka: Ja si z tej diskusie osvojujem schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže, teda asi pani inžinierka to bude musieť predniesť... v zmysle odporúčania 
komisie školstva, športu a mládeže. Pani inžinierka. Poprosím, že by ste to verbalizovali. 
 
J. Mahďáková: Môžem potvrdiť v autoremedúre teda.. nie v autoremedúre, nie.. Odporúčame 
upraviť.. teda upravujeme v tých podmienkach cenu nájmu za 10Euro. Najnižšiu ponuku. 
Minimálna.  
 
M. Hrádek, miestny kontrolór : Ak môžem, ja by som chcel len podotknúť. Ja sa vždy snažím 
hľadať v takýchto súťažiach spravodlivosť. To znamená, ak teraz dávame súťaž za 10 a tým 
predchádzajúcim sme dávali súťaž minimálne za 30, tak ja osobne ako právnik to považujem 
za také nespravodlivé. Čiže pre budúcnosť... možno v tomto prípade prižmúrime všetci oči, ale 
pre budúcnosť by asi naozaj bolo dobré mať tu nejaké pravidlá, ktoré jednoducho, dajme tomu 
pri tých bufetoch povedia, že tá cena najnižšia bude 10. Ja to tak cítim ako z hľadiska 
spravodlivosti. Ďakujem. 
 
D. Čahojová  - starostka: Z hľadiska spravodlivosti, pán kontrolór, ale naozaj nemôžeme 
porovnávať jednotlivé školy. Na Majerníkovej máme dva objekty školské a každý má svoj 
vlastný bufet. Teda alebo teda prevádzku. Tilgnerova má, ja neviem koľko... 1000 ? 900 žiakov? 
 
M. Hrádek, miestny kontrolór: Pani starostka, ja to beriem. Keď si zoberiem tú tabuľku, tak 
mi to vychádza, že zhruba na 100 detí je výška nájmu 10Euro na m2. Plus mínus. Lebo pri 
Tilgnerovej to je 103 Euro na 1010 detí, pri Majerníkovej je to 42 Euro na 390, čiže plus mínus 
a na Dubčeka to bolo zhruba 60 na 510. Čiže takú nejakú spravodlivosť som v tom odhalil a 
takú nejakú jednoducho primeranosť. Ďakujem. Ale je to na vás, ako sa vy rozhodnete. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem. Pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Pán kontrolór, nezvyknem s tebou nesúhlasiť, ale naozaj si myslím, že tu nám 
práve ten súťažný princíp ukázal na Dubčeka, že vysúťažilo sa 60Euro. Hej? A proste nevedia 
to utiahnuť. Hej? To znamená, nie je to úplne porovnateľné. Asi sa to nedá ani podľa počtu detí. 
Ten bufet je atypický na Dubčekovej škole, lebo je veľký, lebo má 42 metrov, on platí aj za tú 
zadnú miestnosť, ktorá je skladom, tým pádom pre toho podnikateľa tam je dôležitá celková 
suma. To znamená, že nie je to úplne porovnateľné a hlavne sme to už odsúťažili a nešlo to. 
Takže, asi teraz naozaj, ak to má ísť touto súťažnou metódou, musíme znižovať cenu, lebo trh 
nám určuje, čo je schopný niekto zaplatiť a nie. Nehovoriac, že my tam máme tie kritériá, že 
nám nie úplne.. myslím si, že to poviem za väčšinu tohto zastupiteľstva, že pre nás nie je 
prioritné, koľko získame z toho bufetu, ten výnos, ale to, aký ten bufet bude. Čo tým deťom sa 
bude ponúkať. Hej? Lebo čím viac budeme tlačiť cenu hore za nájom, tak je jasné, aké bude 
potraviny ponúkať. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Pán kontrolór. 
 
M. Hrádek, miestny kontrolór: Ja som kľudne za priamy nájom. Ja s tým absolútne nemám 
problém. Keď si stanovíte nejaké kritériá hodnotenia, ktoré opäť budú spravodlivé, tak kľudne 
si dajte 10 Euro, ale stanovte si nejaké iné kritériá. Nemám s tým jediný problém. Ja nie som 
ten, kto vás tlačí do ceny. Aby som to vysvetlil.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne. Diskusia ukončená. Prosím návrhovú 
komisiu o prednesenie uznesenia. 



