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Bod 001: Voľba overovateľov zápisnice
p. Čahojová, starostka MČ: Vítam vás na dnešnom zasadaní. Vítam vás na zasadaní, 2.
riadnom, miestneho zastupiteľstva, v siedmom volebnom období. Súčasne vítam
medzi nami zástupcov verejnosti, ak sú tu prítomní a zástupcov médií. A dovoľte, aby
som medzi nami privítala a aj zástupcov odborných referátov Miestneho úradu. Podľa
počtu prítomných poslancov konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Dnes sa ospravedlnili pani poslankyňa Hanulíková a pani poslankyňa
Záhradníková. Skôr potrebujú odísť pani poslankyňa Zemanová, pani poslankyňa
Volková a pán poslanec Horecký. Je ešte niekto kto sa chce ospravedlniť? /Teba som
čítala.. / Nech sa páči. Dostali sme...? ospravedlniť pani poslankyňu Džerengovú. Hej?
Prosím aby potom teda písomne poslala. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som vás
všetkých poprosila, aby ste dôsledne využívali mikrofón. Z technických príčin.
Budeme vyhotovovať prepis. Bude záznam zvukový prepisovaný do tlačenej podoby.
Tak vás prosím hovoriť do mikrofónu. Keď budeme upozorňovaní technickým
personálom, aby sme mikrofón upravili smerom k ústam. Neberme to osobne, ale je
potrebné zaznamenať každé vaše slovo. Takže nemusí sa nám to dariť hneď na prvý
raz. Ale je potrebné dbať na techniku hovorenia do mikrofónu. Čiže vás poprosím,
dôsledne, len na mikrofón. Len to, čo je na mikrofóne bude zaznamenané. Zároveň by
som vás ešte upozornila, že na stole máte publikáciu Dobrý deň samospráva, ktorú
sme vám zaobstarali ako pomôcku, najmä pre začínajúcich poslancov. Dúfam, že vám
bude užitočná, že vám poslúži a v predsálí nám venovala nezisková organizácia Lepší
svet, ako je u nich už takmer tradíciou, nástenné kalendáre. Tak nech sa páči, sú vám k
dispozícii. Môžte si ich vziať. Ešte skôr, než oficiálne začne oficiálny program nášho
dnešného zasadnutia, požiadal ma o slovo pán poslanec, pán riaditeľ školy svätého
Františka, pán poslanec Horecký a odovzdávam mu slovo. Nech sa páči.
p. Horecký: Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani starostka, dámy a páni, kolegovia. Všetci,
čo sme tu, tak sme prijali nejaký mandát, vnímame to ako súčasť svojho poslania.
Niektorí to môžeme vnímať aj ako súčasť povolania, ktoré robíme v civilnom
povolaní, zamestnaní. A má to jeden spoločný menovateľ. A to je starať sa o veci
verejné, robiť zodpovednú prácu na tom úseku, kde stojíme, kde žijeme. Toto určite
platí aj o škole. Mnohí z vás sa zaujímajú o školy. Máme v tejto obci školy. A viete, že
v naše mestskej časti sa na jednej škole stala taká najstrašnejšia vec, ktorá sa v rodine
a v škole môže stať. Niečo, čo máme vždy tak vzadu, ako takú latentnú hrôzu z toho
najhoršieho. Zomrel nám chlapec. Jeden malý prváčik. Zomrel nám za okolností, ktoré
samozrejme sa riadne prešetrujú, ale ktoré my, ktorí na tom mieste žijeme a pracujeme
vnímame s veľkou bolesťou, ako niečo, čo sme dali k dispozícii všetko, čo máme,
robíme najlepšie ako vieme. Napriek tomu sme nevedeli zabrániť, v dôsledku tej
kalamitnej situácie, tomu stromu, čo sa vyvrátil z koreňov a padol na chlapca v tej
nešťastnej chvíli. Ja chcem poďakovať pani starostke, ktorá naozaj, nielen v dobrom
ale aj v zlom, v takých chvíľach najťažších, vníma týchto ľudí, ktorí tu žijú, týchto
občanov, týchto susedov ako blízkych ľudí, v nejakom zmysle. A ďakujeme aj za jej
účasť, aj takú konkrétnu pomoc, ktorej sa nám dostalo. Tak isto ďakujem vám, ktorí,
ak ste vedeli o tej udalosti a zasiahla vás rovnako hlboko ľudsky ako každého, kto to
musí tak prežívať, lebo inak sa to prežívať nedá, tak vám ďakujem za každú teda
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myšlienku, prípadne modlitbu a za každú konkrétnu účasť a pomoc na tomto prípade.
Osobitne ďakujem aj dvom zamestnancom, ktorí samozrejme neváhali ako otcovia,
vyskytli sa náhodou v blízkosti, tak išli pomôcť odstraňovať ten strom, aby sme mohli
poskytnúť chlapcovi prvú pomoc. Možno sa aj vám žiada na to krátko zareagovať. Tak
ak to uznáte za vhodné, mohli by sme symbolickou minútou ticha uctiť to, čo sa stalo
a vzdať hold, cenu života a smrti. Ďakujem veľmi pekne.
--p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Horeckému. Netreba
komentovať jeho slová, ale život nás dostáva aj do takýchto situácii. Mali by sme byť
na ne pripravení. Aj keď sa na to pripraviť nikdy nedá. Dovoľte, dovoľte mi, aby som
teraz pristúpila k voľbe overovateľov zápisnice a návrhovej komisie. Za overovateľov
zápisnice navrhujem, keďže postupujeme podľa abecedného poradia, tentokrát pána
poslanca Borovičku a pána poslanca Petra Buzáša. Ale neviem, či je tu už. Ešte tu nie
je. Takže nasleduje pán poslanec Dula. Pán poslanec... môže byť pán poslanec
Borovička? Dobre. Takže v tejto chvíle vás prosím, aby ste hlasovali o overovateľov
zápisnice, ktorými budú: pán poslanec Borovička a pán poslanec Dula. Nech sa páči,
prosím hlasujte. Ďakujem pekne za toto hlasovanie. Pán poslanec Dula, pán poslanec
Borovička budú overovateľmi tejto zápisnice z dnešného zasadania.

Bod 002: Voľba návrhovej komisie
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím Pravicový klub, aby navrhol člena návrhovej komisie
na... za Pravicový klub bude členom ... návrh je ...navrhovaný člen komisie pán
poslanec Berta a za poslanecký klub Naša Bratislava sú navrhnutí pani Poláchová a
pán poslanec Peter Zajac... pardon, pardon Marcel Zajac. Takže dovolím si dať vám
dať hlasovanie. Prosím hlasujte o takto navrhnutých členoch návrhovej komisie: pán
poslanec Berta, pán poslanec Marcel Zajac a pani poslankyňa Lýdia Polachová. Nech
sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, za bolo 19 poslancov. Konštatujem, že návrhovú komisiu
máme zvolenú.

Bod 003: Program rokovania – Zaradenie do programu:
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto.
Prosím všetkých poslancov, aby návrhy uznesení predkladali návrhovej komisii
výlučne písomne. Predseda návrhovej komisie prednesie po prerokovaní príslušného
bodu a uzatvorení diskusie návrh uznesenia v takom znení, ako mu bolo predložené
navrhovateľom. Prosím členov návrhovej komisie, aby návrhy uznesení potvrdili
svojimi podpismi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, pristúpime teraz k schváleniu programu dnešného zasadnutia.
Program zasadnutia máte v pozvánke. A vzhľadom na to, že miestne zastupiteľstvo
môže ešte upraviť program, navrhovaný program. Dovoľujem si požiadať vás o
zaradenie nového bodu programu, doplňujúceho bodu programu pod poradovým
4
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číslom 1a. Prosím vás o zaradenie bodu programu s názvom Informácia o prevzatí
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Ďakujem pekne. A
navrhujem ešte, aby ste zaradili do programu ako bod číslo 15 Návrh na vyradenie
majetku, ktorý predloží pán prednosta. Ale nebol ... neprešiel miestnou radou, čiže
podľa rokovacieho poriadku, musí podliehať schváleniu miestneho zastupiteľstva.
Pýtam sa vás, vážení kolegovia, kolegyne, má ešte niekto nejaký návrh na zaradenie
programu? Pán poslanec Bendík. Nech sa páči, máte slovo.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som dať návrh na zaradenie bodu 3a. A ten
bod by sa mal volať Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov. Materiál
som odovzdal tak, ako vedeniu mestskej časti, dostali ho aj predsedovia klubov. Ja
som aj hovoril s Marcelom Zajacom, aby informoval členov poslaneckého klubu Naša
Bratislava o tomto materiáli. Takže materiál 3a volá sa Zverejňovanie miezd, platov
alebo platových pomerov. Ďakujem pekne.
p. Hrčka: Ja by som chcel kolegu... teda ja by som chcel pána poslanca Bendíka poprosiť, či
môže tento bod zaradiť ako 9a nie ako 3a. Že či je s tým nejaký problém z hľadiska
programu?
p. Bendík: Ja v tom nevidím problém.
p. Hrčka: Takže môžme dať ako 9a. Dobre, ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, takže ak nemáme ďalšie návrhy do programu,
dávam hlasovať najskôr o jednotlivých doplnených bodoch programu. Prosím, aby ste
hlasovali o zaradení programu číslo 1a Informácia o prevzatí Miestneho úradu. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem. Za zaradenie tohoto bodu do programu bolo 21 prítomných poslancov.
Bod je schválený.
p. Čahojová, starostka MČ: Hlasujeme teraz o bode číslo 9a Zverejňovaní miezd, platov a
platových pomerov na návrh pána poslanca Bendíka. Nech sa páči.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za hlasovalo 18 poslancov, zdržali sa 2, proti nebol nik.
Čiže aj tento bod je zaradený do programu dnešného zasadania.
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o programe ako o celku. Pardon,
prepáčte, prepáčte, ešte tu je návrh pána prednostu - Návrh na vyradenie majetku. Je to
bod číslo 15. Prosím hlasujme o bode číslo 15.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi ,veľmi, pekne. Za zaradenie tohoto bodu je 21 prítomných
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
p. Čahojová, starostka MČ: Budeme hlasovať o programe ako o celku. Nech sa páči,
otváram hlasovanie.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Čiže konštatujem, že návrh dnešného programu dnešného zasadnutia
bol schválený.
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Bod 1a: Informácia o prevzatí Miestneho úradu
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k 1. bodu rokovania. A tým je Informácia o
prevzatí Miestneho úradu. Ako bod 1a, ktorý sme schválili. No, dosiaľ sme tu mali
takú zvyklosť, že ten 1.a vždy sa to predradilo. Takže aby nevznikli zbytočné
pochybnosti, dám slovo návrhovej komisii, aby sa vyjadrila. Nech sa páči.
návrhová komisia: V návrhovej komisie je zhoda, aby bol prvý bod 1a. A potom z logiky
toho pripraveného, ako sme pripravení. Takže to vychádza. Takže sme jednohlasne sa
na tomto dohodli.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem vám veľmi pekne, takže pristupujeme k bodu 1.a.
Podávam vám, vážení... vážené kolegyne a vážení kolegovia, takú stručnú krátku
informáciu o tom, ako sme prevzali miestny úrad. Robím to - rozhodla som sa to
urobiť včera večer, kedy som si uvedomila, že sme sľúbili priebežnú informáciu vám
všetkým i verejnosti ako to v Karlovej Vsi funguje, ako to tu vyzerá. Musím
konštatovať, že naše vedomosti o tom, ako to naozaj je, ešte zďaleka nie sú úplne. Ale
máme už také priebežné informácie o tom, s čím sa budeme v budúcnosti stretávať. A
o tieto skúsenosti z tohto krátkeho obdobia by som sa s vami chcela podeliť. Je to síce
krátke obdobie, ale pre nás pomerne zaujímavé. Iste viete, kedy sme preberali Miestny
úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Bolo to krátko v predvianočnom období,
nasledovali vianočné prázdniny, trvali do 7. januára. A navyše pre každú samosprávu
je zimné obdobie mimoriadne komplikované, plus je skombinované ešte aj s
nadchádzajúcimi - bolo to skombinované s nadchádzajúcim dovolenkovým obdobím.
Musím povedať, že nielen prelom kalendárneho roku ale aj kombinácia všetkých
týchto faktorov, navyše takýmto spôsobom prebiehajúca zima nás rozhodne nešetria.
To, že sa Mestská časť Karlova Ves borí s rôznymi problémami, napr. nedostatkom
parkovacích miest, s nepokrytými potrebami pre našich starších občanov, s chronickou
nespokojnosťou a stavom našich chodníkov a ciest, s dosiaľ nedoriešenou lodenicou,
so schátraným Karloveským centrom kultúry, atď, to je nám všetkým chronicky
známe. A s tým sme počítali, že do tohoto ideme. Očakávali sme i určité prekvapenia.
Ale žiaľ, stretli sme sa s vecami, ktoré nás zaskočili. Nemilo prekvapili a budeme sa s
nimi musieť nejako vysporiadať. Už prvé dni v úrade nám priniesli nepríjemné
prekvapenia. Bohužiaľ, tieto prekvapenia nezostanú len prekvapeniami, ale môžu sa
stať aj vážnou prekážkou pri realizácii našich zámerov, predstáv a projektov, ktorými
sa... s ktorými sme... s ktorými sme si predstavovali, že zlepšíme podmienky života
obyvateľov Karlovej Vsi. Zmienim sa o tých najdôležitejších problémoch. Prvým
vážnym javom, s ktorým sme sa stretli na pôde Miestneho úradu bola takmer
nefunkčnosť právneho oddelenia. Túto sme museli okamžite riešiť dočasnými
opatreniami, aby sme zabezpečili aspoň jeho chod pre potreby základného fungovania
úradu. Už v prvých dňoch nášho pôsobenia na úrade sme dostali nečakaný vianočný
darček v podobe súdneho rozhodnutia s následným finančným plnením, ktoré
samozrejme zasiahne náš rozpočet. V tejto situácii zistenie, že Mestská časť Karlova
Ves je účastníkom súdnych sporov, z ktorých v mnohých je v pozícii žalovaného - a
jedná sa o sumy, ktoré vysoko prekračujú i miliónové hodnoty - toto bolo absolútny
šok! Ďalším šokujúcim zistením bolo, že o týchto súdnych sporoch neboli
informované príslušné oddelenia Miestneho úradu, a že informáciami o týchto
súdnych sporoch disponoval len úzky okruh zasvätených osôb. S najvyššou
6
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pravdepodobnosťou nás však čakajú ďalšie súdne spory, pretože takmer denne
dostávame korešpondenciu na stôl, v ktorej sa viacerí občania rozhodli komunikovať s
našim miestnym úradom, len už prostredníctvom svojich právnych zástupcov. Takže
očakávame, že týchto súdnych sporov bude pribúdať. Ako som už spomenula, zima
nám nepraje. Zmluva o zimnej údržbe sa ukázala, nielen ako drahá, ale aj ako
absolútne nevyhovujúca. Náš úrad na kalamitu, ani na krízovú situáciu s tým
spojen(ý)ú nie je dostatočne pripravený. Z toho absolútne oprávnene vyplýva
nespokojnosť mnohých obyvateľom mestskej časti so zimnou údržbou, ktorá nás teraz
akútne - teda akútne zasiahla, táto snehová nádielka. To, že tohtoročná zima má pre
našu mestskú časť i tragické dôsledky - všetci vieme, silno to zabolelo a ešte bude
dlho trvať, než to prebolí. Musím však upozorniť na fakt, že stromy padali i na
Devínskej ceste. A táto Devínska cesta v našom katastrálnom území bola dlhodobo na
okraji záujmu - možno mestskej časti, ale aj celého mesta. Pretože riešenia na jej
sanáciu sú drahé a odkladali sa na neskôr. V dôsledku snehovej kalamity, kedy došlo
už k vyššie spomínanému tragickému úrazu, došlo k priamemu ohrozeniu života,
zdravia i bezpečnosti, i majetku i na Devínskej ceste. A my sme boli nútení rozšíriť
vyhlásenie mimoriadnej situácie dočasne na celú Devínsku cestu. Našťastie padla...
padlo toto obdobie na víkend tzn. že Devínska cesta nebola vyťažená tak, ako počas
pracovného dňa, ani
individuálnou automobilovou dopravou, ani mestskou
hromadnou dopravou. A riešili sme kalamitnú situáciu počas víkendu. V tejto chvíli
musím poďakovať za promptnú pomoc najmä mestskej polícii a veľkému nasadeniu
pracovníkov našej hospodárskej správy. Takže im za to ďakujem, za pomoc pri riešení
tejto situácie. Ako okamžité opatrenie po tragickom úraze na Škole svätého Františka
sme nariadili i odborné posúdenie stromov a drevín, prednostne vo všetkých areáloch
našich škôl a škôlok odbornými pracovníkmi, ktoré dopadlo tak,... dopadlo, že sme na
stôl dostali zistenie, že treba okamžite, s okamžitou platnosťou odstrániť alebo
sanovať vo veľkom rozsahu najmenej 40 vzrastlých krovín a stromov i takej veľkosti,
že na ich stanovenie bude treba zaobstarať vysokozdvižnú plošinu. Moja otázka samozrejme sa nastoľuje otázka, čo sa robilo doteraz? Či už na Devínskej ceste alebo
v areáloch našich škôl, škôlok. Alebo - tieto opatrenie budú samozrejme nasledovať
na celej ploche Karlovej Vsi. Budeme sa snažiť dreviny skontrolovať. Ďalšou skúškou
našej spôsobilosti bolo referendom, ktoré však bolo profesionálne pripravené a v našej
mestskej časti prebehlo pokojne a bez problémov. Za čo vyslovujem vďaku
predovšetkým organizačnému referátu, menovite teda vedúcemu organizačného
referátu pánovi doktorovi Špejlovi a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy referenda,
vrátane členov okrskových komisií. Aby nebolo dosť, dostali sme oznámenie, že sme
v správnom konaní. Dostali sme na stôl - alebo - je tu akútna hrozba pokuty vo výške
33.000,- euro a nariadenie odstrániť zvislé a vodorovné dopravné značenie na
Majerníkovej ulici, tzv. riešenie parkovania šikmým parkovaním, pozdĺž vozovky. A
je to veľmi zložitá situácia, pretože sme dostali nariadenie toto vodorovné a zvislé na
dopravné značenie odstrániť a uviesť do pôvodného stavu. S týmto sa budeme musieť
nejakým spôsobom vysporiadať. Myslím si, že ste dostali dostatok informácií na
zamyslenie, aby ste si vedeli predstaviť v akej situácii sa asi nachádzame. Na úvod
dnešného rokovania to hádam postačí. Ja by som vám chcela poďakovať za pozornosť
a poprosím ... poprosiť vás, aby ste túto informáciu prijali aj ako uznesenie, že ju
beriete na vedomie. Toto uznesenie som predložila písomne návrhovej komisii.
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Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Chce niekto sa vyjadriť k tomuto, k tejto
správe? Ďakujem vám veľmi pekne. Takže prosím návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh uznesenia.
návrhová komisia: Takže návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves berie predloženú informáciu na vedomie.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, dávam hlasovať o tomto uznesení.
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. Za hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol
nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 1. Plnenie uznesení MiZ splatných k 2. MiZ 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k ďalšiemu bodu nášho rokovania. Je to bod
číslo 1 Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva, splatných k 2. zasadnutiu miestneho
zastupiteľstva 2015. Predkladateľom tohoto návrhu je pán prednosta, prosím pána
prednostu, dávam mu slovo, aby predniesol úvodné slovo k tomuto materiálu.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Plnenie uznesení - je tam viacero
uznesení, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom volebnom období. My sme urobili
nejakú revíziu týchto... týchto uznesení. Není ešte kompletná. Niektoré z týchto
uznesení už nemá zmysel ďalej predlžovať. Tak sme navrhli ich zrušenie. Niektoré sa
budú plniť ďalej. Je tam vlastne spravená tabuľka, podľa ktorej si môžte pozrieť
vlastne tie uznesenia, ku ktorým ...ktoré navrhujeme, aby sa, aby sa - ktoré majú nový
termín a ktoré navrhujeme... navrhujeme zrušiť. A určite, vzhľadom k tomu, že to je
veľké množstvo uznesení, ktoré sa niektoré ani v predchádzajúcich zastupiteľstvách
neprejednávali, určite mohlo našej pozornosti niečo uniknúť. Určite tam niekto nájdete
možno ešte nejakú drobnú chybu. Či už v textácií uznesenia, možno aj čiastočne v
logike niektorých ešte uznesení, ktoré napriek tomu že zostali ponechané, chceme to
postupne dočistiť. Toto je taký ten 1. krok. Ak máte samozrejme nejaké návrhy, či už
na odobratie alebo pridanie nejakého iného uznesenia, budeme radi. Ale toto je taký
prvý náš ...prvé naše nejaké prečistenie toho, aby... aby sa tie uznesenia, ktoré sú tam
napísané riešili. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto
bodu programu. Nech sa páči, ako prvý sa prihlásil pán poslanec Labuda. Nech sa
páči, máte slovo.
p. Labuda: Ďakujem. Ja by som chcel doplniť uznesenie číslo 191 z 2012 roku. To je na
strane 6 - 7. Toto uznesenie bolo zmenené uznesením číslo 481 z 2014 roku. Jedná sa
o platenie energií na Základnej škole Alexandra Dubčeka. A síce jedná sa o časť G,
kde ukladá miestnej kontrolórke, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a
informovala miestne zastupiteľstvo polročne k 30. 6. a k 31. 12. čiže nie na každom
zasadnutí. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prihlásil sa pán poslanec Lenč. Nech sa páči.