74 
 

 
Návrhová komisia: Takže nedostali sme žiaden pozmeňujúci návrh, schvaľujeme v tom znení, 
ktoré bolo predložené s tým, že autoremedúrou sa prijala verejná obchodná súťaž s najnižšou 
sumou 10 Euro za m2. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. Za 17 prítomných 
poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 2, tento návrh bol schválený. Ďakujem.  
 

 
Bod_18 
Návrh na odvolanie neposlankyne z komisie pre kultúru a médiá. 
 
D. Čahojová - starostka: Pokračujeme bodom 18 a tým je návrh na odvolanie neposlankyne z 
komisie pre kultúru a médiá. Pani Inžinierka, nech sa páči. 
 
J. Mahďáková: Pani Mgr. Petra Staňová Maťašovská sa mailom dňa 11.6. 2018 z pracovných 
dôvodov vzdala členstva v komisii pre kultúru a médiá. Preto je potrebné v zmysle nášho 
rokovacieho poriadku, aby miestne zastupiteľstvo urobilo formálny úkon a odvolalo pani 
Staňovú Maťašovskú na základe jej žiadosti z komisie pre kultúru a médiá. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, pani Poláchová. 
 
L. Poláchová: Ja som iba chcela poprosiť, aby ste tam opravili, ona sa volá Stanová, n. A nie 
ň.  
 
Hlasy: Stano sa píše. Len Stano. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujeme pekne, opravujeme.  
 
J. Mahďáková: Ja to vyslovím, aby to bolo správne aj na mikrofón, pani Mgr. Petra Stano 
Maťašovská.  
 
D. Čahojová - starostka: Keďže do diskusie nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu. 
 
Návrhová komisia: Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené s tou 
úpravou, ktorú pani Mahďáková predniesla. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, hlasujeme, nech sa páči. Za 20 prítomných 
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo schválené. 
 

 

Bod_19 
Odmena miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok 2018. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, môžeme pokročiť k bodu č. 19, jedná sa návrh na odmenu 
miestnemu kontrolórovi za 2. štvrťrok r. 2018. Poprosím pána vicestarostu, pána doktora 
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Záhradníka, ktorý sa ujal tejto úlohy, nakoľko už nám zanikla funkcia tajomníka miestnej rady 
po novele zákona o obecnom zriadení. Takže nech sa páči, pán vicestarosta. 
 
B. Záhradník: Vážené dámy a páni, ako povedala pani starostka, ja som predkladateľom tohto 
návrhu. V zmysle zákona o obecnom zriadení môže zastupiteľstvo schváliť odmenu miestnemu 
kontrolórovi do výšky 30% z platu za  uvedené obdobie, preto je tu predložený návrh, aby 
zastupiteľstvo posúdilo návrh na schválenie odmeny pánovi miestnemu kontrolórovi za 2. 
štvrťrok roku 2018 vo výške 30% z určeného platu, to je vo výške 1 924 Euro.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keďže do diskusie sa nikto 
neprihlásil, diskusiu končím a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
 

Návrhová komisia: Návrh uznesenia máte v predloženom materiáli. 

Hlasy z pléna: Je tam preklep v dôvodovej správe, tam máte 1. štvrťrok a má byť 2. štvrťrok. 

D. Čahojová - starostka: Aha, čiže dôvodovú správu autoremedúrou opravujeme, 
samozrejme, ale návrh uznesenia, tam je 2. štvrťrok. No, vzhľadom na pokročilú hodinu, 
ospravedlňujeme túto zjavnú chybu, ďakujeme , že ste ju objavili, prebieha hlasovanie, 
návrhová komisia, pán poslanec Buzáš má slovo. 
 
Návrhová komisia: Tak, ako máme v predloženom návrhu, žiadny pozmeňujúci návrh sme 
nedostali. 
 

D. Čahojová - starostka: Áno, nech sa páči, hlasujeme o takom uznesení, aké máte predložené. 
Za 17 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa jeden poslanec, toto uznesenie bolo 
prijaté. 