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p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja chcem chvíľočku rozprávať o uznesení číslo
269/2008. To je už dosť staré uznesenie. Priznám sa, že som bol prekvapený, že som
toto uznesenie našiel medzi ešte žijúcimi uzneseniami. Lebo mal som pocit, že tento
projekt celý je už mŕtvy. Jedná sa o výstavbu prepojovacieho chodníka Karloveská Nad lúčkami. A ešte v 2008 sme navrhli na takéto riešenie pre potreby občanov, ktorí
sa potrebujú dostať do Karlovej Vsi k električke, alebo za iným účelom aby nemuseli
obchádzať cez Kuklovskú alebo cez Ferdiša Kostku a potom Nad lúčkami. Takže
chcem vysloviť potešenie, že tento projekt stále ešte žije. A videl som, že Mestská
časť požiadala o zverenie toho pozemku v januári 2015. Tak chcem veľmi pekne za to
poďakovať. A dúfam teda, že sa s tým podarí pohnúť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem za slovo ja by som chcel pripomenúť, že aj na stavebnej komisii,
ktorej som bol členom - buď stavebnej alebo dopravnej - teraz nie som celkom istý,
ale možno aj na obidvoch, aj na zasadaní, som toto prepojenie z nadchodu pre peších
pri zástavke Nad lúčkami smerom na hore na ulicu Jána Stanislava, som to
niekoľkokrát túto tému začal, pripomínal. Mali sme aj jedno uznesenie, ktoré... ktorým
som žiadal, aby sa zistil vlastník tohto pozemku, nakoľko pri ...pri niektorom
predchádzajúcom pripomenutí tohto problému som dostal informáciu, že to nie je náš
pozemok. A preto to nemôžeme robiť. Potom som videl, že sa na... tu, že sa ten
pozemok niekým kosí, tak pri tej príležitosti som znovu žiadal... túto. A proste
skončilo to všetko dostratena - informáciou, že to je mestský pozemok a nič sa s tým
nedá robiť. Takže pánovi kolegovi chcem aj teda ostatným, že som túto problematiku
niekoľkokrát v uplynulých dvoch rokov spomenul. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nik viac sa nehlási do diskusie? Keď
nie tak uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh uznesenia. - Takže nech sa páči pán poslanec Buzáš - vraciam späť, nevšimla
som si.
p. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel iba iba spýtať...
p. Čahojová, starostka MČ: /Pán poslanec prosím asi mikrofón asi takto./
p. Buzáš: Tak? Hneď to bude, nebudem zdržiavať. Uznesenie číslo 489 z roku 2014, ktoré sa
týkalo veľkoplošných reklamných zariadení, ktoré sa nachádzajú na našich verejných
priestranstvách. Dostal som informáciu, že bývala pani starostka, už v čase po
voľbách, ešte - ešte "pred kým" sme splnili poslanecké sľuby podpísala rozhodnutia,
ktorým znovu predĺžila platne užívacie alebo obnovila užívacie povolenie pre tieto
veľkoplošné reklamy. Viete mi o tom niečo povedať?
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec, v tejto chvíli sa robí pasportizácia,
ktorú sme nariadili okamžite, akonáhle sme sa teda porozhliadli na miestnom úrade.
A... našli sme vhodných ...vhodnú zamestnankyňu, ktorá sa tomu venuje na takmer na
plný úväzok. Robí sa pasportizácia všetkých reklamných zariadení na Mestskej časti
Karlova Ves aby sme zistili, ktoré sú postavené v súlade s platnými právnymi
predpismi. A ktoré nemajú potrebné povolenia, a ak budú také zistené, tak sa bude
požadovať postupovať v zmysle platných právnych predpisov, dozviete sa určite
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komplexnú informáciu, čoskoro. To, čo bolo podpísane je podpísané, to čo má byť
podpísané, s tým sa budeme vysporadúvať v rámci legislatívnych možností. Stačí vám
taká odpoveď?
p. Buzáš: Ja som len chcel teda prejaviť svoje pohoršenie nad tým, že niekto - minimálne
neslušne v čase, keď má odovzdávať funkciu - podpisuje rozhodnutia. Ak to tak nie je,
tak to veľmi rád zoberiem späť a ospravedlním sa. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Dulla. Nech sa páči s faktickou
poznámkou.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len pripomenúť, že máme platnú novelu
stavebného zákona, kde už nie sú reklamné zariadenia, informačné ...ale reklamné
stavby, ktoré podliehajú úplne inému režimu. Tak je otázka, ktorý platil vtedy, keď
bolo vydané udajné dodatočné alebo posledné požehnanie na ďalšie užívanie? Podľa
všetkého už nie v súlade so stavebným zákonom ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela uistiť, že...
prítomných poslancov, že budeme venovať a venujeme mimoriadnu pozornosť tejto
problematike a nepodceňujeme. Takže akékoľvek dokumenty, ktoré sa týkajú
reklamných zariadení alebo reklamných stavieb podliehajú prísnej kontrole. Ďakujem
pekne, nech sa páči, pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem. Ja si... ja som rád, že sa začala robiť tá pasportizácia. A myslím si,
že kým nie je spravená, akokoľvek je to zaujímavá alebo dôležitá téma, je diskusia
príliš nepresná, neurčitá. Takže by som navrhoval, aby sme to podložili a naozaj
dôkladne sa tomu venovali, keď dostaneme na stôl tú pasportizáciu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, keďže už nie je nikto prihlásený do diskusie,
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrhová komisia: Najprv nám dám hlasovať o jednom návrhu na doplnenie, ktoré sme
dostali. Dostali sme ho od pána poslanca Labudu a návrhové doplnenie znie: v
čl. 191/2012 zmenené uznesením, je to uznesenie číslo 191 z roku 2012 zmenené
uznesením číslo 481 z 2014 roku v časti ukladá miestnej kontrolórke, aby preverila...
preverovala, aby preverovala napĺňanie tohto uznesenia a informovala miestne
zastupiteľstvo polročne k 30. 6. a k 31. 12. v kalendárnom roku. Čiže to je doplnené
zmena z toho, že má informáciu podávať na každé zastupiteľstvo. Bude podávať
podľa nového raz... 2× do roka v polročných intervaloch.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči.
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za prijatie tohto návrhu bolo 22 prítomných poslancov, proti
nebol nik, nezdržal sa nik. Tento návrh bol prijatý.
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku prosím
návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Áno, čiže dávame hlasovať o uznesení tak ako máme napísané v materiáli s
doplnením, ktoré sme pred chvíľou schválili od poslanca Labudu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne nech sa páči prosím hlasujte.
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 2: Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 2. MiZ 10.2.2015
p. Čahojová, starostka MČ: .
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážené dámy poslankyne, vážení páni
poslanci, vážená pani starostka, vážení prítomní, v materiáli, ktorý máte pred sebou
vás informujem o kontrolnej činnosti vykonanej za uplynulé obdobie. Nakoľko
materiál je pomerne rozsiahly, uvediem jednotlivé veci len stručným úvodom a
následne som pripravená zodpovedať vaše otázky. Kontroly, ktoré boli vykonané boli
realizované v zmysle platných právnych predpisov a uznesení miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Jeden z prvých súborov informácia kontroluje práve na predchádzajúcom bode spomínané uznesenie číslo 191
z roku 2012, kde máte podrobnú informáciu o tom, ako bazén funguje a ako sú platby
za bazén uhrádzané. Vo svojej v správe predkladám aj podrobnú informáciu o tom,
ako prebieha plávanie pre verejnosť, ktoré zabezpečuje naša príspevková organizácia
Karloveský športový klub. Myslím si, že návrh, ktorý predniesol pán poslanec Labuda
je vysoko racionálny, nakoľko pravidelným sledovaním prevádzky bazéna a disciplíny
platobnej, sa stav nastavil do takého stavu, že už môže byť vypustený z takej akútnej
kontroly, a... a raz polročne bude stačiť kontrolovať. Samozrejme, nespustíme ho zo
zreteľa, lebo to sa môže kedykoľvek zvrhnúť. Nadväzujúcim, na to je informácia o
mesačnej kontrole hospodárenia Základnej školy Alexandra Dubčeka. Tá správa je
pomerne rozsiahla, s prihliadnutím i na to, že časť z vás je ... do poslaneckých lavíc
zasadla prvýkrát, nie sú oboznámení s históriou a preto som chcela vám umožniť, aby
ste dokázali tu kontinuitu, ktorá je ... ktorú jedna časť zastupiteľstva už má. Aby ste
boli "in medias res" aj noví poslanci. Záverom ... záverom tejto správy konštatujem, že
je to komplexná ... komplexná problematika, fakty ktoré sú uvádzané, sú zatiaľ v
stave takom, že bude potrebné počkať na ... na koniec vykurovacieho obdobia. Teda to
skončilo. Ale vyúčtovanie a následne prehodnotí školské oddelenie spolu s komisiou
školstva, čím teda oslovujem zároveň aj pána predsedu komisie školstva, aby sa celý
proces správy a fungovania areálu Základnej školy Majerníkova 62 dostal do takého
do takého režimu, ktorý by nezaťažoval, jednak mestskú časť a jednak samozrejme
samotnú školu. Preto informácia, ktorá je tu daná je aktuálne známy stav. Nie je však
vypúšťaná zo zreteľa ďalšej kontroly a predpokladám, že v niektorom z najbližšie
nadchádzajúcich zastupiteľstiev bude predložený úradom návrh na ozdravenie stavu dovedeného do dobrého zdravého režimu. V poslednej časti je informácia z predošlej
kontroly hospodárenia KŠK. Tak isto pre zachytenie kontinuity pomerne rozsiahly
text. Dnes - verím tomu, že už táto kontrola nebude natoľko akútna ako bola v
minulosti, pretože tak, ako uvádzam v závere správy, v poznámke, procesy ktoré ...
ktoré v tomto Karloveskom športovom klube, vzhľadom sa nedarilo, vzhľadom na
situáciu panujúcu medzi zastupiteľstvom a mestskou časťou, nastaviť do procesov
zdravých, sa dneska -predpokladám, že sa podarí. Bolo vyhlásené výberové konanie a
azda bude jeho výsledkom zodpovedný vedúci, ktorý bude kooperovať s mestskou
časťou. Zatiaľ, bohužiaľ, do konca roka sa zásadné veci v Karloveskom športovom
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klube neudiali. Fungoval naďalej viac ako správca. Prikladám tam aj informáciu o
výdavkoch, ktoré pre mňa teda neboli dostatočne dôveryhodné, ako je oprava traktora.
A predpokladám, že keď na nové vedenie sa s takýmito vecami bude vedieť
vysporiadať zmysluplnejšie a Karloveský športový klub sa opäť vráti k činnosti,
ktorej... pre ktorú bol zriadený. Toto je úvodné slovo. Ak sú nejaké otázky alebo
doplňujúce... doplňujúce informácie, nech sa páči, som vám k dispozícii.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán
poslanec Dulla nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. No z toho, čo je v tej informácii a z tých dvoch posledných
prípadov Základná škola a Karloveský športový klub je zrejmé, že pokiaľ chceme v
tom dosiahnuť poriadok, niektoré činnosti bude treba stiahnuť do budovy Miestneho
úradu. Profesne, kvalitatívne, personálne sa to určite bude dať lepšie odtiaľto
organizovať aj kontrolovať. A nebudeme odkázaní na zložité postupy následnej
kontroly, alebo budeme mať informácie priebežne. A budeme môcť priebežne
zasahovať. Napriek tomu, že obidva subjekty sú právnickými osobami, relatívne
nezávisle od mestskej časti, ale zodpovednosť mestskej časti ako zriaďovateľa,
zakladateľa je nepopierateľná so všetkými možnými negatívnymi ekonomickými
dôsledkami. Takže prihováram sa jednoznačne pripraviť presun odborných činností v
ekonomickej oblasti z obidvoch subjektov aj z ďalších škôl preventívne do agendy
Miestneho úradu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto viac nie je prihlásený do diskusie.
Takže prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Takže nakoľko nebola nebol predložený žiadny doplnok ani zmena
uznesenia, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo pripravené, ako ho máte v svojich
materiáloch. Nech sa páči môžeme hlasovať.
Hlasovanie: Ďakujeme veľmi pekne. Za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,
zdržal sa 1 poslanec. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 3: Návrh harmonogramu zasadnutí komisií, miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva v roku 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k tretiemu bodu nášho programu a to je
Harmonogram zasadnutí komisie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho
zastupiteľstva v roku 2015. Predkladateľom tohoto návrhu je pán prednosta, preto mu
dávam úvodné slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Harmonogram prešiel komisiami,
miestnou radou. Niektoré ...postupne sa upravoval , čiže to by mala byť finálna verzia,
kedy ... toto by mala byť finálna verzia, ktorá by mala byť odkonzultovaná a mala by
byť konsenzuálna. Čiže ak má niekto ešte teda nejakú výhradu, chcel by niečo zmeniť,
prosím povedzte. Ale k tomu k tomu rozloženiu, ktoré momentálne máte predložené
došlo rôznymi dohodami. A aj v rámci komisií. Teraz sa poposúvali tak, aby jednotliví
poslanci, ktorí sú v dvoch komisiách sa mohli zúčastňovať, či už časovo v rámci toho
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harmonogramu. A tak isto, aby aj miestna rada, zastupiteľstvo mali nejaký časový
odstup pri predkladaní materiálov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech
sa páči, prihlásený je pán poslanec Lenč, máte slovo.
p. Lenč: Ďakujem za slovo. Pani starostka, ja by som ešte poprosil o takú úpravu, ktorú sme
sa ... o ktorej sme sa dohodli v rámci komisie pre verejný poriadok bezpečnosť a
dopravu, poprosil by som to zasadanie z 31. augusta presunúť na 7. septembra.
Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Samozrejme, keď je to na konci prázdnin, kľudne, keď to tam
potrebujete, tak sa to dá posunúť. Otázka znie, či to chcete, ak by... aby to bolo
zmenené formálne? Alebo naozaj stačí, že sa v rámci komisie teda dohodne.
p. Lenč: My sme sa v rámci komisii tak dohodli. Ale ak chcete, tak to tam zapracujte, ale
bude to tak.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Čiže autoremedúrou si to osvojíme. A bude to tak, jak je to
dohodnuté. Ospravedlňujem sa, že to tam nie je zmenené.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem pekne, no mne sa podarilo na jednu komisiu neprísť, nakoľko som
bol som bol zvyknutý, že mám 2 komisie a 2 komisie v dva rôzne dni. A teraz som
dostal 2 pozvánky na ten istý deň na rôzne komisie. A som to jednoducho pri
prezeraní pošty nezaregistroval, že na ten deň, v ten deň mám ešte druhú komisiu.
Takže z toho jediného dôvodu, že som prehliadol, že mám pozvánku na 2 komisie v
jeden deň som na jednu neprišiel. Takže neviem či a nakoľko to bolo z tohto pohľadu
proste preverované, aby nikto nemal v jeden deň 2 komisie. Samozrejme dá sa to brať
aj určitá výhoda, že prídem na jednu, porozprávam. Za hodinu odídem na druhú. Ale,
ale zase pokiaľ treba niečo riešiť, je to nevýhodného. Teraz do budúcnosti na to
môžem dávať pozor. Proste, ale to bol dôvod, prečo som sa jednej komisie
nezúčastnil. Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Čo sa týka toho rozloženia, tak išlo o to, aby si tie komisie
vedeli nejakým spôsobom zladiť program. A tak isto aby sa vedeli jednotliví poslanci,
ktorí sú v komisiách - lebo naozaj- vzhľadom k tomu, že nie každý... každý poslanec
má trochu iný ... iný záver, nedá sa stopercentne vyhovieť úplne všetkým. Čiže naozaj
je to je to nejaká forma toho, že je to hľadanie možného. A takto to ...takto ten zoznam
vyšiel. Zase, keby sme to posunuli iným spôsobom, zas sa nájdu dvaja poslanci,
ktorým nebude vyhovovať posun. Ako, určite, pokiaľ sa bude dať a dôjde k nejakej
zhode v rámci komisie a ostatných členov, tak nie je problém termíny nejak posunúť a
upraviť. A toto bol taký návrh, ktorý... ktorý bol najviac akceptovaný väčšinou.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Martinický s faktickou poznámkou.
p. Martinický: Dobre, beriem na vedomie, teraz s týmto obmedzením sa toho budem v
budúcnosti snažiť. Len proste naozaj bolo dobré aspoň proste niekoho upozorniť, že v
rovnaký deň máte 2 komisie.
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p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec bolo to, musím podotknúť, že to bolo po dohode
poslaneckých klubov. Čiže to nie je náhodný návrh. Tento návrh už bol predávaný
možno raz 2×.
p. Martinický: Viem že sa o tom vie, že sa to riešilo, no len nevšimol som si zhodu termínov
v jeden deň. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Prihlásil sa pán poslanec Zajac nech sa páči.
p. Zajac: Ak je počet komisie väčší ako počet dní, čiže nebudeme môcť aj pri najlepšej
zhode, ak nebudeme chcieť sedieť v sobotu, nedeľu, sedieť každý deň iba jednu
komisiu, takže preto muselo prísť k týmto dohodám. Žiaľbohu dôležité je - aj v
minulom období to tak fungovalo, verím tomu, že aj v tých predchádzajúcich, lebo
vždy tých komisií bolo viac ako pracovných dní v týždni. A dôležité, je aby časy sa
nezhodovali, aby teda tí poslanci, ktorí sú na jednej komisii a je tam 1 deň, ten
pondelok, v rovnakom čase, aby nemali títo. Ale myslím, že to je tá vzájomná dohoda,
ktorá funguje, že to je, že je to, takto uskutočniteľné, jak to je napísané.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne nikto viac nie je prihlásený. Takže
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu.
návrh. komisia: Takže nakoľko opäť nemáme žiadny návrh na doplnenie a zmenu, dávam
hlasovať na uznesenie tak, ako ho máte uvedené v materiáli.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím pekne hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal
sa 1 poslanec. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 4: Voľba člena miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu nášho rokovania. Je to bod
číslo 4, a to je Voľba člena miestnej rady miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves. Miestna rada je orgánom miestneho zastupiteľstva. Je
zriadená ako iniciatívny kontrolný a výkonný orgán, ako poradný orgán starostu
mestskej časti. Pri jej zriaďovaní ma zastupiteľstvo prihliadať na zastúpenie
politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve. A počet
členov miestnej rady je obmedzený nanajvýš na jednu tretinu počtu poslancov
miestneho zastupiteľstva. My sme na minulom zasadnutí zvolili siedmich členov
miestnej rady. A rovnako ako oni bol navrhnutý i pán poslanec Bendík, ktorý však
nemohol zostať na rokovaní a nemohol verbálne vyjadriť súhlas so svojou
kandidatúru. A preto sme ho nemohli zvoliť už na našom úvodnom zasadnutí. Preto
predkladám návrh miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti na dovolenie pána
poslanca Bendíka do miestnej rady a pripomínam, že .... pripomínam, že podľa
rokovacieho poriadku voľba členov miestnej rady prebieha tajnou voľbou, pokiaľ to
zastupiteľstvo nerozhodne inak. Toľko ako úvodné slovo. S faktickou poznámkou pán
poslanec Zajac.
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p. Zajac: Aj ja práve by som chcel predložiť návrh na to, aby sme hlasovali o tomto bode
verejne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za ten návrh. Ešte pán poslanec Bendík, nech
sa páči.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Asi by som mal povedať, že súhlasím s mojou
nomináciou za člena miestnej rady. Tzn. hovorím chcem ešte aj povedať druhú vec. V
západných demokraciách je zvyklosťou, že keď sa .... keď niekto má hlasovať sám
osebe, a keďže tento materiál je pripravený, tak že by som hlasoval sám o sebe,
nominácie do nejakej funkcie, tak túto verejne hovorím, že nebudem hlasovať za, ani
proti, ani sa nezdržím. Budem sa len prezentovať. Ale ako som povedal, súhlasím s
nomináciou. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Bendíkovi. Pán poslanec
Buzáš.
p. Buzáš: Ďakujem. Nechcem byť puntičkár, mám pocit, že procedurálne návrhy sa nedávajú
formu faktickej. Tak som si osvojil návrh pána Zajaca na aklamačnú voľbu ... aby to
niekto . nevytýkal.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec, ale myslím, keďže som si prečítala
rokovací poriadok tesne pred zasadaním, tak myslím, že je to možné vo faktickej
poznámke podať procedurálny návrh. Ale aj tak, ďakujem veľmi pekne. Takže ja,
keďže nikto iný nie je prihlásený, pán poslanec Buzáš?... nie je prihlásený do diskusie.
A musím dať hlasovať o procedurálnom návrhu, tzn., čí je miestne zastupiteľstvo za
to, aby sa hlasovalo aklamačne. Takže dávam hlasovať. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Miestne zastupiteľstvo vyslovilo názor počtom poslancov za
20, zdržal sa 1 poslanec, proti nebol nik, aby bolo verejné hlasovanie za voľbu člena
miestnej rady pána poslanca Igora Bendíka. Takže ak predkladám návrh na voľbu.
Prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Ďakujem.
návrh. komisia: Takže nakoľko sme nedostali opäť žiadne návrhy na zmeny a doplnky, tak
by som prečítal návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, volí Ing. Igora Bendíka za člena miestnej rady Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Ďakujem veľmi pekne. Dávam o tomto
návrhu hlasovať. Nech sa páči.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržali
sa 2 poslanci. Konštatujem, že pán poslanec, bol zvolený za člena miestnej rady a
blahoželám mu k zvoleniu.

Bod 5: Preplatenie dovolenky bývalej starostke.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 5
Preplatenie dovolenky bývalej pani starostke pani Ing. Iveta Hanulíkovej.
Predkladateľom tohoto materiálu je pán prednosta. Takže mu odovzdávam úvodné
slovo. Nech sa páči.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže - na ustanovujúcom zastupiteľstve
pani starostka požiadala o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce
volebné obdobia, dve. Jednalo sa o 48 dní dovolenky, za ktoré žiadala náhradu, alebo
ktorej náhrada predstavovala 4.971,- € v hrubom a 3.654,- € v čistom. Tieto týchto 48
dní dovolenky vzniklo za volebné obdobie 2006 - 2010 v počte 29 dní, a 2010 - 2014 19 dní. Teda 19 dní. Dohromady to teda činilo 48 dní. A zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, ktorým ma poverila, aby som tieto veci preveril a aby som pripravil správu
a informoval, že či naozaj sa tak stalo, či naozaj pani starostka takto čerpala
dovolenku. A či si naozaj nemohla danú dovolenku čerpať. Dostali ste materiál, v
ktorom máte jednotlivé rozpisy, koľko mala pani starostka nárok v jednotlivých
rokoch na dovolenku, koľko čerpala a ako vlastne tých 48 dní vzniklo. Pani starostka,
bývalá starostka, bola teda požiadaná o to, aby k tomu zaujala nejaké stanovisko k ...
Ona ho poslal mailom. Niektorí ste obdržali, tí čo nie, tak sa nachádza na konci tej
spravy, kde sa vyjadrila a teda vysvetlila, že ako to vzniklo. Že je to naakumulované
za 8 rokov. Vysvetlila, že posledné 2 roky nemohla čerpať z dôvodu prírodných
živlov, záplav. Posledný rok bol super volebný... Čiže to bolo jej vysvetlenie. Ja keď
som na úrade požiadal o materiáli, teda o čerpanie... čerpanie dovolenky, ktoré sa vola
- absenčná karta, tak podľa tohto podľa týchto listov tie údaje sedeli. Potom som si
začal údaje preverovať. Keď môžem poprosiť tu pdf-ku, tabuľku, ktorú som tam dal...
o.k. - tak, čiže ja som začal preverovať, okrem formálnej časti aj tú vecnú časť. Vecnú
časť som preveroval spôsobom, že som si vypýtal podrobné výpisy hovorov
mobilného telefónu pani starostky. A zisťoval som, že či naozaj v čase dovolenky
kopírovali telefóny jej pobyt. A zistil som, že tie dovolenky, ktoré máte vypísané,
kopírujú pani starostku v zahraničí. Čiže sú to iba zahraničné dovolenky. Ani 1 deň z
toho, čo som zistil, sa počas dovolenky nenachádzala na území Slovenska. Avšak čo
som zistil naviac je, že počas niektorých dní sa nachádzala v zahraničí, Maďarsku, v
Katare, v Chorvátsku, v Kambodži a nemala poznačenú dovolenku. Čiže urobím
vám... keď to príde na tabuľku, tak vám to celé ukážem, aby ste videli presný rozpis v
ktorých rokoch ake počty boli. V krátkosti. Jedná sa zhruba ... za roky máme údaje,
len za roky 2013 a 2014, pretože mobilný operátor neposkytuje podrobné rozpisy na
viac ako 2 roky spätne. Za tieto 2 roky, v 2013 minimálne preukázateľne 7 dní bola
mimo územia Slovenskej republiky. Počas celej doby , alebo počas pracovnej doby a v
roku 2014 - 3 dní a pravdepodobne, lebo tam sú také prípady, že napr. -dobre, už
vidíte tabuľku, tak zoberieme si príklad. V roku 2013, február a tam vidíte - 14.
februára bola v Maďarsku, 15. februára bola v Katare. Zhodou okolností nemá
vypísanú dovolenku - vysvetlím legendu - tie zelené, to sú dni, kedy má oficiálne
dovolenku, modré dni - teda modrým vyznačené sú štátne sviatky a červené sú dni,
kedy, podľa buď mailovej komunikácie alebo mobilných výpisov bola v zahraničí ale
nemala vypísanú dovolenku. Čiže príkladom je 15. február. 15. februára pani bývalá
starostka bola aj župnou poslankyňou - existuje mail, kde sa ospravedlňuje predsedovi
bratislavskej župy, že je mimo územia Slovenskej republiky, preto sa nezúčastní
župného zastupiteľstva 15. februára. Bola v tom čase podľa výpisov v Katare, ale
dovolenku vypísanú nemala. Tak isto napr. 22. februára sa vrátila pravdepodobne z
dovolenky v Juhoafrickej republike. Nachádzala sa počas pracovného dňa v
Maďarsku. Podľa výpisov sa na území Slovenska dostala niekedy okolo 16. hodiny a
nemá vypísanú dovolenku. Čiže máte druhý prípad. Potom tam máte napr.
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Chorvátsko. Keď si pozriete v tom istom roku 6. mesiac, máte 25. - 26. kedy nemá
nahlásenú dovolenku, ale podľa výpisov bola v Chorvátsku. A tak isto, keď si pozriete
november, tam máte 28. 29. to je Kambodža. Existuje mailová komunikácia, kde
poveruje svojho zástupcu ... poprosím, kde poveruje svojho zástupcu, aby ju
zastupoval v rôznych pracovných príležitostiach z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Problém je, že v ten deň, ani 28. ani 29. november riadnu dovolenku nahlásenú
nemala, pričom bola mimo územia Slovenskej republiky a určite teda nemohla
vykonávať svoj mandát. Tak, ako bolo dané, k čomu sa dostávame, k tým... k tým
pravdepodobným... to sa dostávame v roku 2014, v auguste... v auguste 2014 vidíte, že
3. augusta 4. augusta bola v Chorvátsku, 6. augusta bola v Chorvátsku. 5. 6. výpisy
neexistujú, ale nie je pravdepodobné, že sa vrátila na Slovensko na dva dni a znova
išla do Chorvátska. Podľa tých výpisov sa vrátila až v ďalšom období. Čiže z tohto
vyplýva, že za posledné 2 roky - 2013 - 2014 bývalá pani starostka mala nárok na 50
dní dovolenky a čerpala, podľa týchto, len v zahraničí bola 58 dní. To nerátame
pobyty na Slovensku, ktoré sa takýmto spôsobom overiť nedajú. To nerátame
predvolebnú kampaň, ktorá bola posledné 3 mesiace v novembri, kedy nečerpala ani 1
deň dovolenky. Čiže z tohto dôvodu a na základe týchto zistení si nemyslím, že
požiadavka pani starostky na preplatenie dovolenky je relevantná. A ja, ako
predkladateľ neodporúčam ju schváliť. Ďakujem, ak má niekto samozrejme nejaké
otázky, rad ich zodpoviem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pánovi prednostovi. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Krampl sa prihlásil ako prvý. Nech sa páči,
máte slovo.
p. Krampl: Dobrý deň rád by som odcitoval zákon 253 z roku 94 o právnom postavení a
platových pomeroch starostov, konkrétne § 2, kde je možné žiadať náhradu platu za
nevyčerpanú dovolenku iba ak nemohol čerpať dovolenku v tom, alebo v
nasledujúcom kalendárnom roku. Mne príde žiadosť pani starostky vlastne z tohto
pohľadu bezpredmetná, keďže ona si nárokuje dovolenku za 8 rokov dozadu! A len sa
pozastavím nad tým, že štatutár mestskej časti neovláda zákon. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Následne faktickú poznámku pána
poslanca Martinického. Nech sa páči.
p. Martinický: To hlavné čo som chcel povedať, povedal predrečník, pán poslanec. Neviem
o tom, že by v Slovensku... že by na Slovensku v zmysle zákonov, aj bežnej praxe,
niekde nejaký občan mal možnosť si vyberať alebo preplácať dovolenku spred troch,
štyroch, piatich, siedmich rokov. To neplatí v školstve, ani v národnom hospodárstve a
o súkromných podnikateľov nehovoriac. Takže z toho dôvodu všetky... všetky ostatné
údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky vôbec netreba brať do úvahy. Zákonné podklady
predrečník povedal a pokiaľ ide o posledné 2 roky, tak mnohovravná je táto tabuľka.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Ďakujem. Ja som si chcel všimnúť v tom mojom vystúpení trochu úmysly - a chcel
som... chcel som hovoriť a dívať sa do očí pani poslankyňa je mi veľmi ľúto, že sa
nemôžem dívať do očí. Pani poslankyňa asi podľa programu usúdila, žeby bolo lepšie,
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keď sa jej nebudeme pri tomto dívať do očí. Chcem sa spýtať, prečo teda žiada o
preplatenie dovolenky? Isto na to je nejaký dôvod. Ja som jeden z poslancov, ktorí
sedeli v tomto zastupiteľstve, aj v predchádzajúcom období 4 roky. A vidím tu, že teda
je tam dovolenka - krásny prehľad - žiadaná aj z toho 1. volebného obdobia pani
starostky za roky 2006, 7, 8, 9, 10. A ja si teda nepamätám - a pozeral som si včera jej
aj uznesenia z predchádzajúceho volebného obdobia, že by k takejto žiadosti prišlo
vtedy, keď jednoducho pani starostka pokračovala vo svojej funkcii ako pani
starostka. Ak ju teda trápila nevyčerpaná dovolenka - ak ju trápi teraz po ôsmich
rokoch, mala ju podľa mňa trápiť aj po tých štyroch rokoch. Je to logické. Ja beriem,
že je tie sú nastavené na 4 roky volebného obdobia. Potom som si prečítal ten mail,
ktorý bol vcelku za to taký... taký, ako keby človek chcel - tak aj tomu uverí a jeden z
takých hlavných dôvodov, ktoré tam pani starostka uvádza bolo, že sa teda
zúčastňovala - bola povodeň a teda ona ako starosta, ako dobrá starostka si nevybrala
dovolenku preto, lebo keď bola povodeň tak ona tu bola so svojimi občanmi, s tými,
ktorí teda majú... mali problém s povodňou s následkami povodne. Ale z tabuľky,
ktorú sme dostali - čuduj sa svete! vyplýva, že povodeň - ja tu mám aj výpis z
hydrometeorologického ústavu, povodeň bola v roku 2013. To si aj pamätáme. A
povodeň nebola predtým. Bola až v roku 2002. A teraz... teraz by ma teda naozaj
zaujímalo, keďže v roku 2013 bola povodeň na ktorú si všetci pamätáme a údaj, ktorý
sme dostali hovorí, že v tomto roku si nielenže vyčerpala všetko, ale prečerpala. Čiže
si vybrala 3 dni viac. Tak tento dôvod - zdôvodnenie, prečo teda nečerpala dovolenku
mi pokrivkáva. A rovnako som sa chcel teda spýtať, ale ma predbehol pán prednosta,
na to, že my všetci sme sa zúčastnili volebnej kampane. Mnohí z nás sme sa stretávali
počas tejto kampane pred obchodnými centrami a na kľúčových miestach, lebo my v
Karlovej Vsi ich nemáme tak veľa, takže sme sa stretali, nielen medzi sebou, ako z
jednej strany alebo z jedného opozičného hnutia, ale sme sa stretávali aj s ostatnými a
stretávali sme sa po 16. hodine, po 17. hodine. A ja teda osobne s niektorými aj
kolegami aj tam v... niektorí tu sedia, sa veru dozvedeli od občanov, že pred nami v
časoch od jednej hodiny na týchto miestach bola pani starostka, ktorá teda stála a
robila kampaň. Čo je úplne legitímne. Kampaň sme robili aj my a mala ich robiť. Ale
má právo, alebo možnosť byť aj ona - ale teda by som očakával, keďže bola v tých
hodinách pred nami, tak by som očakával, že volebnú kampaň, vlastnú, si bude robiť
počas dovolenky. Preto, lebo to si nemyslím, že je úplne vecou, ktorú by mala mať
zaplatenú obcou. Nebolo... úplne eminentný záujem obce a občanov našej mestskej
časti, aby sa opätovne stala starostkou. Tzn, čo vyjadrili teda aj vo voľbách. Ale
neviem prečo by teda mali oni sa podieľať na platení tejto kampane. A je tu opäť jeden
z dôvodov, ktorý uvádza, že super volebný rok. Takže... takže mne sa zdá, že tie
dôvody na tú dovolenku sú iné. V tých veciach a v tejto chvíli nechcem tie... tie
dôvody špekulovať prečo to tak je. Ale myslím si, že ľudia, ktorí trochu poznajú
zákonník,... zamestnávané... zákony ohľadom zamestnávania, Zákonník práce, tak
tušia šípia, prečo to tak je. A ja teda musím povedať, že rovnako odporúčam a
podporujem ten návrh, ktorý predložil alebo predniesol pán prednosta a teda rozhodne,
ak máme tú možnosť a neporušíme tým žiadny zákon, tak by som bol rád, keby sme
neodsúhlasili preplatenie dovolenky pani starostke.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Zajac nasleduje pán poslanec
Rosina. Nech sa páči.
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p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja som sa pôvodne chcel spýtať pána prednostu, či preveril tie
dni, kedy bola pani starostka v zahraničí, či náhodou nebola na služobnej ceste - kde
by teda v Katare študovala obecné zriadenie, prípadne nadväzovala nejakú družbu,
spoluprácu. Alebo v Chorvátsku, alebo v iných destináciách, pripadne som sa chcel
spýtať, že či si myslí, že pani starostka nie je schopná aj odtiaľ pracovať v prospech
mestskej časti. Ale teda - nespýtam sa to. Lebo to je... bolo by to také možno troška
zneváženie tejto schôdze. Myslím si, že tú žiadosť, ktorú predložila pani starostka je
možné dať iba s dostatočne hrubou hrošou kožou. A preto som jednoznačne za to, že
túto náhradu si pani starostka nezaslúži. Za to, v akom stave nechala Karlovú Ves, v
akom stave nechala tento úrad, ktorý je nefunkčný a za to, akým spôsobom sa správa k
nám karloveščanom - ku všetkým občanom správala. Takže ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán... nasleduje pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujm pekne za slovo. K tomu sa mi chce povedať iba jedno - nebudem
hodnotiť to, čo sa udialo. Ale podľa tohto zákona a § 2, ako kolega Krampl hovoril, si
starosta môže preplatiť alebo dať preplatiť nevyčerpanú dovolenku. Ja by som chcel
upriamiť iba paralelu napr. na zákon 438 z roku 2001 o platových pomeroch a ďalších
náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja a
napr. v tomto zákone, ktorou je novší zákonom oproti tomuto, sa píše v § 8 ods. 1, že
predsedovi počas vykonávania funkcie patrí dovolenka vo výmere piatich týždňov za
kalendárny rok, alebo jej pomerná časť. Predsa jej patrí za čas dovolenky plat, plat za
nevyčerpanú dovolenku nemožno poskytnúť. Tzn možnože bolo by dobré obrátiť sa
Národnú radu a na poslancov Národnej rady... Národnej rady, aby novelizovali ten
zákon v zmysle toho zákona, ktorý platí už vo vyšších územných celkoch. Tam... tam
už by nebolo o čom rozhodovať. Každý štatutár v podstate má... má mať priestor na
oddych. Ale nie som si úplne istý, že či ten zákon nie je trošku zastaralý. Hovorím,
tento zákon o vyšších územných celkoch sa mi páči. Je dobrý. A v tomto určite
jednom bode sa nedá ani zneužiť samotným štatutárom. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Záhradník, nech sa... pardón
zástupca starostu.
p. Záhradník, zástupca starostu: Ďakujem pekne, dámy a pani. Viete, že ja nie som veľmi
priaznivec takých krokov, ktoré by mohol niekto považovať, že je to vysporadúvanie
sa s tými predchodcami. Ale ak by... ak by nám bývala pani starostka nás požiadala o
preplatenie - by som povedal rozumnej miery nevyčerpanej dovolenky - naozaj za
únosnú mieru, dní ktorá prichádzala do úvahy, aj keď sme vedeli povedzme o určitej
cestovateľskej vášni, ktorú so svojim manželom pravdepodobne má, tak si myslím, že
by sme sa tomuto hlbšie nevenovali. A zrejme by sme, ak takýto nárok vznikol, jej
dali to, čo jej patrí. Naozaj, tá požiadavka na tých 48 dní, tak to zrejme bol dôvod,
prečo sme sa tomu venovali podrobnejšie, a aj s optikou toho, v akom stave sme našli
úrad. Proste sme chceli teda vedieť, ako ona vlastne riadila tú mestskú časť. No a ak
nás dnes žiada o preplatenie nevyčerpanej dovolenky aj za deň, keď bola napr. v
Kambodži. Tak to naozaj už si myslím, že - a teda a ak je pravda, že tam
nenadväzovala nejakú spoluprácu s mestskou časťou, príslušnou, o tom proste správy
nemáme, tak naozaj si myslím, že toto hraničí s absurdnosťou. Takéto... takáto
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požiadavka myslím si, že by sme sa ňou už ani nemuseli dlhšie zaoberať, lebo tie
informácie, ktoré predniesol pán prednosta z môjho pohľadu sú dostatočné. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, nasleduje pán poslanec Buzáš.
p. Buzáš: Ďakujem za slovo pani starostka. Som trochu na rozpakoch, lebo nerád sa pridávam
k väčšine, zvlášť, keď teraz tu niekto, ktorý tu nie je a požaduje niečo, čo nikdy nemal
dostať - a na čo nikdy nemal nárok - sa stavia do polohy martýra. Ale... ale neviem sa
zdržať. Niekto, kto robil také veci, aké sme tuná videli, že boli zdokladované, má ešte
tu trúfalosť - ťažko sa mi... ťažko sa mi o tom hovorí. Viem o tom, že sme schválili
bývalej pani starostke mesačný príjem - z toho mi vychádza, že mala mať 12
mesačných príjmov do roka. Nie som si istý - mám pocit, že minimálne 2 roky dozadu
mala 13 mesačných platov. Neviem, či prekročila nejaký zákon? Minimálne ten o
ľudskej slušnosti. Určite, ak ho aj nepošliapala - ak sa chcem vecne vyjadrovať k jej
žiadosti, tak mám pocit hraničiaci s istotou, že tieto veci sa majú riešiť tak, ako u
iných pracovníkov. Čiže, čiže maximálne rok dozadu. Ja keď si nevyčerpám
dovolenku a požiadam o preplatenie, mne môj šef povie: "Nevyčerpal, si
nepotrebuješ", ale ...ale to len tak na okraj. Máme volebné obdobia. Pokiaľ by to bolo
teda skutočne tak, ako je tu deklarované a ja sa teda dozvedám, že to tak nie je, to čo
je tu deklarované. Bolo by na mieste, že žiadate nevyčerpane čiastky po rokoch...
potiažne po povolebnom období. Bola tu dve volebné obdobia. Mala 2 možnosti - ak
nie teda 8, požiadať o to preplatenie. A keďže to nespravila, pre nás je táto žiadosť
podľa mňa bezpredmetná. Naviac by som chcel sa spýtať pána prednostu, či by si
neosvojoval v autoremedúre v alternatíve 2 - po a) neschvaľuje - a po b) zastupiteľstvo
poveruje prednostu listom žiadať pani starostku o vrátenie prečerpaných dní na rok
nad zákonný nárok za rok 2013 a 2014. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou chce vystúpiť pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. A k tomu čo tu hovoril kolega, ja som si pozrel
majetkové priznania, ktoré pani bývalá starostka ako poslankyňa vyššieho územného
celku musí podávať. A tie sú zverejnené na stránke vyššieho územného celku. A tam
som zistil, že keď som si spočítal alebo pozrel uznesenia ktorým, s ktorými sme
schvaľovali plat pani starostke tak jej suma uvedená v tom majetkom priznaní je
vyššia a nezodpovedá tým platom ktoré, ktoré mala schválené. Tzn. kolega Buzáš má
pravdu. Určite nebrala 12 platov, ale určite nebrala teda platy v takej výške, ako sme
jej schvaľovali. Takže treba pozrieť ešte to majetkové priznanie. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Kmeťko.
p. Kmeťko: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám len pár vecí, teda alebo otázok na vedenie. V
prvom rade ma teda prekvapuje, že keď pokiaľ niečo žiadam, mal by som byť tu.
Pokiaľ som tu nie je - ja by som to bral - ako, by som to zmietol zo stola. Ďalšia vec:
pokiaľ pani bývalá starostka absolvovala rôzne služobné cesty, súkromné cesty pardon, do ďalekého zahraničia, predpokladám, že mala svoj mobil so sebou,
pracovný mobil zo sebou, keď to boli súkromné cesty predsa mala zástupcu, ktorý bol
predpokladám na Slovensku. Ja osobne, keď idem preč na pár dní, musím nechať
podnikový mobil doma, aby som nerobil trovy, zbytočné trovy zo zahraničia, vonku.
By ma zaujímalo, pokiaľ by sa dalo vyčísliť, čo tie telefóny stáli, eventuálne či tie
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telefóny boli pre súkromné... telefóny - teda súkromné hovory- alebo boli to pracovné
mobily? pracovné hovory? a potom kartu by som otočil opačne. Nie žiadal preplatenie
dovolenky, ale žiadal preplatenie súkromných telefónov z karloveskeho telefónu pre
súkromné účely. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prihlásený je pán poslanec Dulla. Nech
sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Na prvý pohľad zdá, že venujeme veľa času tomuto dosť
jednoznačnému stavu. Ale ukazuje sa, že je to veľmi významný aspekt. Som rád, že
sme na predchádzajúcom zastupiteľstve našli spoločnú reč a dali sme pozisťovať
okolnosti, ktoré súvisia s predloženou žiadosťou bývalej starostky. To, čo sme počuli
je dosť jednoznačne. Mne z toho teda jednoznačne vyplýva, že minimálne za posledné
2 kalendárne roky došlo k čerpaniu dovolenky inak ako nám bolo prezentované, alebo
ako nás chcela pani bývalá starostka presvedčiť svojou žiadosťou. A podľa ďalšieho
bodu, ktorý bude o chvíľu nasledovať som presvedčený, že dovolenkovala aj vtedy,
keď bola na Slovensku, aj vtedy, keď bola v úrade, lebo inač by sa také výsledky asi
nedali dosiahnuť. Napriek tomu, že budeme nachádzať ďalšie momenty, v prípade
opakovania toho, čo sme tu svedkami a toho, že sa chceme pani bývalej starostke radi
pozrieť do očí pri prejednávaní takýchto žiadosti, ja odporúčam ešte raz o tomto bode
rokovať vtedy, keď bude prítomná. Ako to skúsila na nás, nech sa dozvie, čo si o tom
myslíme. A nie len zo zápisu z rokovania zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Je niekto prihlásený ešte do diskusie?