 

Bod_20 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2018. 
 
D. Čahojová - starostka: Nasleduje bod č. 20, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 
roku 2018, predkladateľ je pán doktor Hrádek, pán kontrolór mestskej časti. Nech sa páči, máš 
slovo. 
 
M. Hrádek, miestny kontrolór: Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. Vážené dámy, vážení 
páni, nakoľko som od vás neobdržal žiadne návrhy, čo sa týka plánu kontrolnej činnosti, 
pripravil som návrh plánu kontrolnej činnosti, kde sa pokračuje v kontrole zmluvných vzťahov 
v rokoch 2006 až 2014. Súčasne po dohode s vedením mestskej časti som presunul kontrolu v 
spojenej škole Tilgnerovej na druhý polrok tohto roku z toho dôvodu, že tam prebieha voľba 
riaditeľky a nechceli sme zbytočne vedenie tejto školy stresovať a súčasne som do plánu 
kontrolnej činnosti zahrnul kontrolu v Karloveskom športovom klube z toho dôvodu, že 
odchádza riaditeľ tohto Karloveského športového klubu. Ak by ste mali nejaký návrh na 
doplnenie plánu kontrolnej činnosti, som pripravený si ho osvojiť. Ďakujem pekne.  
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec 
Dulla. 
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V. Dulla: Ďakujem za slovo. Opäť taká otázka, čo je v súlade, nesúlade.. Možno vás to 
prekvapí, ale v schválenom programe tento bod nie je. V pozvánke sa nevyskytuje. Pod 
poradovým číslom 20 je bod Rôzne. Je to nepríjemné, stalo sa. Tak dúfam, že posledný krát.  
 
D. Čahojová - starostka: Ja to mám, pán poslanec. Mám pred sebou pozvánku. 
 
V. Dulla: Ja to, čo prišlo elektronicky. Ja iné neotvorím. Skúste pozrieť ostatní.  
 
Hlasy: Máme. Máme. Nebola to minuloročná? 
 
V. Dulla: Mne došlo poštou elektronickou také. Tak sa ospravedlňujem. Všetci ostatní majú, 
len ja nemám. Dobre. A k samotnému plánu by som povedal asi toľko, že kontrola objednávok 
za roky 2006 - 2014 už priniesla dosť informácií. Pokračovaním v tejto kontrole sa obmedzí 
priestor pre ostatnú kontrolnú činnosť. Privítal by som naopak kontrolu subjektov, ktorým bol 
prenechaný na užívanie majetok vo vlastníctve, či správe mestskej časti, aby sa neopakovali 
prípady, že sa dlhodobo nenapĺňa účel nájmu a nezaoberalo sa tým zastupiteľstvo až pri 
predlžovaní nájomných zmlúv, ako sme boli pred časom na tomto zasadnutí svedkami. Nie je 
nevyhnutné v druhom polroku, záleží na tom, či chce si pán kontrolór dobrovoľne rozšíriť 
návrh, ale v pláne na 1. polrok 2019 by to už bolo vhodné. A dovolím si predniesť návrh na 
zmenu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 s vypustením bodu 1.4. v bode 1., výkon 
priebežnej administratívnej finančnej kontroly v časti a) kontrolná činnosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Ďakujem, pán poslanec Borovička. 
 
Z. Borovička: Ďakujem za slovo. Aj ja by som sa chcel pripojiť k tomu, čo povedal pán 
kontrolór ohľadne toho, že by chcel prekontrolovať stav Karloveského športového klubu a chcel 
by som zároveň povedať k tomuto asi toľko, aby bol prekontrolovaný aj bod opravy sietí na 
ihrisku Molecova, nakoľko keď som si prečítal ponuky, to čo vtedy pani starostka povedala, 
aby sme si to s pánom Kadnárom vybavili na chodbe, tak pán Kadnár nás tu všetkých oklamal, 
nakoľko nám povedal, že oprava sietí bude približne za nejakých 5000 alebo koľko to povedal, 
nakoniec to bolo približne 4300, avšak druhé firmy, ktoré tam dali ponuky, mám dokonca 
kópiu, lebo firmy mi preposlali kópie, dali za celkovú opravu sietí 200 metrov bežných.. a pán 
Kadnár nechal opraviť iba 100 metrov bežných.. polovina sietí neni opravená, neni vymenená, 
jak bolo povedané, že bude spravená celé oplotenie alebo celé siete okolo celého areálu na 
Molecovej. Tak by som chcel pána kontrolóra požiadať, aby prekontroloval aj túto vec, nakoľko 
bolo mi ľúto, že vtedy, keď som na to došiel, že pán Kadnár ma oklamal a v podstate oklamal 
nás tady všetkých... Jedná sa v podstate o polovinu ceny tohoto diela. Ďakujem. Keďže nikto 
iný do diskusie nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 
Aha, pardon, pán poslanec Dulla. Nevšimla som si, ospravedlňujem sa. 
 