Tak záverečné slovo patrí predkladateľovi materiálu.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže, čo sa týka toho služobného,
postupne na tie otázky, - čo sa týka toho služobného telefónu, to hovorné nebolo tak
vysoké a bolo to z toho dôvodu, že pani starostka mala 100 eurový paušál mesačne, v
ktorom bolo aj množstvo voľných minút prijatých ...prijatia zahraničie, volania zo
zahraničia, čiže de facto tie náklady, ktoré vznikali v zahraničí, boli zlomkom, lebo
boli zahrnuté v paušálnej sumy, ktorá sa platila mesačne dlhodobo. Bol to jeden z
najvyšších paušáloch, ktorý daný operátor poskytuje a bolo v ňom vlastne veľké
množstvo týchto predplatených, čiže keď sa k tomu dostávame, tým normálnym
spôsobom, keď platíte normálny paušál v takom povolaní, pani starostka mala paušál
nastavený tak, aby akékoľvek pobyty v zahraničí boli, čo najlacnejšie. Čiže to reálne
prevolanie počas dovolenky dá sa to zúčtovať, ale není to nejak vysoké. Na druhej
strane si myslím, že veľmi ľahko to vie odôvodniť tým, že počas dovolenky jej niekto
zavolal s pracovnými vecami a ona musela reagovať. Čiže myslím si, že asi týmto
smerom by som nešiel. Ale jedna z vecí, ktorú som, ktorú by som ešte možno k tomu
podotkol je, že pani starostka urobila... bývala pani starostka, urobila dvojročné
viazanosť na tie mobilné služby. A za normálnych okolností, keď si beriete telefónne
číslo, tak vám s ním ide aj tá viazanosť. Ona urobila pred odchodom zámenu, čiže
ten... ten záväzok nechala na inom mobilnom čísle, pre mestskú časť a ona si vytiahla
úplne čisté telefónne číslo, svoje vlastné. Štandardne sa tak nerobí. Muselo to ísť cez
výnimku operátora. Čiže nám tu nechala 18 mesiacov vysoký paušál, ktorý nikto tu
nepotrebuje a my zaňho teraz platíme a vrátane neho mala potom aj ďalšie bonusy na
lacné zariadenia, ktoré síce vrátila, ale to len informáciu, že aj takýmto spôsobom sa
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hospodárilo v prospech -možno- súkromných potrieb a nie v prospech úradu. Podľa
môjho názoru, čo sa týka... čo sa teda k tomu... k tomu k tej dovolenke, teda k tým
volaniam v zahraničí. Čo sa týka autoremedúry, keď to rátam, tak preukázateľne pani
starostka za... bývala pani starostka za posledné 2 roky čerpala 53 dní dovolenku, mala
nárok na 50. Keď k tomu zarátam ešte aj tie nepravdepodobné - ale oni sú
pravdepodobné! s 99 percentnou pravdepodobnosťou z toho, čo vychádza, lebo
naozaj asi nepredpokladáte, že z Chorvátska sa vrátite na deň a znova ideme do
Chorvátska, tak sa tu bavíme o päťdesiatich ôsmich dňoch, čo je o 8 dní vyššie, ako je
limit. My nevieme preukázať tie ostatné. Tak isto sa, dovolím tvrdiť, to sú len čisté
zahraničia. Hej? neviem kto ako z vás - je to možno len taká hypotéza, ale asi netrávite
100 % svoje dovolenky v zahraničí. Ako - určite máte aj nejaké vybavovačky doma,
máte určite aj nejaké iné činnosti. Problém je, že dôkazné bremeno na nás a budeme to
musieť preukázať. Ja nemám problém si autoremedúrou prijať návrh - teda prijať
návrh pána Buzaša, že sa o to môžem pokúsiť, resp. môžem sa pokúsiť, začať ďalšie
veci zisťovať. Či sa dá požiadať o tých 8 dní náhrady, ako, bavíme sa - nie sú to malé
sumy, to len aby ste vedeli 20... 20 dní dovolenky rovná sa zhruba 2.380,- €. V tom
prepočte, čiže nejakých 8 dní preukázateľných sa hýbe okolo 1.000,- € je príjem
mestskej časti, čo je zhruba 12 mesiacov mobilného... mobilné... mobilu ktorý, ktorý
platila Mestská časť. Čiže ja si to osvojením... budem sa snažiť - len dopredu
upozorňujem, tie limity určité sú... nebudem - ako nezaručujem, že to bude mať
zdarný koniec. A čo sa týka návrhu - myslím, že to bol pán Dulla, ktorý - pán poslanec
Dulla, ktorý povedal, že by sme to mali prejednávať, keď tu pani bývalá starostka
bude. Ja s tým nemám problém. Myslím si, že ako - keď sa na tom zastupiteľstve, asi
by som dal o tom hlasovať, keby sa - kedy zhodou okolností. Dajte to návrhom aby to
prešlo. Ja principiálne som za. Principiálne som za. Dajme teda, že prerušujeme, že
prerušujete tento bod a bude proste daný, resp. teda... ak je tu všeobecná vôľa, môžem
teda bod dať stiahnuť a nastaviť ten bod, že keď... že ho bude opätovne prerokovať,
aby sa pani starostka k nemu mohla vyjadriť. Ja som robil všetko preto, aby prišla. Ale
tak isto sa mi nejakým spôsobom to nepodarilo. Súhlasím s tým, že možno by bolo
dobré, keby tu bola a vyjadrila sa k tým jednotlivým dôkazom, ktoré... ktoré som
predložil. Ale ak teda je tu všeobecná zhoda, môžme to teraz stiahnuť a nechať ten bod
prerokovať pri najbližšej účasti pani bývalej starostky. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Buzáš.
p. Buzáš: Ďakujem pánovi prednostovi. Chcel som iba podotknúť, že pre mňa v tomto
momente nie je dôležitá tá suma, hej? Takto, ak to preženiem a použijem takú
nadsázku - je jedno, či... či v autobuse susedovi z vrecka vytiahnem euro, pretože tam
viac nemal alebo 100. Proste to jednanie nie je čestné. A z toho dôvodu by bolo dobré
vyčísliť, čo sa dá bez ohľadu na to, na akú sumu sa... o akú sumu sa jedná, lebo sa
nejedná o nevedomosť ani omyl, ale o nečestné konanie na úkor verejných financií,
ktoré máme strážiť a spravovať a nie si z nich robiť bonusy pre osobný život.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne nasleduje pán poslanec Dulla s faktickou
poznámkou.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo ja som to nemyslel, tak že by sme toto prerušovali, ale toto
dokončíme, a nabudúce v poznaní, rozšírenom poznaní o informácie, ktoré sme dostali
od vás - o preverovaní to môžeme mať ako iný bod programu. Nezáleží na tom ako to
zaradíte pri príprave, nie. Je dôležité tento bod dorokovať. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Horecký, nech sa páči.
p. Horecký: Ďakujem, že to povedal pán kolega poslanec Dulla, pretože i keď nás tak
počúvam mám pocit, že tu riešime dve odlišné dimenzie tohoto nepríjemného stavu. A
to je rovinu vecnú a rovinu morálnu. A rozumiem tomu, že niekto môže mať potrebu
konfrontovať pani bývalú starostku s jej požiadavkou a našim postojom. Ale to sa dá
urobiť aj nezávisle od toho, že my zaujmeme svoj názor v tej vecnej rovine. A
dovolím si aj pripomenúť, že aj keď nie som odborník, že mu môže byť aj problém v
našom odkladaní nevieme dokedy. Či ona príde nabudúce, keď to bude na programe.
Ďalej... aj ďalej a my tiež musíme konať v nejako správnom režime, aby sme túto
požiadavku prijali alebo odmietli. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s faktickou poznámkou pán poslanec
Martinický.
p. Martinický: Ďakujem, nechcem zdržovať. Myslím si, že už bolo povedané všetko, ale
vzhľadom na názory alebo nie celkom dobru vedomosť bežných občanov o
právomociach a príjmoch a postavení poslancov, tak by som pripomenul jednou vetou.
Nedávno boli v médiách zverejnené príjmy miestnych poslancov v Bratislave. Tak
zatiaľ, čo priemer je okolo 240,- €, základný plat, tak v Karlovej Vsi je ako najmenší v
Bratislave 66. Takže to len trošku na porovnanie a skôr pre informáciu proste bežných
občanov, aby mali trošku prehľad, o čom sa tu hovorí. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec
Záhradník.
p. Záhradník: Ďakujem pekne kolegovia. Veľa ste povedali, naozaj si myslím, že vecná
morálna a ešte keby aj právna rovina bola v súlade, že to by bol ten optimálny stav.
Myslím si, že by sme to mali dorokovať dnes s nejakým rozhodnutím. S tým, že by
sme teda - cítim, že skôr sa asi kloníme k alternatíve 2, tzn. nepreplatenie. Ale myslím
si, že by bolo férové a korektné, ak pani bývalá starostka, dnes poslankyňa, ktorá tu je
neprítomná, ak bude cítiť potrebu sa vyjadriť buď k týmto skutočnostiam, alebo teda k
samotnému nášmu rozhodnutiu a príde na zastupiteľstvo, takže jej túto možnosť
vyjadriť sa dáme a aby uviedla teda aj svoje skutočnosti. Lebo napriek tomu, že mám
svoj negatívny postoj k tejto jej žiadosti, tak z hľadiska takého férového princípu by
som vždy navrhoval, aby sa mohla vyjadriť aj druhá strana. Myslím si, že s tým nikto
z vás v zásade by nemal mať problém. Ale dnes by som navrhoval to riadne tento
materiál ukončiť hlasovaním, aby vôľa zastupiteľstva bola jednoznačne prejavená lebo
materiál bol predložený a myslím si, že sme spôsobilí to rozhodnúť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, takže ukončujem diskusiu k tomuto bodu. Už
nie je nikto prihlásený a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
návrh. komisia: Ďakujem. My sme ako návrhová komisia sa na základe diskusie, aj napriek
tomu, že nepadol takýto procedurálny alebo pozmeňujúci návrh, rozhodli ako prvé
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zaradiť hlasovanie o alternatíve 2. Takže dovoľte, aby som prečítal k hlasovaniu
uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves neschvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalej starostke Ing. Ivete Hanulíkovej.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem návrhovej komisii a dávam o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne 21 poslancov bolo za takto navrhované uznesenie, zdržal
sa 1 poslanec, proti nebol nikto. Uznesenie v tomto znení považujeme za schválené.
Ďakujem vám veľmi pekne.

Bod 6: Správa o stave súdnych sporov mestskej časti.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k nasledujúcemu bodu. Nasledujúci bod
programu je informácia o stave súdnych sporov mestskej časti. Je to bod číslo 6.
Predkladateľom tohoto bodu je pán doktor Branislav Záhradník, môj zástupca, nech sa
páči udeľujem mu slovo.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, pripadla mi úloha
byť poslom zlých správ. Nečiním tak rád, ale myslím si, že je potrebné, aby sme na
začiatku volebného obdobia poznali pravdu o skutočnostiach, o ktorých verím, že mi
to potvrdia aj poslanci, ktorí pôsobili, či už v predchádzajúcom volebnom období
alebo v tom období, ktoré predchádzalo tomu predchádzajúcemu, že sme o týchto
skutočnostiach nemali zásadnú základnú vedomosť. Predkladáme vám informáciu o
stave súdnych sporov, prebiehajúcich súdnych sporov, v ktorých je Mestská časť, či už
v pozícii žalovaného alebo žalobcu. Žiaľ teda v pozíciách, v ktorej je Mestská časť
žalovanou stranou je prevyšujúca. A podľa našej evidencie alebo teda evidencie, ktorú
sa nám podarilo dať dohromady v rámci Miestneho úradu je tých súdnych sporov v
súčasnosti 22. 15 je vedených proti mestskej časti a v siedmich prípadoch je
navrhovateľom mestská časť. Samotná existencia súdnych sporov, tu by som
nepovažoval za niečo v zásade negatívne, to sa môže, samozrejme, - pri činnosti
samosprávy takéto situácie konfliktné vznikajú. Čo ja považujem za problematické, sú
minimálne 2 roviny. Jedna rovina je tá, že súdne spory sú vždy agendou, ktorá
nejakým spôsobom v prípade negatívneho výsledku ohrozuje hospodárenie mestskej
časti. Tzn. ak sú spory na náhradu škody a mestská časť neuspeje v pozícii
žalovaného, tak tie náklady bude musieť znášať z rozpočtu mestskej časti. A teda sa to
negatívne dotkne vlastne života obyvateľov celej mestskej časti v podobe financovania
povedzme verejných služieb. To, čo bolo pre mňa aj pre mojich kolegov aj pani
starostku prekvapivé, že sme na úrade nenašli jednotnú evidenciu všetkých súdnych
sporov. Logicky sme ich hľadali na referáte, ktorý mal v názve Referát legislatívny,
právny a súdnych sporov. Sme očakávali, že tam budú všetky súdne spory. Ukázalo
sa, že tá evidencia sporovej agendy je atomizovaná. Že časť sporov samozrejme je
spravovaných právnym referátom , tak asi ako by to malo byť. Časť sporov je nejakým
spôsobom evidovaná v správe majetkového referátu a geodetických informácii, časť
agendy nebola spravovaná týmito odbornými útvarmi a bola nejakým spôsobom
spravovaná v externom prostredí, zastúpení, advokátskej kancelárie. Preto aj po našom
nástupe na úrad, keďže právne oddelenie - nebolo tam živej duše, lebo vedúci
právneho oddelenia deň pred naším nástupom ukončil pracovný pomer, jedna
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pracovníčka je na materskej dovolenke, jedna teda nastúpila na práceneschopnosť.
Zhodou okolností hneď v prvý deň, keď sme prišli. Takže ten právny referát bol
naozaj zamknutý. A to nielen ako nadsadené vyjadrenie. Snažili sme sa dopátrať ku
kompletným materiálom. A hovorím, tým negatívnym zistením bolo, že časť tých
súdnych sporov teda nebola evidovaná na právnom referáte. A zrejme o tom nemali
vedomosť ani ostatné útvary mestskej časti. Tak isto považujem za negatívne, že o
existencii súdnych sporov nebolo informované zastupiteľstvo. To si myslím, že je vec,
o ktorej treba hovoriť bez ohľadu na to, či je to príjemná alebo nepríjemná správa,
alebo či sú to veci, ktoré sú možno pre niekoho populárne alebo nepopulárne, ale
myslím si, že nas zastupiteľstvo takéto informácie patria. A je smutné, že takéto
informácie zastupiteľstvo nemalo. No a tou treťou rovinou je to zistenie, ktoré je
podľa našej mienky najzávažnejšie. A to existencia dvoch súdnych sporov, ktoré máte
v materiáli, ktorý sme spracovali v takej anonymizovanej podobe z dôvodu ochrany
osobných údajov. Máte tieto 2 súdne spory pod bodom - jeden je pod bodom 5, v
ktorom je Mestská časť žalovaná ako vedľajší účastník s náhradou škody 1,7 milióna €
spolu - plus príslušenstvo. Dôvodom žaloby je vznik škody, ktorá vznikla... mala
vzniknúť nesprávnym úradným postupom Stavebného úradu Mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves pri prenesenom výkone štátnej správy. To je jeden spor. A druhý, teda
najväčší, ktorý máte pod bodom číslo 15 je to spor, v ktorom je mestská časť žalovaná
o náhradu škody vo výške 11,6 milióna €, plus príslušenstvo. K tomuto sporu by som
chcel uviesť, že je meritórne najzávažnejší z hľadiska výšky spôsobenej škody alebo
požiadavky na náhradu škody. Tak isto titulom tejto náhrady škody je nesprávny
úradný postup Stavebného úradu Mestskej časti Karlova Ves pri prenesenom výkone
štátnej správy. Tento nesprávny úradný postup mal spočívať v prieťahoch v konaniach
v nečinnosti, kde celková teda náhrada škody, ktorá je požadovaná je vo výške 11,6
milióna €. Nechcem dlho hovoriť o tej právnej kvalifikácii, ale v prípade preneseného
výkonu štátnej správy, tam poškodený žaluje - no v 1. kroku štát zastúpený
Ministerstvom dopravy a verejných prác a mestská časť je ako vedľajší účastník
pribraná do konania, keďže - ak by tento spor dopadol negatívne, pre teda teda štát, tak
si štát uplatňuje regresu náhradu voči mestskej časti v plnej výške. Na základe
výsledku sporu. Takže tieto... toto sú 2 také najzávažnejšie spory. Samozrejme prehra,
čo i len v jednom z týchto sporov má veľmi, veľmi negatívne dopady by mala na
hospodárenie mestskej časti. Len pre vašu ilustratívnu informáciu, náš rozpočet
nepresahuje 10.000.000,- € ročne. Z týchto - z tejto čiastky musíme kompletne
zabezpečiť fungovanie našich škôl a celej agendy. Tzn. prípadná prehra v spore za
11,6 milióna € plus príslušenstvo, by vyvolala mimoriadne, mimoriadne negatívny
ekonomický režim. Preto si dovoľujeme vám navrhnúť - samozrejme v diskusii radi
zodpovieme na ďalšie otázky - aby ste teda zobrali túto správu na vedomie a uložili
pánovi prednostovi, aby predkladal miestnemu zastupiteľstvu správu o stave súdnych
sporov mestskej časti polročne, vždy k 30. 6. a k 31. 12. A odporúčam, aby miestny
úrad venoval mimoriadnu pozornosť práve týmto dvom súdnym sporom s náhradou
škody vyššou ako 1.000.000,- €. Tomu sa treba naozaj veľmi seriózne venovať. A je
potrebné, aby všetky útvary mestskej časti poskytli súčinnosť tomu nášmu zástupcovi,
ktorý to na súde obhajuje, aby sme sa pokúsili naozaj tie negatívne možno ...
negatívne dopady zmierniť. Ďakujem pekne.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dovoľte aby som vás
upozornila, že podľa nášho rokovacieho poriadku podľa čl. 6 ods. 14 od 16-tej hodiny
do 16:30 máme určený čas na vystúpenie občanov. Takže záleží od našej dohody ,či
otvorím k tomuto bodu rozpravu, alebo či - keďže je 15:53 - či odložíme vystúpenie
občanov na trošku neskôr, až po prerokovaní tohoto bodu? Takže ja neotvorím
diskusiu k tomuto bodu. Navrhujem teraz, keďže nám zostáva do 16. hodiny
päťminútovú prestávku, aby ste sa mohli možno navštíviť okolité priestory. Ďakujem
pekne, pán poslanec Bendík chcel ešte niečo povedať? /Vy ste zaujali svoje miesto,
tak ďakujem./ Páni poslanci, prosím, keby ste zaujali svoje miesta. Pán poslanec
Borovička, buď príkladom. Takže podľa počtu prítomných poslancov vyzerá, že už
sme uznášania schopní. Takže prosím, aby ste zaujali svoje miesta, zachovali pokoj.
Pravdepodobne v tejto chvíli - od pána doktora Špejla som nedostala žiadnu prihlášku
do diskusie z radov verejnosti, takže vyhlásenie prestávky nebolo z mojej strany veľmi
strategické, ale - neviem či bude dosť..??.., Takže pokračujeme v našom rokovaní.
Skončili sme v bode číslo 6. Bola vám predložená pánom doktorom Záhradníkom
správa o stave súdnych sporov vedených v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a
rokovanie sme prerušili tesne pred otvorením diskusie k tomuto bodu. Takže otváram
diskusiu k tomuto programu. Ako prvý sa prihlásil pán kolega Zajac. Nech sa páči,
máte slovo.
p. Zajac: Ja, by som chcel nadviazať ... ja by som chcel povedať nejaký taký koment k tomu,
čo sme dozvedeli. To je jedna vec. A druhá vec, že predniesol by som jeden návrh
taký, ktorý možnože nebude úplne súvisieť s tým komentom, ale... ale je dôležitý. Ja
chcem povedať, že... že som... som dvojnásobne smutný za tú správu, ktorú ste nám
teda predložili. A ten prvý smútok je z toho, že som šokovaný. A to není smútok.
Možno je to niečo medzi šokom a zlosťou, že vlastne - ako... aké krásne zbytočné 4
roky som tu prežil. Lebo som bol poslancom mestskej časti, ktorý proste nedostával
informácie, ktoré pokladám ... ako - súdny spor mestskej časti za 11 celá neviem
koľko milióna, toto nie je úplne informácia, ktorú, ktorá by teda... o ktorej by poslanci
nemali vedieť! My sme tu sedávali s mnohými, ktorý tu dnes sú, pozerali sme,
usmievali sme sa milo na seba. Niekedy sa tu iskrilo, niekedy sme sa seba... aj nemilo
na seba usmievali. Ale teda to sme nevedeli, čo sa teda deje na úrade! Musím povedať,
že ak sa, ak, ...ak.. ako ... to budú sa dostavať, budeme sa dostavať k ďalším a ďalším
informáciám, tak... tak ja budem rád, že sa k nim dostaneme, ale budem čím ďalej tým
viac smutnejší, lebo nemyslel som si, že medzi ľuďmi , možno dokonca aj medzi
politickými rivalmi tie vzťahy sú také, že... že sme teda dospeli k tomu, že sme vedieť
vedieť mali a nevedeli. Myslím si, že sme tu vždycky deklarovali na začiatku - aj teraz
aj predtým, že teda ideme slúžiť verejnosti, ideme slúžiť občanom, ideme slúžiť
mestskej časti. A my sme teda vôbec neslúžili! Ani jeden druhému, ani len tí
dvadsiatipiati čo sme tu boli, sme si medzi sebou nevedeli povedať veci. Tá druhá
druhá - pochybnosť -smútok -nešťastie -zúfalstvo... svoje, že ja vám teraz niečo
poviem. Ja som aktívny občan! Ja som aktívne do Národnej rady Slovenskej republiky
predložil napr. zákon o prístupe k informáciám. Ja som niekoľkokrát využil svoju
občiansku možnosť a veľmi si teda, okrem iných, ctím všetky pravidlá Aarhuského(?)
dohovoru. Tzn. aktívny prístup k informáciám, aktívny prístup k spolurozhodovaniu,
ale aj aktívny prístup k spravodlivosti a chcem povedať, že aktívny prístup k
spravodlivosti znamená, že sa občan môže súdiť o svoje práva. A ja som smutný z
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toho, že som v zásade v niektorých tých procesoch a musím povedať, že aj v tom 11
cela neviem koľko miliónovom, vnútorne na strane toho občana. Keď úrad nekoná,
občan sa má právo súdiť. A ak má pravdu, mal by vyhrať. Je mi veľmi ťažko sedieť v
mestskej časti a bojovať za 11,6 milióna, ktorá je je smrteľnou ranou pre túto mestskú
časť - si myslím. Akokoľvek tu budeme teraz rozprávať. Ja len teda pevne verím a ten
môj návrh bude - preto som aj ten úvod mal - bude opačný. Preto bude spieť k tomu,
aby sme teda naozaj sa snažili ten súdny spor vyhrať. Ale poviem vám úplne po rovine
a pravdou, nie som s tým stotožnený, že by sme mali ako Mestská časť tento súdny
spor vyhrať. Lebo nekonanie úradov, to nie je len arogancia. To je trestuhodná
záležitosť! A mala by byť potrestaná. A teda nie som stotožnený s tým, pracovať
preto, aby táto Mestská časť tento súdny spor vyhrala. Preto, lebo ho vyhrá proti
aktívnemu občanovi, ktorý si - verím tomu, háji svoj občiansky... svoje občianske
právo. Nemala by vznikať situácia, aby občan musel prísť až k boju o svoju
spravodlivosť. Nemala by tam dospieť. Keď sme sľubovali slúžiť, tak sme nesľubovali
súdiť sa. Ja neviem v akých stavoch sú tie súdne spory. Neviem, v akom to... asi tá
informácia úplne presná nebude, či sa ešte dá dohoda urobiť, nedá dohoda urobiť
dohoda. Možno za menšie financie. Neviem ako vznikli tam tie sumy, ktoré tam sú už
horibilné. Dá sa o tom pochybovať. Ale... ale teda mojim... mojim takým občianskym
a aj - aj ako... ako človeka, ktorý už druhýkrát sa uchádzal o servis pre občanov,
mojim takým postojom je skúsiť všetky tie... tie veci riešiť dohodou. A - ale... ale
nemôžeme dopustiť zase to, aby tá Mestská časť bola bez ročného -a viac - rozpočtu.
A teda - preto schizofrénicky! priznám sa - schizofrenicky, predkladám návrh na
doplnenie, aby bod c) bol: Miestne zastupiteľstvo ukladá prednostovi zadať
spracovanie nezávislého právneho auditu súdnych sporov a vybraných zmlúv. Preto,
lebo tá informácia, okrem iného, obsahovala aj to, v akom stave sme zdedili Právne
oddelenie. A nielen právne oddelenie. Lebo sme sa dozvedeli, že tie ... tie jednotlivé
prípady neboli len na právnom oddelení, ale boli na "neoddeleniach", Takže, takže, ja
si myslím, že to je... to je na veľkú nedôveru voči tomu, čo tu je. Je mi to ľúto, že tu
musím hovoriť aj k ľuďom, ktorí tu sedia. A preto by som bol rád, keby teda sa našiel
externý auditor. A dané veci podriadil kontrole. Prepáčite, že som bol dlhší?.... ale.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným poslancom je pani
poslankyňa Khuriová. Nech sa páči.
p. Khuriová: Ďakujem za slovo pani starostke. Ja súhlasím s informáciou, alebo teda s tým,
čo povedal môj predrečník pán poslanec Zajac. A vzhľadom k tomu, že tejto
problematike je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, navrhujem pozmeňovací návrh
v bode b), aby sa v termínoch na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, po
nasledujúcom po tom, ako nastanú nové skutočnosti - napr. ako príde k rozhodnutiu
súdu atď. alebo k ukončeniu sporu, predkladal stav súdnych sporov. Tzn. že zmena
termínu, najmenej však polročne. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pani poslankyňu, aby svoj návrh v písomnom...
Ďakujem pekne.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ja by som si, ako predkladateľ, aj bol náchylný
samozrejme oslovil... osvojiť ten návrh, ktorý ste predložili, len možno špecifikovať,
že po akom type úkonu, lebo tých sporov je 22, aby sme po každom - že bolo
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pojednávanie, či o každej veci alebo len ak budú skončené veci, alebo že aby sme si
povedali, čo treba predkladať, aby to bolo prednostovi z toho zrejme.
p. Čahojová, starostka MČ: Prihlásená... nasleduje prihlásený pán poslanec, riadne
prihlásený, pán poslanec Martinický. Nech sa páči.
p. Martinický: Ďakujem kolegovia. Poviem to v takých, troch bodoch. Väčšinou sa snažím
nejako racionálne argumentovať. Dovolím si výnimku a začnem trošku čiernym
humorom. Za komunizmu, keď sme sa... keď ...za komunizmu, keď sme zakúšali -čo
ja viem - nedostatok toaletného papiera, alebo iné problémy, tak sme si poniektorí
hovorili tak... takú.. taký vtip, že "už za Engelsa hovorili. Budovanie komunizmu bude
radostné, ale že to bude až taká sranda, to nikto netušil." No my sme tu vedeli, že
všeličo nie je v poriadku. A namáhavo, mnoho hodín sme sa to snažili ...to snažili
vylepšovať. No a teraz sme zistili, že je to až taka sranda o akej nikto z nás netušil! To
je jedna vec. Druhá vec - Poviem k tomu z hľadiska svojej profesie. Aj ako občan som
sa snažil, ešte kým som bol poslancom, nejakými listami a pod. vplývať na činnosť,
ktorá je z podstaty v kompetencii stavebného úradu a starostu. Ako - nedarilo sa mi to.
Preto som prijal pozvanie kandidovať za poslanca. Tu sme 4 roky márne sa snažili
získať, čo len informácie z činnosti stavebného úradu. Všetci si na to dobre pamätáme,
ktorí sme tu tie 4 roky sedeli. Stále sme boli odkázaní, že -"do toho vás nič". No, tu
vidíme, že ako je to, keď "nás do toho nič". Hej? Všetky tie najväčšie spory sú
činnosťou stavebného úradu, ktorý som si tu dovolil... dovolil viackrát ja kritizovať.
No žiaľ sa to - tiež som netušil, že som až tak mal pravdu. No a teraz idem trochu
prakticky. Čo možno pomôže, keby sme chceli... keby sme chceli uvažovať o nejakom
znížení týchto cien. Rozhodne by bolo treba urobiť nezávislú, nejakú právnu alebo
podrobnú analýzu tých sporov. Napr. tento najväčší spor, tam je vo výške 11,6
milióna, sa skladá v skutočnej škode vo výške 3,6 milióna a ušlého zisku vo výške 7,9
atď milióna. Čiže vieme, že s tými proste ušlými ziskami a niekedy aj skutočnými
škodami je možné rôznymi výpočtami, rôznym spôsobom proste manipulovať. Keď si
niekto ráta, že v roku -neviem koľko- proste 2006, sú takéto trhové ceny, proste
nehnuteľnosti, stanoví si to -maximálny predpokladaný zisk, na maximálnej
predpokladanej stavbe. A potom od toho odvíja všetky škody, trebárs aj napriek tomu,
že medzitým tie ceny riadne... ceny nehnuteľností klesli o 40 %. Tak určite tá reálna
výška, škoda, môže byť aj menšia. Čiže myslím si, že pokiaľ úrad pochybil, tak asi
nejaká platba nás neúplne... nás ako neminie. Ale málo bolo by dobre zamerať sa
práve na tieto výpočty tých škôd, a hlavne ušlých ziskov. Tam ... tam podľa mňa, som
presvedčený, že je možné získať ako nejaké zmeny. A v tomto smere by som
odporúčal teda pracovať. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec za príspevok. Nechcem
nasledovať svoju predchodkyňu, ale k tomuto musím niečo povedať. A to je to, že pre
nás nie je rozhodujúce, či to bud 3 000 000, 5 000 000 alebo 1. Všetko je pre nás
katastrofa! Aj keby to bol pol milióna, je to katastrofa! Takže prepáčte mi túto vsuvku.
Nasleduje pán poslanec Buzáš s faktickou pripomienkou. Nech sa páči.
p. Buzáš: Ja som chcel reagovať na predrečníka, alebo nadviazať naňho v súvislosti s
stavebným úradom. kedy nám bolo opakované vysvetlené, že je to mimo nás a jediné,
čo môžeme, je skontrolovať lehoty...
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p. Čahojová, starostka MČ: Ešte raz prosím zopakovať.
p. Buzáš: Taže chcel som vo svojej faktickej reagovať na predrečníka, čo sa týka tej
nemožnosti kontrolovať stavebný úrad. A pamätám sa, že sme poverili pani
kontrolórku v minulom volebnom období, aby teda kontrolovala aspoň tu jednu jedinú
vec, či stavebný úrad dodržuje lehoty. Ak sa dobre pamätám, v tej správe nebolo nikdy
nič naznačené o tom, že by stavebný úrad lehoty nedodržiaval. Ten prípad 15 je práve
o prieťahoch v konaní. Mám pocit, že sa to týkalo ešte toho minulého volebného
obdobia. Nemám tu tú správu pani kontrolórky a len to niekde lovím z pamäti. Ale istý
som si v tom, že výsledok bol taký že, že stavebný úrad dodržiaval lehoty. Neviem,
neboli sme informovaní o tom, že by robil prieťahy. Možno by bolo dobre pozrieť
niekde v archíve.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani kontrolórka chce reagovať na tento
príspevok, nech sa páči.
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Napriek tomu, že som
nevedela, že táto otázka padne, ale my s pánom Buzášom sme istým spôsobom
rozprávali na miestnej rade o možno neinformovanosti. Ja som sa pripravila, pretože
pre mňa tá informácia, ktorú pán vicestarosta hovoril bola možno ešte šokujúcejšia,
než hovorí pán... pán poslanec Zajac a emočnejšia, pretože ja si myslím, že je to nielen
nemorálne, ale nenormálne, aby miestne zastupiteľstvo nebolo o takýchto veciach
informované. A ja som tu bola súčasťou tejto mestskej časti - okrem toho že tu
pracujem, tu žijem mnoho rokov. A viete dobre, že predkladám všetky informácie,
ktoré... ktoré náležia kontrolórovi. Nebudem o šikane, ktorá bola voči mne vyvíjaná
rozprávať. Budem vecne. Na miestnom zastupiteľstve, ktoré bolo - ktoré sa konalo 6.
11. 2007- to ešte pred vašim funkčným obdobím, ale začnem historicky - som
predkladala správu o kontrolnej činnosti, ktorá je v archíve zarchivovaná a netušiac,
čo sa.. netušiac - tušiac! čo sa stane, som v závere - prepáčte, ale budem citovať sama
seba, aj keď to možno bude trošku rozsiahlejšie, ale... ale, aby som vyvrátila
pochybnosti o nejakom kontrabande, ktorý by som držala s predchádzajúcou pani
starostkou. "Záver z vykonanej mimoriadnej kontroly dodržiavania lehôt vybavovania
podaní v zmysle zákona 71 z roku 67 o správnom konaní na úseku preneseného
výkonu štátnej správy Stavebného úradu za obdobie január - október 2007. Z
požadovaných 88 spisov bolo v lehote 7 pracovných dní ku kontrole predložených 52
spisov s odôvodnením, že nie je možné v určenom termíne predložiť všetky
požadované. Z predložených spisov 48 bol riešených v režime zákona 71 o správnom
konaní, z toho 36 - v 36 nebola dodržaná lehota určená týmto spôsobom. A týmto
predpisom. Nedodržanie lehoty je porušením zásady rýchlosti správneho konania § 3
ods. 2 zákona 71 roku 67. Nakoľko správny poriadok okrem zásady atrakcií § 50 nemá
definované iné účinné prostriedky vymáhateľnosti dodržiavania ustanovení § 49, v
praxi sa uplatňuje najmä zákon číslo 152 roku 98 - v tom čase bol platný. Teraz už je
iný - o sťažnostiach, čo je preukázateľné aj viacerými sťažnosťami v tejto veci
podanými na miestny úrad Karlova Ves. A teraz tú vetu, ktorú som v tom čase písala:
"dôležité je poukázať aj na zákonnú úpravu, že ak v dôsledku nečinnosti správneho
orgánu vznikne účastníkovi konania škoda, môže si tento svoj nárok uplatňovať podľa
zákona č. 514 z roku 2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci a o zmene niektorých zákonov." O výsledku kontroly bola vypracovaná správa s
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ktorou bol oboznámený prednosta Miestneho úradu mestskej časti a starostka
Mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Prednostovi bolo uložené prijať konkrétne
opatrenia na odstránení nedostatkov. Tento materiál bol predkladaný v roku 2007.
Následne mi zastupiteľstvo uložilo úlohu, aby som podala podnet na Krajský stavebný
úrad, čo som vykonala. Ja som sa dokonca stretla s prednostom krajského stavebného
úradu, ktorý mi ale povedal, že on sa so mnou môže stretnúť ako sa súkromnou
osobou. Nemám však ... preňho nie som partnerom. Preňho je partnerom štatutár.
Podľa mojich nasledujúcich, a však neoficiálnych informácií, pretože nebola som
štatutárom, nebola som partnerom na túto debatu, bola na tomto úrade vykonaná
kontrola Krajským stavebným úradom a bola vykonaná aj prokurátorská kontrola. Iste
by záznamy o tom mali byť niekde v archíve. A následne - budem pokračovať - v roku
14.6. 2011 miestne zastupiteľstvo, v ktorom už väčšina z vás sedela, uložila
uznesením číslo 87, doplnila plán kontrolnej činnosti bod 1.9 Kontrola dodržiavania
zákonných lehôt v zmysle zákona o správnom konaní pri vybavovaní podaní na
stavebnom úrade. Pretože opakovane bolo toto zastupiteľstvo znepokojené
sťažnosťami a rôznymi podnetmi, ktoré k nemu prichádzalo zo strany občanov,
následne na zastupiteľstve ktoré bolo 13. septembra roku 2011, uznesením c) zrušilo
toto.. toto - túto úlohu, toto doplnenie z dôvodu takéhoto. Z plnení uznesení prednosta
úradu predložil takúto informáciu: "O stanovisko k uvedenej kontrole bol požiadaný
Krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad vyslovil právny názor, že výkon
pôsobnosti stavebného úradu príslušnou mestskou časťou i podľa príslušných
zákonných ustanovení prenesený výkonom štátnej správy. Kontrolovať danú
pôsobnosť teda aj dodržiavanie lehôt v zmysle zákona o správnom konaní pri
vybavovaní podaní na stavebnom úrade je v kompetencii nadriadeného orgánu štátnej
správy, ktorým je v zmysle kompetenčných predpisov § 4 ods. 1 písm. b) bod 2
zákona 618/2003 príslušný Krajský stavebný úrad. Miestny kontrolór nie je oprávnený
kontrolovať dodržiavanie zákonných lehôt v zmysle zákona o správnom konaní pri
vybavovaní podaní na stavebnom úrade. Vzhľadom k tomu navrhujeme túto časť
uznesenia zrušiť. Ako sa aj uznesením číslo 110 z roku 2011 stalo. Takže pán
poslanec, nie je tomu tak, že by som ja neupozorňovala na možné škody, ktoré
bohužiaľ aj... aj boli spáchané, naopak opakovane som konala vo veci, nad rámec ešte
svojich kompetencií. Bohužiaľ, nebolo to postačujúce.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Martinický s
faktickou poznámkou.
p. Martinický: Ďakujem za slovo. Ďakujem pani kontrolórke za túto informáciu, ktorú sme
dostali. A chcel by som poprosiť - neviem, či je to vecou pána prednostu alebo pani
kontrolórky, aby sme to, čo teraz pani kontrolórka predniesla referovala, aby sme toto,
aby som to teda aspoň ja neviem či ostatní majú záujem, aby som to dostal aspoň v
elektronickej podobe. Teda, tak ja by som si to mohol zaarchivovať a prípadne ešte o
doplnenie výsledkov tých kontrol, ktoré tu pani kontrolórka spomínala, že by niekde
malo byť - myslím ten Krajský stavebný úrad. Lebo aj to by bolo zaujímavé jeho
stanovisko, ktoré ste tu referovali ma ... ma neprekvapuje, vzhľadom na to, aká je jeho
štandardná činnosť, že legalizuje čierne stavby niektorým vyvoleným a pod. Takže to
ma vôbec neprekvapuje. Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Rosina tiež s
faktickou.
p. Rosina: Ďakujem práve sme sa dozvedeli, že nadriadeným - teda ja som sa dozvedel že
nadriadeným orgánom a teda aj kontrolným /už svieti.. ale je ma počuť?/ nadriadeným
a kontrolným je Krajský stavebný úrad. Teda zrejme tento si neplnil svoje povinnosti,
keď umožnil, aby tento náš stavebný úrad v takom rozsahu si neplnil svoje povinnosti.
Takže napáda ma otázka či aj nadriadený úrad, stavebný, nie je možné zahrnúť do tej
žaloby aby sme neznášali všetko my, ktorí za nič prakticky nemôžeme, ale nech tam aj
tá štátna správa sa podieľa.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem. Pripomenul by som, že priamym zodpovedným šéfom ktorý, ktorý
nezniesol kontrolu a ktorý to viackrát pripomenul - stavebného úradu - je starosta resp.
starostka, ktorá žiadala tieto pred chvíľou doplatenie tej dovolenky. To je jedna vec.
Druhá vec, možno nás pán Dulla, ktorý sa v týchto zákonoch dobre vyzná, upozorní,
že to nejde. Ale tú poznámku predrečníka - zistiť - prinajmenšom zistiť, že aká je
spoluzodpovednosť Krajského stavebného úradu a v prípade, že sa dá nejaká právne
dokázať, tak žiadať ho o spoluúčasť na znášaní tejto viny, určite treba urobiť. Aspoň
to treba preveriť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Dulla s faktickou.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Takže bývalý Krajský stavebný úrad, potom Obvodný úrad dnes
Okresný úrad, to sú tie 3 subjekty, ktoré sa schovávajú pod spoločnú značenie
odvolací orgán s právom kontrol riadiť, usmerňovať stavebné úrady v 1. stupni. Pokiaľ
ich vykonáva túto funkciu obec alebo orgán iný orgán územnej samosprávy. Prosím
vás, preto je žalovaný v 1. rade štát, lebo zodpovedá za výkon štátnej správy štát.
Krajský stavebný úrad, Obvodný úrad, Okresný úrad predstavuje štátnu správu. A
zodpovednosť mestskej časti je daná tým, že ku konaniu odvolacieho orgánu nedošlo
včas z prieťahu. Odvolací orgán netušil, že je nejaký prieťah. On nemôže byť každý
deň na všetkých stavebných úradoch vo všetkých spisoch namočený. To sa prakticky
nedá.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Kmeťko s riadnym
príspevkom.
p. Kmeťko: Ďakujem pekne. Ja ani neviem ako začať. Proste to zhrozeníe, čo sme sa tu teraz
dozvedeli, my, ako prvoročáci. To je desovina. Udivuje ma, v dnešnej dobe, že 1 pani
za 8 rokov si z úradu pod - so 100 ľuďmi dokázala urobiť vlastnú firmu. A svoje
prešľapy rozdeliť na 3 rôzne úseky pod troch rôznych ľudí - by som povedal a takto to
kryť a šachovať. Z môjho ľudského pohľadu je to obdivuhodné. Pravdaže to
odsudzujem na plnej čiare. A vzhľadom na tieto informácie by ma zaujímalo, že či
bola vytváraná nejaká rezerva, aspoň z tých oficiálnych súdnych sporov, ktoré boli
vedené tuto na miestnom úrade, ako sme boli informovaní pánom Záhradníkom. Jedna
časť bola vedená mimo, že či aspoň tieto , bola tu urobená rezerva na súdne trovy. A
pokiaľ bola, či bola zarátaná do účtovných uzávierok. Dovolil by som si dať doplnenie
uznesenia, ako bod číslo d) je- Miestne zastupiteľstvo ukladá miestnej kontrolórke
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vypracovať kontrolu správnosti a zákonnosti účtovných uzávierok mestskej časti na
roky 2008 až 2014 z hľadiska tvorby rezerv na súdne spory. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje s riadnym príspevkom pán
poslanec Buzáš.
p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Pani kontrolórka, nepamätal som sa presne na výsledok, preto
som to nehovoril ako istú vec len ako svoj pocit. Ďakujem za.. za odpoveď, ale nedá
mi reagovať na tú vašu obrannú vetu, tú apológiu, že konala som nad rámec svojich
povinností a kompetencií. Ja si to vysvetľujem tak, že tu sme takmer každý rok
zápasili o peniaze pre ten stavebný úrad. Aj ich návrhu rozpočtu na každý rok. Lebo
treba to povedať, aj pre nových kolegov, že je to prenesený výkon štátnej správy. Ale
táto Mestská časť ho dotuje. A nie malou sumou. Nikde som nevidel, aj k vašim
komentárom k návrhom zákona, že... návrhom rozpočtu, pardon, že nedodržiavajú
lehoty. Nikde som to nevidel. Vy ste to vtedy, v tom 2007, alebo ôsmom roku v tej
správe spomenuli. A toto by som pokladal za prácu naviac, keby ste to boli nám pri
tvorbe rozpočtu povedali. Keď my sme do toho úradu, tušiac, že tam nie všetko v
poriadku, tým, že sme mali spätnú väzbu od občanov o tej nespokojnosti, ktorá vládla
s výkonom tej prenesenej štátnej správy. A jediný nástroj, ktorý sme na to mali, bol ...
bol rozpočet. Nikdy sme takúto vetičku ani... ani - ani len napísanú, ani len zašepkanú
nezachytili. Takže to vám trošku ja mám za zlé. Že ak teda vravíte o niečom, že robíte
naviac, tak toto je pre mňa to, čo ste mohli naviac spraviť. Ja viem, že ak si kontrolór
robí svoju prácu, tak je nepríjemný, ale to je podstata tej kontrolnej činnosti. Nie
nadväzovať priateľstvá, ale byť blchou v kožuchu. Nebudem rozprávať, to čo
kolegovia, že som to predýchaval asi 2 dni a 2 noci nespal, a hanbím sa za to, že z nás
tu robil niekto 4 roky - áno, je to nenormálne, ako ste povedali - komparzistov. Že sa
tu dialo niečo, čo sme nemohli zistiť a niekto mal tú drzosť a odvahu veci pred nami
zatajovať. Ja viem ako tu fungovalo, keď sme prišli na úrad, tak sme boli za
nepriateľa. Ako špión na nepriateľskom území. Zatvorili sa dvere kancelárie a
komunikovalo sa o počasí, o vecných problémoch sa komunikovať tuto nemohlo. A
práve z toho dôvodu som si nie istý, či v predchádzajúcom období neboli tiež takéto
spory už ukončené, a čo nás to stálo? A aké to boli. Preto by som rád predložil návrh
na doplnenie uznesenia k tomuto bodu asi v nasledujúcom znení: Miestne
zastupiteľstvo ukladá prednostovi predložiť správu o súdnych sporov, ktoré boli
právoplatne ukončené v období rokov 2008 - 2014" Ešte by som sa chcel spýtať a
pozastaviť nad takouto drobnosťou. Ja tu vidím, že nás tu zastupuje pán Kašuba, ktorý
teda bol externý právnik. Súčasne nám bol prezentovaný ako hlava toho právneho
oddelenia. A vidím tu nejakého pána Poláka - predpokladám, že tá jeho advokátska
kancelária nás zastupuje. Ale my sme o tomto takisto nemali vedomosť, kde a z čoho
bol hradený. V rozpočte sa to muselo niekde prejaviť. Pokiaľ sa to neprejavilo, tak to
niekde skutočne šikovne pred nami skryli. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Nasleduje s faktickou
poznámkou pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne... pekne za slovo. Aj keď nebudem reagovať na kolegu Buzáša,
ale keď vidím, že je prihlásený pán Šíbl, tak tuším, že aký dá návrh. Tak preto by som
rád sa spýtal kolegu Záhradníka, ktorý je predkladateľom materiálu, ak sa také niečo
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dialo, tak podľa správneho poriadku, aj ...teda správneho poriadku, aj účastníci
konania mali požiadať nadriadený orgán o opatrenia proti nečinnosti. A v súdnom
spore treba skúmať, že či k tomu aj došlo a či využili všetky právne prostriedky, aby
táto škoda nevznikla. Lebo v opačnom prípade by to ich konanie mohlo byť účelové.