V. Dulla: Ja by som len vysvetlil, ja som stiahol pozvánku zo stránky mestskej časti a tam to 
nie je. Takže ospravedlňujem sa. To, čo prišlo elektronickou poštou, tam to je. Ale pozvánka 
zverejnená na stránke mestskej časti to neobsahuje. Ďakujem. 
 
D. Čahojová - starostka: Aj ja ďakujem, Takže diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu uznesenia.   
 
Návrhová komisia : Návrhová komisia obdržala pozmeňujúci návrh pána kolegu Vladimíra 
Dullu a on navrhuje uznesenie v tomto znení: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
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- Karlova Ves schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 s vypustením bodu 1.4. 
v bode 1., výkon priebežnej administratívnej finančnej kontroly v časti a) kontrolná činnosť. 
 
D. Čahojová - starostka: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Dullu. Za hlasovalo 13 poslancov, 
proti 1, zdržali sa 4, tento návrh bol prijatý.  
 
Návrhová komisia: Tým sme schválili celé uznesenie.  
 
D. Čahojová - starostka: Takže už nepotrebujeme hlasovať o celku... 
 
Návrhová komisia: Plán činnosti je schválený s tým, že ten jeden bod sa vypustil. 
 
D. Čahojová - starostka: Dobre, ďakujem veľmi pekne. 
 

 

Bod_21 
Rôzne. 
 
D. Čahojová - starostka: Môžeme pokračovať bodom č. 21 a tým je bod Rôzne. 15 nás tu je. 
 
R. Rosina: Pani starostka, ja by som chcel poprosiť o prestávku. Už dlho rokujeme. 
 
D. Čahojová - starostka: Koľko? 
 
R. Rosina: Závisí individuálne od každého, koľko mu to bude trvať. 
 
D. Čahojová - starostka: Na vyvolanie prestávky potrebujem dvoch predsedov?  
 
Hlasy: Jedného. Jeden predseda stačí. 
 
D. Čahojová - starostka: 5 minút stačí?  
 
R. Rosina: Stačí 5 minút.  
 
D. Čahojová - starostka: Takže poprosím vás o krátku 5-minútovú prestávku. 
 
... 
 
D. Čahojová - starostka: ...to, čo urobíte vy.., ja tu musím sedieť.  
 
V. Dulla: Mňa to mrzí, že sa robia takéto hry. Lebo povie sa, že to nebudeme k tomuto 
bodu...  
 
D. Čahojová – starostka: 10 minút, hlasovacia prestávka dávno skončila. Nedostatočný 
počet poslancov v sále.  
 
V. Dulla: Ale to je práve dôkaz. Ten pohľad je dôkaz, že uplynulo 13 -14 minút, teda viac ako 
10. Ďakujeme za všetko.  
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D. Čahojová - starostka: Poslanci strácajú poradie na diskusný príspevok. Končím, končím. 
Zatvárame, vypíname, ďakujem veľmi pekne.  
 
 
Pozn: Bod 21 – Rôzne a bod 22 – Interpelácie neboli prerokované pre nízky počet prítomných 
poslancov. 

Ukončenie MiZ: 20:58 hod. 

 

 

  v. r.       v. r. 

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

 
 
        v. r. 
Overovatelia: Ing. Zuzana Volková   …………………………………………. 
 
        v. r. 

Mgr. Ing. Anna Zemanová  ……………………………………….… 
 