Neviem, že či už tak dopodrobna v podstate si preskúmal ten spor, kto .. za tým. Ešte k
tomu nejaké... pár slov keby si mohol . Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje pán poslanec Šíbl s riadnym diskusným príspevkom.
p. Šíbl: Ja by som ...nad rámec trošku tohoto bodu. Podľa mňa ide o systémovú chybu. Ten
systém jednoducho nastavený tak, že niekto má kompetenciu rozhodovať a niekto
druhý má povinnosť znášať dôsledky toho zlého rozhodovania. Čiže nadriadený orgán
si zanedbal zjavne svoju kontrolnú funkciu. A my budeme... my budeme znášať... Tak
dobre - Mali sme - ak sme mali možnosť to skontrolovať, tak sme to zanedbali my.
Tak potom tomu naozaj nerozumiem. Prosím o vysvetlenie, ale stále si myslím, že ide
o systémovú chybu a skúste ma presvedčiť, že systém je nastavený dobre.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Šíblovi. Nasleduje s faktickou
poznámkou pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Ja teda rozumiem aj tomu, čo pán Dulla pred chvíľou povedal, že žiaľbohu je to tak,
že v tomto bola jediná kompetencia pani starostky, ktorá teda súčasne bola aj... aj
vedúcou stavebného úradu. A že ona ale nevystupovala pred nami, lebo tie všetky
kontroly a to všetko - vy viete, že to vzniklo preto, lebo nám neodpovedala na niečo,
čo sme sa pýtali. Na stavebný úrad. Ona nepodpísala tuším nejaké uznesenie, ktoré
sme prijali preto, lebo to uznesenie odporilo zákonu, lebo sme teda - ako keby - sa
pýtali na niektoré... stavebného úradu a ona vtedy povedala, že na to nemáme žiadne
právo. A áno, tento systémový je, že to prenesenie tejto štátnej správy nebolo celkom
prenesením preto, lebo preniesli sa zodpovednosti a nepreniesli isté veci, podľa tohto
výkladu, ktorý aj vám vlastne, lebo vy ste, ako miestna kontrolórka, vám zabránili
vykonať kontrolu, lebo ste inštitút samosprávy. Napriek, ako že z logiky veci vyplýva,
že áno! A na druhej strane platí aj to, čo teda povedal pán Dulla, že ale ona v tomto
ako osoba bola nezastupiteľná. Teda len my sme ju nevedeli... nevedeli sme ju ani
poslanci ani kontrolórka na základe toho, čo sme mali vedomie, skontrolovať.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem. Zdravý rozum, so štipkou zmyslu pre spravodlivosť hovorí, že
moci by mala byť úmerná aj zodpovednosť. A platí to aj o zodpovednosti za
spôsobenú škodu. A myslím si, že je vecou na právnikov aby sa na to v tomto smere
pozreli, že či a nakoľko a akým spôsobom. To myslím aj na pána zástupcu, aby sa na
to pozreli a prípadne vyjadrili. Nie netvrdím, že to musí byť okamžite - o možnosti
brať na zodpovednosť toho, kto túto škodu spôsobil. Ďakujem.
p.Čahojová: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom nasleduje pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Poprosím, je to veľmi odborná problematika. Kto má záujem,
môže sa vzdelávať. Môže sa vzdelávať individuálne, kolektívne, ale tu poprosím len o
vecnú rovinu. Stavebný úrad je právna fikcia. Neexistuje samostatná právna entita stavebný úrad oddelená od právnej entity Mestská časť. To je to isté podľa zákona. Aj
33

Zápisnica z 2. MiZ Bratislava-Karlova Ves 10.2.2015
majú toho istého reprezentanta, ten istý štatutárny orgán. Takže nie je - nemôže byť
pravdou, že by orgán obce, mestskej časti nemal právo na informácie o činnosti
stavebného úradu. Čo nesmie, je zasahovať do výkonu preneseného výkonu štátnej
správy! Tzn. priamo ovplyvňovať rozhodnutia stavebného úradu. A nie je pravda, čo
napísal vtedajší Krajský stavebný úrad. Je to vymyslená argumentácia. Právo kontroly
dodržiavania lehôt nie je zákonom zakázané. Mestská časť nie je štátnym orgánom, a
preto je dovolené všetko, čo jej nie je zakázané. Čl. 2 ods. 2 a čl. 2 ods. 3 ústavy
Slovenskej republiky zaväzuje všetkých - aj bývalý Krajský stavebný úrad, aj jeho
prednostu. To, že na to kašlal, to vieme! A nebol jediný - "koľkáti" sa tam vystriedali,
všetci kašlali na ústavu Slovenskej republiky. Deformovali aplikáciu slovenského
právneho poriadku takým spôsobom, že by si zaslúžili "päťadvadsať". Proste je to tak,
ale my nie sme tu na to, aby sme sa zľakli. To, že bývalé zastupiteľstvo podľahlo
nekvalifikovanému nátlaku, to je tá chýba naša. Musíme sa spamätať z toho všetkého.
Preto vzdelávať sa, vzdelávať sa a ešte raz vzdelávať sa. Individuálne, skupinovo,
kolektívne. K tomuto konkrétnemu prípadu. Je absolútne jedno, na čo my prídeme
vnútornou kontrolou. Všetko už sa stalo. Dôkazná situácia je dávno známa. Už
nezmeníme nič. To, že naši kolegovia, naši zamestnanci, ktorí vykonávajú odborné
činnosti stavebného úradu neurobili, čo urobiť mali, neznamená to, že účastník
konania bol niečim povinný. Právo ktoré mu zákon priznáva, neznamená, že mu
zároveň ukladá povinnosť sa domáhať ochrany svojich práv. To sú úplne iné vzťahy.
Tretia rovina je tá, že pokiaľ sa bude jednať o výšku škody z jednotlivých titulov, čo
sa týka istín a príslušenstva atď, a ich oprávnenosť, bude rozhodovať úplne niekto iný
ako tí, ktorí by nám urobili posudok. Bude to riešiť expertná úroveň. Súdnoznaleckým posudkom sa bude ustaľovať výška škody. My si môžme o tom čokoľvek
myslieť. Ale ak raz o tom rozhodne súd, a v tomto prípade to tak vyzerá, takto
zoberieme na vedomie, či sa nám to bude páčiť alebo nebude páčiť. V konečnom
dôsledku, keďže zamestnanci mestskej časti sú tí, ktorí zodpovedajú za výkon
aplikáciu zákona v prvom rade, tak Mestská časť je zo zákona zodpovedná za ich
konanie. Mestská časť ich zamestnala. Nie bývalý Krajský stavebný úrad ich
zamestnal! Nie bývali Krajský stavebný úrad vydal písomne písomný pokyn nekonať
v lehotách podľa zákona! Nehľadajme chyby tam a riešenie tam, kde sa nájsť nedajú.
Berme to tak, ako aj ... Je to poučenie pre nás pre všetkých. V súčasnosti sa pripravuje
nový stavebný zákon a spolu s ním vyplávajú na povrch rôzne idealistické predstavy
ako riešiť stavebné úrady. Ja hovorím jednoznačne - na základe mnohoročnej
skúsenosti s činnosťami preneseného výkonu štátnej správy, v ktorej pôsobím dlhé
roky. Pokiaľ sa len troška bude dať, zbaviť sa preneseného výkonu štátnej správy. A
hlavne stavebného úradu. Nech to robí niekto druhý. Získame slobodu, získame práva
sa zúčastňovať ako dotknutý orgán. Budeme mať možnosť reálne ovplyvňovať
stavebné konania, územné konanie, prípadne aj iné konania, ktoré predpokladá návrh
nového stavebného zákona. Pokiaľ budeme stavebným úradom, budeme v rovnakej
situácii ako doteraz. Budeme mať právo na informácie, ale nebudeme môcť
ovplyvňovať rozhodovania. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. So záverečným slovom ... faktickou
pripomienku ešte pán poslanec Buzáš. K pánovi Dullovi? Nech sa páči.
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p. Buzáš: Ani nie tak k pánovi Dullovi, ale nevie, kto mi odpovie. Tú poslednú kauzu 22. nevidím tam, kto to zastupuje, tak som sa chcel spýtať, vzhľadom na to, že ten proces
bol včera, to pojednávanie tak možno aj keby sme vedeli výsledok.
p. Čahojová, starostka MČ: Momentík, momentík. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Trošku
musíme dbať viac na dodržiavanie rokovacieho poriadku. Pokiaľ sa budeme všetci
snažiť, tak tieto rokovania budú vyzerať inak, ako vyzerali v minulosti. Ja by som
chcela teda, než dám priestor predkladateľovi toho tohoto návrhu na posledné slovo,
tak teda dáme slovo pani Mgr. Kováčovej. Nech sa páči pani magistra. /Musíte lepšie
mikrofón držať./
p. Kováčová, MÚ MČ: Včera bolo súdne pojednávanie. Súd odročil toto pojednávanie a
vytýčil potom termín na 16. 4. 2015. Žiadal, aby sme doložili niektoré listiny v
origináli. Je to zverovací protokol, rozhodnutie finančného odboru bývalého OBNV z
roku 68, ktorým ľudové bytové družstvo darovalo... darovalo pozemky štátu, teda
národnému výboru z dôsledku likvidácie a potom kúpnej zmluvy, ktorými sme predali
vedľajšie pozemky v tomto území. Odporca namietal aktívnu legitimáciu na podanie
žaloby mestskej časti. Takže na pojednávaní nabudúce sa bude v tomto pokračovať. A
uvidíme ako to dopadne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne pani magistra.
p. Kováčová: Zastupuje kolegyňa doktorka Gular, z referátu majetkového a geodetických
informácií.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne dávam slovo pánovi doktorovi
Záhradníkovi.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Rád by som možno uzavrel tú debatu, aj
keď asi o súdnych sporoch budeme na tomto zastupiteľstve aj v budúcnosti ešte
hovoriť, o týchto témach. K tomu najvážnejšiemu sporu, lebo to - ja si to, čo vás
najviac zaujíma, tak ten spor za tých 11,6 milióna € ja vám prečítam niečo z tých
podkladov, ktoré už máme naštudované. Tam je pointa toho... toho problému v tom, že
zo spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad počas obdobia vyše 17 mesiacov
neuskutočnil v predmetnom územnom konaní žiaden procesný úkon. Žiaden. Žiaden.
Žiaden. Krajský stavebný úrad to preskúmal a skonštatoval, že sťažnosť bola
opodstatnená. Tzn. potvrdil, že investor má pravdu. A že náš stavebný úrad 17
mesiacov neuskutočnil jediný úkon! Jediný úkon. A teraz vám prečítam, čo sa tu píše.
Lebo zamestnanci stavebného úradu, viete ako - sú zodpovední. Ale hlava je na čele.
A tu sa píše, podľa informácií poskytnutých zamestnancami stavebného úradu, bol
príčinou nečinnosti stavebného úradu chýbajúci podpis starostky Ing. Hanulíkovej.
Žalobca až neskôr zistil, že dôvody prezentované starostkou Ing. Hanulíkovou boli
vyfabulované, účelovo vykonštruované, a preto od jesene 2010 začal urgovať stavebný
úrad aj písomne, no. A teraz k tej konštrukcii, čo viacerí ste sa pýtali ako toto funguje,
táto zodpovednosť za škodu z dôvodu nesprávneho úradného postupu je konštruovaná
ako tzv. objektívna zodpovednosť. Teda zodpovednosť, ktorá nastupuje bez ohľadu na
zavinenie. A predpokladá uplatnenie zodpovednosti kumulatívne splnenie troch
predpokladov. Prvý predpoklad je nesprávny úradný postup, druhy predpoklad je
vznik škody, a tretí je príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a
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vznikom škody, tzv. kauzálny nexus. A teraz si zhodnoťme, v akej sme pozícii dnes.
To je podstatné. To, ste sa viacerí pýtali. Nesprávny úradný postup už nevieme
reparovať. Proste skutočnosť, že tu 17 mesiacov proste neuskutočnilo sa proste nič v
tom konaní, už nevieme napraviť. Hej? To sa proste stalo. Vznik škody - ako - a
nemajetkovej ujmy, tzn. tam investor samozrejme preukazuje škodu, ktorá mu...
priamu škodu, ktorá mu vznikla z dôvodu tejto nečinnosti. A potom tzv. ako ušlý zisk.
Hej? Všetky tieto veci predkladá v žalobe, podopiera znaleckými posudkami. Tzn, že
je to nejakým spôsobom nacenené. Samozrejme, môže byť debata na súde o tej... o
tých výškach škôd o tej príčinnej súvislosti medzi nečinnosťou a vznikom škody. To si
myslím, že aj neprávnici cítite, že ak on nemohol zrealizovať nejaký zámer, lebo 17
mesiacov tu niekto nezákonne nekonal vo veci, no tak tá škoda mu zrejme vznikla.
Hej? Bude otázka, v akej výške. Takže naša možnosť obhajoby je už naozaj zúžená
len na rozporovanie výšky škody, prípadne pokúsiť sa, ako, rozporovať tú príčinnú
súvislosť. Že či to nekonanie spôsobil až takúto mieru škody. Ale toto všetko, čo
povedal aj Vlado Dulla, aj ostatní predrečníci, toto platí. Naozaj my sme boli ako
samospráva alebo miestne zastupiteľstvo úplne daní bokom. Veci týkajúce sa
preneseného výkonu štátnej správy - aj v jednom období volebnom, aj predtým. A
nakoniec to bolo aj... aj pani kontrolórka bola vlastne nejakým spôsobom postavená do
pozície, že "o toto sa nestarajte". Tu konám ako zvrchovaná pani toho stavebného
úradu. No aj nekonanie je vlastne poškodenie záujmov tej mestskej časti. Keď mám
zákon, mám ho dodržiavať mám proste konať a vysporiadať sa s vecami. A toto je len
jedna z vecí. Samozrejme my už dnes vidíme a cítime, že na tom stavebnom úrade sú
veci zanedbané. Že sú tam spisové agendy, ktoré nevieme dohľadať. Hej? Že sú tam
veci, ktoré... ktoré ako už majú našliapnuté na to, aby z dôvodu rôznych pochybení,
správnych, sa mohli dostať do vo finále aj v žalobe za náhradu škody viete lebo, keď
už prokurátor skonštatoval, že pochybila Mestská časť, že už bol súdy skonštatovali,
že bol nezákonný postup. No tak následne prichádza k téme vyvodenia zodpovednosti
voči... voči tomu, kto takýmto spôsobom pochybil. A teraz, možno je vyvodzovanie
zodpovednosti voči pani bývalej starostke, ako úplne sekundárne. Pre mňa je v prvom
rade kľúčové urobiť maximum preto, aby sme s tých sporov vyšli, čo možno s
najmenšími problémami. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Poprosím s faktickou poznámkou pána poslanca
Zajaca.
p. Zajac: No dobre. Ja teda mám ešte jeden veľmi krátky návrh. Po odpočutí - to, čo som teda
počul, ja dávam návrh a samozrejme, však môžme o ňom hlasovať, ktorý má už teraz
písmeno f). A ten návrh ukladá prednostovi na základe informácií k súdnemu sporu
číslo 15, požiadať listom stranu Smer-SD, aby odvolala pani Hanulíkovú z postov
poslankyňa mestskej časti, aj miestnej... miestnej... mesta a aj miestnej mestskej časti
preto, lebo mala by z takéhoto konania... nekonania - ako 17 mesiacov nekonanie myslím si, že, čo sa týka trestnoprávnych vecí, bude sa to riešiť, či bude poslankyňa
alebo nebude poslankyňou. Ale musím sa teda priznať, nie je mi úplne dobré byť v
jednej miestnosti poslancom, s niekým, kto je teda... mestskú časť hodil do takéhoto...
do takéhoto problému. Samozrejme, kolegovia, vyhlásite. Budeme o tom hlasovať.
Ale nemôžem si tento návrh dať, lebo ma berú čerti z toho, čo sa tu rozpráva.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja by som len jednu drobnosť. Myslím, že tam sú len dve
možnosti. Tzn podľa môjho názoru, vyzvať pani starostku, aby sa vzdala týchto
mandátov. A druhá možnosť, aby ju strana Smer-SD vylúčila, pretože ona, keďže bola
zvolená, z týchto postov ju odvolať strana nemôže. Tak ako nemožno odvolať
akéhokoľvek iného voleného zástupcu. Čiže 2 možnosti sú. Len by som, že možno...
možno opraviť, lebo sú 2 alternatívy. Tzn vylúčiť zo strany na prejav akože
oddištancovania sa od tejto činnosti. Hovorím len... len na margo ... na margo tej
praktickej časti. Alebo ju vyzvať na zloženie mandátu. Lebo tie dve kauzálne veci sa
spolu nedajú... čiže nemôže nejaký... nejaký tretí subjekt stiahnuť. Neni to ani v
parlamente. Myslím, že by to nebolo možné. Čiže len aj keby sa tu potom hlasovalo, je
to nevykonateľné. Aj keby zrovna chceli. Čo asi nebudú chcieť.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou.
p. Bendík: Ja by som ešte raz chcel poprosiť pána zástupcu starostu. Tá moja otázka, ktorú
som položil, možno som prepočul tú odpoveď ... ale myslím, že...
p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím zopakovať.
p. Bendík: To bolo o tom, že aj tá druhá strana vie, že dochádza k nejakým prieťahom v
konaniach tak podľa Občianskeho zákonníka je každý povinný predchádzať škodám.
A otázka je, len do pléna otázka, že či vôbec ten ... tá druhá strana chcela predísť tej
škode? Alebo to bolo naozaj účelové, lebo potom si povedzme, že či tam, nebola
náhodou aj nejaká dohoda medzi účastníkom konania a medzi tým, ktorý mal o tom
rozhodnúť.
p. Záhradník,zástupca starostky: Áno Igor. Áno odpoviem ti. Z tohto, čo my vidíme zatiaľ,
z toho spisu vyplýva, že ten žalobca mal záujem, aby úrad konal. Dokonca on
predkladal dôkazy. On sa stále usiloval, aby sa v tom predmetnom konaní. On teda
žiadal o vydaní... o vydanie územného rozhodnutia, ktoré podal 23. 10. 2009 na náš
stavebný úrad. A potom vlastne stavebný úrad 17 mesiacov proste nekonal. Medzitým
samozrejme je v žalobe zdokumentované, aké... aké kroky robil, kedy sa stretol zo
stavebným úradom, kedy telefonovali, kedy žiadali. Sú tu vyjadrenia nejaké, pani
Valenčíkovej, ktorá zrejme odišla. Pracovala na stavebnom úrade, ktorá teda hovorila,
že všetko je nachystané, len teda chýba ten podpis pani starostky Hanulíkovej. No a takže oni... oni .. a urgencie sú tu zdokladované kópie. On ... oni naozaj opakovane
žiadali- proste o... o konanie. Potom sa obrátili aj na Krajský stavebný úrad. Ten to
preskúmal. Tak isto skonštatoval, že sťažnosť je opodstatnená. To znamená nemyslím si, z tohto z tohto skutkového priebehu, že by išlo o účelové navodenie
situácie s vidinou, že poďme na náhradu škody. Lebo aj vlastne tá štruktúra tej
náhrady škody naozaj je pomerne precízne vyšpecifikovaná. A im vlastne bol zmarený
ten zámer, ktorý v tom čase bol v súlade - tvrdia, že zo všetkými právnymi predpismi.
A touto 17 mesačnou nečinnosťou - ide o výstavbu na Starých Gruntoch vlastne došlo
k takejto škode. Takže toľko. Potom ..... naozaj to vysoko odborná téma. Nechcem ani
vás tým dlho zaťažovať. Je možné si to aj prísť pozrieť a vidieť to, ako to je. Čo sa
týka právneho zastúpenia, my budeme zvažovať ako ďalej. Celkovo s tým právnym
zastúpením, ešte nás dozastupováva doktor Kašuba v sporoch, kde nie je účelné meniť
právne zastúpenie. Advokátska kancelária Mgr. Poláka, ktorá mala tieto problematické
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spory, tak z toho budeme tak isto diskutovať, že akým spôsobom proste ďalej. Zdá sa,
nám, že by asi bolo... bolo vhodné sa na to pozrieť komplexne. Vyhlásili sme
výberové konanie na vedúceho právneho referátu, tzn hľadáme výberovým konaním
odborníka, ktorý by tu riadne zastával funkciu vedúceho právneho referátu. A
následne by náš vlastný právny referát prišiel s návrhmi, ako... ako postupovať v
týchto veciach aj ďalej. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne ja by som si dovolila tiež vziať na kratučkú
chvíľku slovo. Chcela by som poukázať na 2 aspekty týchto problémov. Po prvé, nie
sú tu len súdne spory o škody veľkého rozsahu. Ale je tu... sú tu aj nepeňažné... súdne
spory s nepeňažným predmetom sporu. Napr. sú to... napr. sú to súdne spory o
preskúmaní zákonnosti rozhodnutia alebo súdne spory o určení neplatnosti niektorých
úkonov. Napr. výpovedí z bytu. Ja by som tu upozornila na to, že tak, ako Mestská
časť sa prejavovala určitou laxnosťou takýchto závažných sporoch, tak boli niektoré
spory, ktoré sú neporovnateľné veľkosťou rozsahov škody, alebo - neviem sa celkom
presne tak právne vyjadrovať, ako vedľa mňa sediaci odborník, ale v tých sporoch,
podľa mňa, v niektorých sa prejavovala veľká tvrdosť voči druhej strane toho sporu.
Čiže bude treba prehodnotiť viaceré z tých, ktoré tu máte pred sebou predložené. A
budeme sa snažiť nájsť tú mieru spravodlivosti a tú mieru zastupovania mestskej
časti, ochrany verejného záujmu, ochrany... ochrany záujmu Karlovej Vsi a zároveň
nepokračovať v zjavnej nespravodlivosti voči dotknutým osobám, ktoré teda sú
účastníkmi tých sporov. Tam treba nájsť nejakú mieru. A možno aj nájsť nejaké...
nejaké dohody s účastníkmi týchto sporov. Pretože stalo sa nám, že sami tí, ktorí
komunikovali s miestnym úradom už len prostredníctvom svojich právnych zástupcov,
prichádzajú za nami a ponúkajú nam dohodu. Hľadajú východisko týchto sporov. A ja
si myslím, že v niektorých prípadoch by sme mali byť ústretoví a túto dohodu nájsť.
To je jedna vec, v ktorej by som vám, ktorú by som vám chcela... na ktorú by som vás
chcela upriamiť. A druhá, čo sa týka stavebného úradu, je to smutné, je to veľmi
nepríjemné konštatovanie. Zaznelo to tu, že všetko to sa už stalo. Ja sa obávam, že sa
ešte ani možno nestalo, pretože nedá sa vylúčiť, že ešte stane. Tak, ako nie sme
spokojní s tým, v akom stave sa nachádzajú niektoré odborné útvary miestneho úradu,
tak bohužiaľ Stavebný úrad fungoval tak, že o zásadných veciach a o kľúčových
veciach rozhodovalo... veľmi úzka skupina osôb, ktoré boli nezastupiteľné. To sa nedá
vyriešiť chirurgicky rezom alebo nejakým odstrihnutím od minulosti, lebo by sme
stavebný úrad znefunkčnili. Preto - a najmä, keď máme len určitý finančný balík, my
by sme si snáď našli nejakých odborníkov, ktorí by dostali naš stavebný úrad alebo
dokázali naš stavebný úrad upratať tak, ako by sme si predstavovali. Bohužiaľ v tejto
chvíli si to nemôžme dovoliť. Čiže limituje nás aj ten finančný balík, ktorý máme k
dispozícii, aj to, že niektoré osoby mali na seba viazaných množstvo živých agend. To
sa nedá prevziať, skontrolovať. Čiže ja sa obávam, že ešte nam nejaké pochybenia.
Možno aj hrozia, budeme snažiť a snažíme sa, aby sme akémukoľvek takémuto
nedorozumeniu predišli. Ale dodržať všetky lehoty, či sa nám podarí tak, ako by sme
chceli, v tom, tejto chvíli nemám istotu. Ďakujem len toľko som chcela povedať.
Keďže sa nikto už nehlási do tejto diskusie, tak ju uzatváram a prosím návrhovú
komisiu, aby zosumarizovala návrhy uznesení a nám ich predniesla. Ďakujem.
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návrh. komisia: Dobre. Tak ja som si zoraďoval návrhy, ktoré prešli písomne. O tých dám
hlasovať a budem ich čítať v poradí, v ktorom do návrhovej komisie prišli. Prvý bol
predložený pozmeňovací návrh, ktorý som predložil ja. Je to návrh na doplnenie...
doplnenie bodu c) áno - doplňujúci návrh. Je to návrh na doplnenie bodu c). Miestne
zastupiteľstvo ukladá prednostovi zadať spracovanie nezávislého právneho auditu
súdnych sporov a vybraných zmlúv.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie: Za prijatie tohoto doplňujúceho návrhu bolo 22 prítomných poslancov, nikto
nebol proti, nikto sa nezdržal. Návrh bol prijatý. Prosím ďalší.
návrh. komisia: Druhú zmenu predložila pani poslankyňa Khuriová. Týka sa doplnenia v
bode b) kde doplníme zmenu termínu. Termín štvrťročne vypustiť - a termín polročne
vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka. Bolo tam štvrťročne a teraz... tak pardon,
takže vymeníme teda tento termín polročne, za štvrťročne.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ak môžem, by som si teda návrh osvojil, aby sme
nemuseli o ňom hlasovať a mohli pokračovať ďalej. Ďakujem.
návrh. komisia: Dobre, takže potom následne je doplnenie uznesenia v bode d) Miestne
zastupiteľstvo ukladá miestnej kontrolórke vypracovať kontrolu správnosti a
zákonnosti účtovných závierok mestskej časti za roky 2008 - 2014 z hľadiska tvorby
rezerv na súdne spory.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie: Za prijatie tohto návrhu hlasovalo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Návrh bol prijatý. Prosím ďalší návrh.
návrh. komisia: Posledný návrh, ktorý mám na stole predložil pán poslanec Buzáš a je to
opäť návrh na doplnenie uznesenia. Doplní bod e) Miestne zastupiteľstvo ukladá
prednostovi predložiť správu o súdnych sporov, ktoré boli právoplatne ukončené v
období rokov 2008 -2014.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem pekne za prijatie tohto návrhu hlasovalo 22 prítomných poslancov,
proti nebol nik, nezdržal sa nik.
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz je potrebné hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku.
Nech sa páči, návrhová komisia.
návrh. komisia: Ja len pripomeniem, že ja som teda nepredložil nakoniec na základe
informácií ten návrh na uznesenie, aby som to zbytočne nerobil, takže ja by som teraz
poprosil, aby sme hlasovali o predloženom návrhu uznesení tak, ako je napísaný plus s
doplnenými bodmi c), d) a e) tak, ako sme ich pred chvíľou odsúhlasili.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, nech sa páči, môžme hlasovať.
Hlasovanie: Za bolo 22 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Miestne zastupiteľstvo
schválilo tento návrh. Ďakujem veľmi pekne.
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Bod 7: Návrh na personálne obsadenie rád mimorozpočtových peňažných fondov
zriadených MČ Bratislava – Karlova Ves
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu a to je Návrh na
personálne obsadenie rád mimorozpočtových peňažných fondov zriadených Mestskou
časťou Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom tohoto návrhu je pán doktorom, môj
zástupca pán doktor Záhradník.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem. Môžme aj bez tých titulov a oslovení. Ďakujem
kolegovia. Veľmi stručne predkladám návrh na personálne obsadenie
mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti. Ako máte v dôvodovej správe,
mestská časť je zriaďovateľom 6. fondoch, ktoré ... v piatich fondoch, ktoré sú podľa každý má svoju osobitnú jurisdikciu. Je potrebné, vzhľadom na to, že došlo k zmene
zastupiteľstva, aby tieto fondy boli funkčné, aby členov rád týchto fondov sme zložili
tieto rady fondov z novo zvolených alebo vykonávajúcich poslancov. Preto po ...
dovolím si povedať, že po dohode v rámci poslaneckých klubov sme - predkladáme
tento návrh vrátane teda personálnej časti vo: Fonde rozvoja, školstva, športu a
telovýchovných zariadení, vo Fonde rozvoja bývania, vo fonde opráv a obnov škôl a
školských zariadení a vo Fonde tepelného hospodárstva mestskej časti, teda v tých
fondoch, kde členov rády volí zastupiteľstvo. Po formálnej stránke len chcem, aby
pani starostka aspoň kývnutím hlavy, teda konkludentným súhlasom prejavila. V
prípade fondu rozvoja športu a telovýchovných zariadení sú dvaja poslanci miestneho
zastupiteľstva, ktorých navrhuje starosta, že teda, aby si osvojila tieto 2 personálne
návrhy. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Osvojujem. Ďakujem veľmi pekne predkladateľovi. Otváram k
tomuto bodu diskusiu. Nikto sa nehlási, takže môžme hlasovať o tomto predloženom
materiáli. Prosím návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Dobre takže, nakoľko teda nemáme predložený žiaden pozmeňovací ani
doplňujúci návrh, dám hlasovať o materiáli v tej podobe v akom sme ho všetci dostali
predložený.
p. Čahojová, starostka MČ: Nech sa páči, môžte hlasovať.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem.

Bod 8: Delegovanie poslancov do rád škôl.
p. Čahojová, starostka MČ: A môžme pokračovať. Ďalším bodom je bod číslo 8. Je to návrh
na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves. Ako vieme, tak v mestskej časti sa nachádzajú jedna
spojená škola, 3 základne školy, 9 materských škôl a rady škôl a škôlok sú poradným
orgánom iniciatívnym a výkonným a kontrolným. Pomáhajú v škole vo všetkých
týchto oblastiach a skladajú sa zo zástupcov zamestnancov škôl, pedagogických i
nepedagogických, zástupcov rodičov a zo zástupcov zriaďovateľa, ktorým sme my.
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Takže predpokladám, že tento návrh vznikol ako dohoda poslaneckých klubov. Máte
ho pred sebou. Otváram k nemu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási, rada
by som vám ešte povedala, že si v autoremedúre osvojujem drobnú zmenu. A to je, že
na Materskej škole Majerníkovej je delegovaný pán poslanec Zdeněk Borovička, ktorý
bude... ktorý bude kandidovať do rady Materskej škole na Majerníkovej 60 a pán
poslanec Peter Buzáš bude kandidovať do rady školy, Materskej školy Majerníková
11. Čiže sa vzájomne vymenia. Takže to je drobné oprava, keďže nie je nikto
prihlásený do diskusie, takže dávam o tomto bode hlasovať. Prosím ...pardón
návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Takže, keďže sme nedostali žiaden návrh na zmenu, ani doplnok, dávam
hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený, s tým, čo si osvojila s tou zmenou, ktorú
si osvojila pani starostka.
p. Čahojová, starostka MČ :Ďakujem pekne, prosím môžme hlasovať.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Toto uznesenie sme prijali. Za bolo 21 poslancov, proti
nebol nik, nezdržal sa nik.

Bod 9a: Zverejňovanie miezd, platov alebo platových pomerov
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme pristúpiť k žiadosti metodicko-pedagogického centra ...
/ a jejda... a jejda... nie, nie/ ... teraz ide, áno už som sa zľakla, že sme ho zabudli.
Takže nastupuje - ja by som postupovala tak, ako sme v prípade... dnes teda ako sme
sa dohodli, že najprv bude nastupovať bod a) potom bude bod 9.. hej, môžme sa
dohodnúť, aké pravidla budú platiť. Je to vec - naozaj, aby sme si neprotirečili
navzájom, čiže najprv by mal byť bod 9a tak ako bol 1 - bod 1a pred bodom 1. Takže
prerokujeme teraz bod Zverejňovanie miezd platov a platových pomerov. Materiál ste
dostali na stôl... Ja som ho dostala na stôl. Predkladateľom tohoto materiálu je pán
poslanec Bendík. Pán doktor Špejl ..., ja ho mám na stole. Prosím, udeľujem slovo
pánovi poslancovi Bendíkovi. Dostali poslanci, pýtam sa, na stôl tento materiál?
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Poslanci nedostali tento materiál na stôl, pretože je
úplne jednoduchý. A ja ho tu uvediem. Vysvetlím, ako je tento materiál myslený.
Takže dostali ho predsedovia poslaneckých klubov, dostalo ho vedenie mestskej časti,
dostal ho pán Špejl, aby teda vedel zaarchivovať. Ale skúsim teda prečítať a uviesť
tento materiál. Myslím si, že naozaj nie je tam nič také, čo by trebalo študovať. Tento
materiál v podstate predkladáme .../ som rád pán Dulla, že sa bavíte. Myslím si, že tu
ide o veľmi - vcelku dosť vážnu vec, zverejňovanie tých vecí, na ktoré občania majú
nárok. Takže váš smiech je taký zvláštny pre mňa. Ale dobre./ Tento materiál
predkladáme spolu s kolegom Kramplom. Skúsim prečítať najprv návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po a) berie na
vedomie právo verejnosti a obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na
informácie o mzde, plate, alebo platových pomerov a ďalších finančných
náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti
starostky, zástupcu starostky, poslancom miestneho zastupiteľstva, prednostu a
ostatných vedúcich zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava 41
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Karlova Ves, uhrádzaných z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Po b)
deklaruje záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves. Po c) Bod 1 - Ukladá prednostovi Miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zverejňovať na webovom sídle, v zátvorke
webovej stránke Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v sekcií, ktorej odkaz sa bude
nachádzať na úvodnej webovej stránke, informácie o mzde, plate, alebo platových
pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie alebo za
výkon pracovnej činnosti starostky, zástupcu starostky, tajomníka miestnej rady,
poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu Miestneho úradu a vedúcich
zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, uhrádzaných
z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za každý kalendárny mesiac
jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore, vo formáte
uvedeným v § 19 výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo
55/2014 Zb. zákonov o Štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v
platnom znení, za kalendárny rok a to v rozsahu: po a) titul, meno, priezvisko. Po b)
funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a
deň začiatku výkonu pracovnej činností. Po c) mzda, plat, alebo platové pomery a
ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej
činnosti. Termín: Trvale, od 1. 3. 2015. Termín kontroly: každé zasadnutie miestneho
zastupiteľstva od 1. 4. 2015. Bod 2. -znova - to je c) 2 - tzn. Ukladá prednostovi
miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zverejniť na webovom sídle
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves v sekcii Miestne zastupiteľstvo - Zásady
odmeňovania poslancov - v platnom znení v zátvorke § 11 ods. 4 písm. k zákona
č. 369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení v platnom znení. Termín: Ihneď. Skúsim
prečítať k tomu ešte aj príslušný zákon na základe ktorého je toto uznesenie
pripravené. Takže ustanovenie § 9 ods. 3 Zákona č. 211/2000 Zb. zákonov o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení znie. Citujem: Bod 3- Povinná osoba sprístupní na účely informovania
verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme
za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným
funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe,
odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta
Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo
podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim zamestnancom
vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa,
ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo členom
hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese
rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa prvej vety sa sprístupňujú
osobné údaje v rozsahu: po a) titul, po b) meno, po c) priezvisko, po d) funkcia a deň
ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, po e) pracovné zaradenie a deň začiatku
výkonu pracovnej činností, po f) miesto výkonu funkcie alebo pracovných činností a
orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, po g) mzda, plat alebo platové
pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon
pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného
rozpočtu. Dôvod predloženia tohto materiálu je jednoduchý a predkladáme ho preto,
aby každý obyvateľ Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves mohol na webovom sídle
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tzn. na webovej stránke Mestskej časti nájsť informáciu, ktorú je Mestská časť podľa
horeuvedeného ustanovenia zákona povinná poskytnúť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne za prednesený návrh. Pán poslanec, môžem sa
spýtať? - Uznesenie toho návrhu sme počúvali 4 minúty - 6 minút aj s dôvodovou
správou. A ja sa pýtam, čo bránilo, aby všetci poslanci dostali tento materiál? Pretože
nepochybujeme o úmysloch a cieľoch tohoto uznesenia. Ale je to tak rozsiahle
uznesenie, že sa podľa mňa nebolo v možnosti ani vypočuť, nie to pochopiť. Nech sa
páči.
p. Bendík: V každom prípade, znova - Na začiatku som povedal, ja som ... tento návrh bol
schválený týmto zastupiteľstvom. Ja som odovzdal tento návrh tak, ako pánovi
Špejlovi, tak aj vedeniu tejto mestskej časti. A - ako - prepáčte naozaj do vedenia
mestskej časti sa nebudem nejako angažovať. Takže, ak bolo potrebné, každý vedel, že
takýto návrh, tu je. Každý sa mohol pýtať, že prečo nie je predložený na stole. A
mohol byť už dávno rozmnožený. Tzn. každý si ho mohol prečítať.
p. Čahojová, starostka MČ: Návrh, prepáčte pán poslanec, návrh bol odovzdaný vedeniu
mestskej časti?
p. Bendík: Dal som ho Janovi Hrčkovi, prednostovi. Ospravedlňujem sa.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou pán Dulla. Nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja mám k tomu 2 zásadné poznámky. Ak je to teda také dôležité,
prečo je to na poslednú chvíľu? A prečo to neprešlo normálne komisiami? Sedeli sme
spolu na komisii, pán poslanec Bendík. Ani náznak, že by sa niečo také malo chystať.
Druhá časť poznámky - mestská časť ma vnútorný predpis o zverejňovaní v zmysle
Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ak je tento materiál teraz predkladaný,
tzn. že ten predpis je pravdepodobne neúplný, alebo je úplný, ale nedôveruje sa, že
vedenie mestskej časti zabezpečí povinné zverejňovanie údajov tak, ako ho upravuje
tú povinnosť zákon. Stále tomu nerozumiem. Prečo teda je to takto postavené? A to,
že som sa usmieval, to bolo zatiaľ dobre. Viem ďaleko horšie výrazy.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Zajac s faktickou pripomienkou.
p. Zajac: My sme sa práve dohodli s pánom poslancom Lenčom, čo je predseda klubu,
Pravicového poslaneckého klubu, že vzhľadom k tomu - ja som teda myslel, že všetci
majú a čítali ten návrh - že by sme tam potrebovali nejakú krátku prestávku na to, aby
sme vlastne sa stretli medzi poslaneckými klubmi a teda možno predišli dlhej diskusii
bez toho, aby sme teda vedeli, aký ma byť výstup z toho. Takže je to dohoda dvoch
poslaneckých klubov. Mali by sme si dať pauzu.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ak dovolíš pán poslanec ešte dám reakciu pánovi
poslancovi Bendíkovi faktickú.
p. Bendík: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa možno, že som nehovoril úplne jasne, prečo
tento materiál neprešiel komisiami. No z jednoduchého dôvodu, preto, lebo som ho
dokončil dnes. Jednoducho - ako keby sme mali dneska komisiu- tak ho kľudne
predložím. Ja si myslím, že som ho predložil teraz. Takže nabudúce ... neviem, ak to
budú otázky na ktoré sa nebude dať odpovedať, ktoré budú úplne zložité, ktoré by boli
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nejaké pochybnosti o nejakom zákone... Veď ten zákon je jasný. A tá druhá otázka, že
či sa nedôveruje tejto mestskej časti - veď som čítal - ja chcem presne predísť tomu,
aby sa niekto musel cez inštitút 211 domáhať nejakých informácií. A presne zverejniť
tie veci, ktoré si myslím, že by mali byť zverejnené, pretože to sú peniaze daňových
poplatníkov. A týkajú sa naozaj volených verejných funkcionárov v zmysle toho
zákona. Tzn. to je účel. Tzn dôvera tu je. Ale prečo to nemať aj zverejnené. To je
všetko.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Takže na základe požiadavky dvoch
poslaneckých klubov vyhlasujem päťminútovú prestávku. 5 ste chceli? 5 minútovú.
Takže, podľa počtu prítomných poslancov sme uznášania schopní. Takže pokračujeme
v našom rokovaní. Ako prihláseného do rozpravy máme evidovaného pána poslanca
Krampla. Nech sa páči, máš slovo.
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Rád by som uviedol teda, že som sa pod tento návrh podpísal.
Považujem ho osobne za dobrý, pretože robí z verejných informácií zverejnené. To, že
zákon hovorí o týchto informáciách, že ich na vyžiadanie musí úrad poskytnúť, vlastne
sa týmto spôsobom zefektívňuje činnosť úradu, pretože už ľudia vlastne si tieto
informácie budú vedieť vyhľadať. A dá sa povedať, že sa odľahčí záťaž pracovníkov.
Veľmi podobný návrh, ktorý už je zaradený v programe, je návrh od pána prednostu,
zverejňovanie zápisníc komisií, ktorý ide úplne presne v tomto istom. Čiže mne ten
návrh samotný neprekáža. Nemám problém zaňho zahlasovať. Čomu rozumiem, je to
nedorozumenie, ktoré vzniklo a ktoré možno daňou za to, že som v tomto
zastupiteľstve nový a nepoznal som techniku informovanosti. A jednoducho vznikla
situácia, kedy poslanci nedostali tento materiál v predstihu tak, aby si ho mohli
naštudovať. Takže to uznávam ako chybu. To je asi všetko, čo som chcel povedať.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s faktickou poznámkou pán poslanec Buzáš.
p. Buzáš: Ďakujem pán poslanec. Chcel som sa spýtať.... ale už je tu pán Bendík, on mi
odpovie, či presne takýto... takáto formulácia už funguje aj na župe. A či sa uplatňuje.
Keďže vieme, že pán Bendík je vicežupan, či už sa mu podarilo to presadiť. A pokiaľ
nie, tak by som ho poprosil, že by radšej ten návrh stiahol, aj z toho dôvodu, že je
pomerne rozsiahly a dostali sme ho skutočne na poslednú chvíľu. Takže nič nebráni
tomu, aby bol predložený bežnou cestou, takou akou má ísť. Cez komisie, cez radu a
do ďalšieho zastupiteľstva. V minulosti sme boli nútení takýmto spôsobom
vpašovávať na zastupiteľstvo materiály a to z toho dôvodu, že sme tu boli považovaní
za neželaných, a hrozilo riziko, že ten návrh, ktorý dáme bude zdeformovaný alebo
úplne vykastrovaný. Tak to poviem veterinárne. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne. No takúto otázku ohľadom VÚC-ky som v minulom volebnom
období, keď som práve s nezávislými tvoril to kvórum 13 poslancov, dostával práve
od smerákov. Takže nie som si istý, že či vôbec na takúto otázku sa mi chce
odpovedať. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: A zverejňujete? Pán poslanec Martinický s faktickou.
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p. Martinický: Ja si myslím, v rámci nejakej slušnej korektnej demokratickej diskusie,
dôležitejšie je, či je otázka zrozumiteľná, korektne slušná, ako to od koho pochádza.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje s riadnym príspevkom... ku ktorému
príspevku? k pánovi Bendíka ... Ale on mal faktickú poznámku. Na faktickú sa
nereaguje faktickou. Môžte sa pán kolega prihlásiť s riadnym príspevkom. Takže
nasleduje s riadnym príspevkom pán Rosina. Nech sa páči.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Z toho, čo som počul od kolegu Bendíka, by som - čomu som
porozumel, viac-menej by som sa s tým vedel stotožniť. Aj by som vedel za to
hlasovať. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa mi veľmi nepáči a zásadne sa mi nepáči a
prosím aj ostatných kolegov, neosvojujme si takýto štýl práce - že na poslednú chvíľu
.../ten mikrofón nie je dobrý a musím ho asi oblizovať, aby ma bolo počuť. Poprosím
potom technické zabezpečenie, tento mikrofón buď dajte do poriadku, alebo ho viacej
nedávajte na zastupiteľstvo. Ďakujem, to je podstatný rozdiel/ Takže, neosvojujme si
tento štýl práce, že na poslednú chvíľu dáme nejaký ... niečo predložíme materiál,
ktorý je pomerne rozsiahly, zložitý. Nikto ho nevidel a potom odhlasujeme. A budeme
sa zaoberať niečím a odhlasujeme niečo, čo sme nechceli. Spravíme nejakú chybu. Je
nás tu momentálne prítomných asi 22. Keď príde 22 takýchto návrhov, tak budeme tu
sedieť do rána! Ja by som chcel kolegu Bendíka poprosiť, veľmi pekne, keby bol taký
láskavý, tento návrh stiahol. A prešiel by normálnym konaním. Ja nepovažujem vôbec
za nutné, aby sme o tomto materiáli hlasovali dnes. Nie je žiadna časová tieseň. To je
jedna vec. A dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Na váš príspevok je faktická poznámka pána
poslanca Bendíka. Takže dávam mu možnosť reagovať faktickou poznámkou.
p. Bendík: Priznám sa, že som aj zabudol, čo som sa chcel spýtať. Ale v každom ... no
priznám sa, že tak dobre hovoril kolega, že som až zabudol. Ale v každom prípade hlasovať o ukončení diskusie ... diskusie sa nemôže. To asi vieme. Ale určite si
spomeniem ešte, že čo som sa chcel spýtať. Potom sa prihlásim. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Je mi naozaj ľúto, pán kolega Rosina, ste nový, ale
procedurálny návrh sa nedá dávať v riadnom diskusnom príspevku. Na rade je s
faktickou poznámkou pán poslanec Lenč.
p. Lenč: Ďakujem pekne. Ja chcem tiež pánovi kolegovi Rosinovi povedať - nie že by sa
nedal dávať procedurálny návrh, ale návrh na ukončenie diskusie nemôže byť v rámci
riadneho vystúpenia. Hej? Ak chcete dať návrh na ukončenie diskusie tak podľa
rokovacieho poriadku sa to dá tak, že sa prihlásite a poviete iba tú holú vetu, že dávate
návrh na ukončenie diskusie. Žiadne iné komentáre k tomu nemôžu byť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán poslanec Bendík s faktickou k
pánovi Lenčovi. Pardón, predchádzajúcemu rečníkovi.
p. Bendík: Na pána Rosinu - som si spomenul. Vlastne, čo som chcel povedať - no povedal
pán Rosina, že mnohí ho nevideli. Ale ja naozaj tu zopakujem, ja som ten materiál dal
Janovi Hrčkovi, ako prednostovi. Ten si to
prečítal. Dobre. Dal som ho
organizačnému. A ja teda neviem, že prečo sa ten materiál neocitol na stole?! Ak mi
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teda poviete nabudúce, že ho mám nakopírovať 25 alebo 30 x - dobre, tak ja ho
nakopírujem, keď už ide o to. Nabudúce si ten materiál nakopírujem sám. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina, faktickú poznámku k vystúpeniu.
p. Rosina: Pokiaľ mi je známe, ten materiál dostal pán Hrčka dnes. Opakujem, je nás tu 22.
Keď dostane takýchto 22 materiálov, budeme tu sedieť do rána. Toto je principiálne
nesprávny postup. Program sa posiela dopredu preto, aby sme vedeli, o čom sa bude
rokovať, aby sme si materiály pozreli, preštudovali. Má materiál prejsť komisiami.
Nevidím naliehavosť, časovú tieseň na to, aby sme o tom rokovali teraz.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, pán poslanec Šibl.
p. Šibl: Dávam návrh na ukončenie diskusie.
p. Čahojová, starostka MČ: Takže ďakujem za tento návrh pánovi poslancovi Šiblovi.
Podľa rokovacieho poriadku musíme o ňom hlasovať. Poslanci, ktorí sú prihlásení v
poradí dostanú ešte priestor. Nech sa páči, hlasujme o návrhu na ukončenie diskusie k
tomuto bodu programu.
Hlasovanie: Za ukončenie diskusie hlasovalo 14 poslancov, proti hlasoval 1 a zdržali sa 3.
Takže návrh bol prijatý.
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme v diskusii podľa poradia prihlásených poslancov.
Nasleduje s riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja mám taký návrh na zmenu uznesenia k materiálu 9a Zverejňovanie miezd, platov atď : Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova Ves,
žiada prednostu Miestneho úradu predložiť materiál, návrh poslancov Bendíka a
Krampla na najbližšie zasadnutie komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Karlova Ves. .... A keď nebude odporúčanie komisií predložiť do zastupiteľstva a
miestnej rady? Ja len toto prvé. Zopakujem toto je môj návrh, a kto chce môže podať
ďalší.
p. Čahojvá: Takže prosím písomne. 5 faktická poznámka pri tejto téme pána poslanca
Bendíka. Nech sa páči.
p. Bendík: Ja viem, že 5. Ale som predkladateľ. Takže by som mal možnosť teda diskutovať.
Ja nemám problém s tým, čo povedal pán Dulla - alebo by som rád, keby aj tú
možnože ... ešte máme pár minút na to, aby odznela nejaká diskusia, možno, aby sme
si povedali, že čo je. Pretože dneska sa tu bavíme - alebo teda počujem tu samé
výhrady, že prečo nie. Ale keby sme sa možnože začali rozprávať o tom, že čo je
vnútri. Aby sme už na tie komisie prišli aj pripravenejší. Tzn. možno, že keby sme
pozreli ... možno že keby sa Braňo vyjadril k tomu - asi si ho čítal a predpokladám, že
to nie je až taký ... možnože problém, ako povedať vecne, že či sú tam nejaké právne
vady, že či ... že čo - ako k tomu zopár slov. Toto mi tu chýba. Nemám problém,
naozaj, s tým, čo navrhol pán Dulla, ale naozaj, keby sme možno diskutovali vecne k
meritu vecí, nie k tomu ako sa niečo nedá. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym diskusným príspevkom pán
poslanec Borovička.
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p. Borovička: /Haló, haló/ Ďakujem veľmi pekne. Ja iba krátko. Mňa akurát mrzí to... dobré došlo to neskoro. Nevedeli sme... Igor ty rozprávaš o tom, že to dostal tamhle pán
Hrčka, ale doslova tuto pán kolega Špejl doslova povedal, že si povedal, že my to mať
nemusíme, že si to nemusí tlačiť, netreba toto. Tak si myslím, že to bol úmysel. A
myslím si, že naozaj nechajme to nabudúce. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ja som, pán poslanec, prečítala si zase - mám
tú zo sebou rokovací poriadok, ja som začiatočník, tak si ho nosím zo sebou a čítam
tu, že faktickou poznámkou poslanci majú právo na prednesenie jednej faktickej
poznámky, ktorou reagujú na vystúpenie rečníka vystupujúceho v rozprave k
príslušnému bodu zasadnutia. Faktickou poznámkou nemôžeme reagovať na inú
faktickú poznámku. Takže, nie je tu bohužiaľ zmienka o tom, koľko faktických
poznámok môže mať predkladateľ návrhu. Mňa to mrzí, ale dávam ti slovo. Nech sa
páči.
p. Bendík: Ďakujem pekne. Teraz aj tak reagujem na ďalší diskusný príspevok. Takže tam by
malo byť číslo 1. To je to, čo sme aj vyčítali. To je Jano pre teba - len taká informácia,
aby sa ten systém nejako nastavil, aby bolo jasné, že k jednému diskusnému príspevku
koľko je tých faktických. Ale k tomu, čo povedal Zdeno. Ak som uviedol pán Špejla
do omylu, tak sa teda ospravedlňujem. Ale zase na druhej strane, možno že tá
komunikácia medzi pánom Špejlom a pánom prednostom mohla prebehnúť, že či teda
hovorím pravdu a či som sa nepomýlil. Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Dobre. Ja by som sa iba k tomu, že myslím si, že asi k meritu
materiálu nie je nejak nevyhnutné sa vyjadrovať. Lebo zmyslel pochopil každý. Čo sa
týka toho materiálu, tak som ho naozaj dostal... ja som prišiel 13:45. 13:45 sme sa
stretli, dostal som ho teda 10 alebo 15 minút pred zastupiteľstvom, s tým, že som si ho
narýchlo prečítal a dostal som informáciu, že vlastne všetci o ňom vedia, je to v
poriadku. Tak takto je to dohodnuté. Dobre, ako len k tej praktickej časti, k tej
praktickej časti. Poznáme sa dosť dlho z Mestského zastupiteľstva a naozaj, ja teraz
chápem aj argumenty - túto, že ten materiál bol deklarovaný ako veľmi jednoduchý.
Pričom keby to bol jednovetový materiál, myslím, že asi nikto by tu nič nepovedal, ale
ten materiál sa čítal 4 alebo 5 minút. A jediné, čo tu je výhrada - a teraz nikto
nespochybňuje iniciatívu - nikto nespochybňuje dobrý úmysel. Na 99 % som
presvedčený o tom, že to v marci na marcovom zastupiteľstve bez problémov prejde.
Je možné, že ešte budú nejaké zapracované pripomienky, v rámci nejakých komisií
alebo niečoho podobného, ale naozaj sa tu momentálne bavíme 25 alebo 30 minút,
vrátane prestávky, len o tom, že napriek tomu, že sme kamaráti tak trochu trucuješ.
Hej? A to je to zbytočné. Lebo naozaj, ako potom, častokrát presne dosiahneš presný
opak. Že len preto, že to takto musí byť, tak ľudia - aj ktorí by za ...normálne za ten
materiál by zahlasovali, tak dostanú nejakým spôsobom odpor. Ja to poznám z mesta,
kedy už po roku alebo po roku a pol nepočúvali moje návrhy, pretože som do všetkého
rýpal. A len v dobrom - akože ja ťa takéhoto nepoznám, z mesta. Si veľmi
konštruktívny. Ešte raz - ten návrh je podľa mňa dobrý. Ja s tým nemám absolútne
žiadny problém. Dokonca, ako sme sa bavili, ja by som išiel aj nad rámec. Ja som to aj
zamestnancom povedal, že podľa mňa - ja nevidím problém v tom, že niekto vie
cudzieho plat. Pretože ten plat má zodpovedať práci. A pokiaľ naozaj zodpovedá práci
a není protekčný, tak ja nemám problém že, niekto vie môj plat, že ja viem cudzieho
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plat, atď. A toto je v rovine zákonnej, kde sa bavíme len o vedúcich. Ešte raz nechcem to zdržiavať, ja si naozaj myslím, že ten návrh, ktorý tu je, je najčistejší. A
nejak by som vyzval aj teba, aby si zvážil, že či naozaj proste zbytočne toto tu
naťahovať. Hodiť to normálne cez komisie, nič sa tomu nestane, zverejní sa to aj tak.
Spätne. Kľudne od 1. decembra alebo ktoréhokoľvek dátumu za decembrové výplaty.
Nič nebude utajené, nič sa neskomplikuje. Toľko k celému problému. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou, pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ja by som začal odpovedať odzadu. Áno, veď tu to už nemá zmysel. Len iné
hlasovať o návrhu pána Dullu, ktorý teda navrhol, aby to išlo do komisií. Tzn. že ja ten
materiál teraz nebudem sťahovať, lebo nebolo by o čom hlasovať. A takto je to lepšie.
A čo sa týka toho - hovoril som 4 - 5 minút. Len ja som čítal aj dôvodovú správu. Tzn
2 minúty, alebo minútu aj pol som čítal ten návrh. Ale je tam potrebné odcitovať - ja si
myslím, že je potrebné. A ja som to konzultoval aj s právnikmi, externými. Tí mi
povedali jasne, že je to potrebné, aby to tam bolo odcitované, ak sa chceme dostávať
do nejakých ...potom možnože... ak chceme dostať nejaké protesty prokurátora, keď to
prijmeme, ináč, jednoducho. Tak môžeme ísť do toho. Otázka, že či potom chceme
naprávať alebo riešiť otázky ohľadom protestov, kde prokurátor nám skonštatuje, že
sme možnože nedodržali zákon, alebo teda sú tam nejaké iné právne vady. Takže...
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: No, a teraz presne si povedal. Ten problém hrozí tu, aj nejaký
protest prokurátora. Tzn. je to relatívne. Sú tam aj citlivé veci. A namiesto toho, aby
sme to riadne prešli - proste prežúvali, aby sa ten materiál kvalitne pripravil, tak teraz
nespochybňujem - poznajúc ťa, že si ho pripravoval najlepšie ako si vedel a určite je
pripravený kvalitne - to však nemá vplyv na to, že si mohol urobiť chybu. A teraz tí
poslanci - Ty od nich chceš, aby zahlasovali za to, ako je to predložené. A ak si spravil
chybu, schvália to aj s tvojou chybou. O nič iné nejde. Len aby si tomu dal čas. Čiže
neviem - ja osobne si myslím, že by bolo najrozumnejšie, keby si ty urobil ten krok a
to gesto, že to stiahneš a povieš - okey dám to normálne cez komisie a cez otočku.
Pokiaľ chceš o tom hlasovať, asi aj dopredu vieš, ako to dopadne. A môj názor je taký,
že v tomto momente, napriek tomu, že chápem obidve strany a obidve argumenty, tak
ja osobne mám názor ten, že správnejší je tá časť, ktorá to chce normálne prehnať
celým konaním. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík s faktickou.
p. Bendík: Naozaj, ja v tomto momente musím povedať, že zahlasujem za návrh pána Dullu.
Ale keď, tak môžem to stiahnuť a môžeme to teda robiť zasa ináč. Neviem, či ti ten
návrh rovno dám dneska do ruky a tým pádom bude to brané, že som ho podal do
podateľne. Môžeme aj tak - teda nemusíme o tom hlasovať, poďme to robiť iným
spôsobom. Dobre stiahneme to. Dobre - sťahujem. Musím sa spýtať aj kolegu, pretože
je spolupredkladateľ. Takže kolega súhlasí. Môžeme to stiahnuť. Ale nemusíme teda
hlasovať. Ale... no zdržím sa ďalších komentárov. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S riadnym diskusným príspevkom pán poslanec Buzáš - ale
hlási sa o slovo.
p. Buzáš: Ja som chcel poďakovať... že sa vzdávam už toho príspevku.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec Bendík je ešte prihlásený. Ďakujem.
Takže uzatváram k tomuto bodu diskusiu. Návrhová komisia dostala nejaký návrh.
Ďakujem pekne.

Bod 9: Žiadosť Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, Bratislava o nájme
nebytových priestorov v ZŠ A. Dubčeka - Uzatvorenie zmluvy
p. Čahojová, starostka MČ: Môžme prejsť k nasledujúcemu bodu našho rokovania. Je to
bod číslo 9 Žiadosť metodicko-pedagogického centra Ševčenkova 11, Bratislava o
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Základnej škole Alexandra
Dubčeka. Predkladateľom tohoto návrhu je pán prednosta. Tak mu odovzdávam
úvodné slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže tento materiál sa týka toho, že
Metodicko-pedagogické centrum poskytlo, alebo v rámci projektu vybavilo
počítačovú miestnosť na Základnej škole Alexandra Dubčeka. A v rámci toho projektu
bolo súčasťou, že v prípade, že na svoje projekty bude potrebovať učebňu, tak mu
vyjdeme v ústrety, a mu ju prenájmeme. Neboli tam dohodnuté nejaké konkrétne
podmienky. A rámci toho ... je to tam vybodkované - ale ako predkladateľ dávam
návrh na nájomné vo výške jedného eura za hodinu, plus energie, tzn... tzn. plus
energie. Dôvodom je to, že vlastne oni od nás chcú požičať alebo prenajať počítačovú
miestnosť, ktorú de facto sami vybavili tým množstvom počítačov. A tie počítače
ostanú v majetku školy po skončení projektu. Boli o tom rôzne diskusie, či už na rade
alebo na komisii. Myslím si, že tá ... ten prínos Metodicko-pedagogického centra k
zveľadeniu toho priestoru a teda vlastne k výbave - keby tie počítače neboli dodali, tak
vlastne škola nemá počítačovú miestnosť, ktorú môže pravidelne využívať na svoje
fungovanie - je dôvodom, ktorý je podľa mňa hodný osobitného zreteľa o ktorom tu
hlasujeme. A potrebujeme trojpätinovú väčšinu. Čiže z tohto dôvodu, na nejaké ich
predlženie projektu dávame návrh tak, ako je uvedené - jedno euro za hodinu, plus
energie, ktoré sú vypočítane. Pôvodne boli na euro 50, potom po prepočte sa zdvihli
na 3 ... euro 85 bola pôvodná... boli pôvodné energie na hodinu Podľa prepočtu
nasledovne sú 3,53. Čiže Metodicko-pedagogické centrum to bude mať približne na 4
a pol eura na hodinu prenajaté tie priestory. Myslím, že to sú nejaké 2 hodiny do
týždňa na tie projekty... na ten projekt. Z tohto dôvodu predkladám materiál a žiadam
o jeho podporu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s faktickou pripomienkou pán poslanec
Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne. Možno že - keby skúsim - a taký istý materiál predkladám ja aj
na vyššom územnom celku, tam to predkladám s nejakou cenou 10 EUR aj 50 centov.
Tzn. možno ja by som len k tomu - ja by som to nájomné zvýšil. Preto, lebo predsa len
- aj to linoleum, po ktorom chodia sa opotrebúvava. Všetko sa opotrebováva. Koniec
koncov, keby sme tie peniaze spätne potom dali ešte Základnej škole, možno že by bol
by to prínos... prínos. A to neznamená, že keď tam píšu, že to chcú za čo najmenej, tak
nezaplatia tých 10 € za hodinu. Tzn. možno že, keby autoremedúrou ... ja by som bol
rád, keby sa tá cena zdvihla. Pretože jedna vec sú tie počítače, druhá vec nejaké to
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primerané nájomné by tam malo byť. Tzn. ja rozumiem tomu, že sú tam počítače, ale
to nájomné keby sa dalo ešte trošku zdvihnúť. To je ale autoremedúrou, keď sa Jano
rozhodneš. Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: A o tomto bola vlastne diskusia aj na miestnej rade, ohľadom
toho, že tie počítače boli dodané v roku 2011. Postupne sa opotrebúvajú, ich cena
klesá. A s týmto súhlasím. - A na druhej strane, 22 notebookov aj s nejakým
vybavením, tak keď si zrátame, že investícia, ktorú Základná škola týmto získala sa
hýbe rádovo niekde v niekoľkých 1 000 eurách, tak a bavíme sa - oni to naozaj
využívajú na nejaký malý počet hodín. Je to taká dilema, ale neviem ja by som ostal
pri tých štyroch eurách 50 centov. To Metodicko-pedagogicke centrum si de facto
môže vybrať, kde zriadi tieto učebne. Sú myslím zriadené, ak si dobre pamätám, 4 na
Slovensku. Mali sme takúto informáciu. Ale viem, že v Bratislave, ak si spomínam,
tak ako je toto jedno. A teraz - môžme im to zodvihnúť, pravdepodobne to zaplatia. Na
druhej strane, tiež, keby som bol na ich mieste, tak nabudúce by som si rozmyslel, že
kam taký projekt vložím. Mojím cieľom je, aby na tom škola neprerábala. Tzn. aby
sme to nedotovali. A myslím si, že tá cena za to by mala byť taká, že malo by to
pokryť energie, malo by to pokryť náklady. Naozaj, je to nejaká forma vďaky za to, že
prispeli k tomu. Čiže dá sa o tom proste diskutovať. Ale neviem, ja asi zatiaľ ostávam
na tých 4, 50. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou je prihlásený
pán poslanec Martinický.
p. Martinický: Ďakujem. No, predovšetkým je rozdiel, kto financoval to vybavenie tej
miestnosti tými počítačmi. A druhá vec je, že bolo povedané, že ten žiadateľ to
využíva na nejaké 2 či 4 hodiny proste týždenne. Pokiaľ ten zvyšný čas - dosť ako
pochybujem, že by tá miestnosť bola zamknutá - tzn. pokiaľ ten zvyšný čas alebo v
rámci iného času môže tie miestnosti využívať škola pre svoju potrebu a pokiaľ ten
žiadateľ financoval alebo spolufinancoval vybavenie tej miestnosti, tak by som
súhlasil s tým návrhom, proste ako prednostu. Pokiaľ sme to financovali my, a
využívajú to len oni, tak potom by som súhlasil s tým, že teda asi by sa to zišlo
trochu... trochu zdvihnúť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pánovi poslancovi odpoveď. - Využívajú to žiaci ako v
normálnom vyučovacom procese. To školenie, alebo tá - čo tam prebieha, tak to je aj
pre našich pedagógov. A oni už tú počítačovú miestnosť vybavili. Slúži škole. Tak je
to. S faktickou poznámkou pán poslanec Bendík.
p. Bendík: K tomu počtu, čo si Jano hovoril, tak tých... týchto učební je na Slovensku 260.
Viem to preto, lebo hovoril som s osobou, ktorá je zodpovedná za tento projekt.
Zavolal som na Metodické pedagogické centrum Bratislava. V Bratislavskom kraji je
ich 26. To znamená, ten ostatný počet majú ostatné kraje. A čo sa týka toho, že 2
hodiny týždenne, alebo... takto to bolo povedané. No je to tiež trošku ináč. A ono to
funguje tak, že keď majú projekt, tak vtedy volajú riaditeľke a dohodujú sa na
nejakých tých časoch. Tzn. nie je to striktne 2 hodiny. Ale ono to môže byť v podstate
v rámci jedného mesiaca aj viac ako 2 hodiny.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, s nasledujúcim príspevkom pán poslanec Zajac.
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p. Zajac: No, ja paradoxne začnem veľkou pochvalou. Lebo od komisie, cez radu až po
zastupiteľstvo sa materiál skvalitňoval, skvalitňoval a skvalitňoval. Čiže naozaj musím
povedať, že boli vypočuté niektoré naše námety na doplnenie toho materiálu a teda
konečne som sa dočítal úplne všetky podrobnosti. Takže to je veľká pochvala. A teraz,
samozrejme, ja som... nespochybniteľne budem podporovať tento návrh, či majú
možnosť si vybrať alebo nemajú o tom nešpekulujme. Vybrali si našu školu. Mohli by
si vybrať aj predtým aj teraz. A nemalo by to byť nejakým spôsobom nejakou hrou o
to, že kto im ponúkne väčšiu, menšiu... Na takýchto veciach sa asi ťažko ...zarobiť
nedá. Nebude to nejaký veľký zárobkový podnik, aby sme mali možno do budúcna
dobré vzťahy s nimi, tak poďme a dajme im to naozaj tak, aby sme si boli istí, že to
nepreplácame. Ale ako bolo aj v tom projekte písané, ten benefit z toho majú aj naši
učitelia, aj naše deti. A neriešil by som to tu teraz takto. Napadla ma ale iná metodická
vec do budúcna. Nejdem to tiež dávať ako uznesenie, lebo verím že nie všetko treba
riešiť uznesením, a to, že som si pod zmluvu, ktorá je tá zmluva o prevode tej techniky
našiel podpísanú pani Golaisovú. A je to zase jedna z vecí, ktorú sme nevedeli, že na
škole v roku 2011 prikvitli počítače v objeme 21 a ja budem - použijúc teraz slová
pána Buzáša - že nemám to úplne verifikované, ale prisahal by som na to, že sme sa tu
minulý rok, dosť ťažko prebrúzdavali takou žiadosťou o dotáciou od zástupcu
rodičov. A že sme potom ako na niekoľko krát vybavili, ako keby chudákom, ktorí
nemajú ani pol počítača na škole, z peňazí, ktoré sme - ešte aj kvôli tomu museli
tuším rozpočet meniť a upravovať zase nejakými ďalšími piatimi či šiestimi
počítačmi. A musím teda povedať druhýkrát, aj keď - ako mala blbosť - zase sa mi tu
proste zase nedobre o tom hovorí, ako fungovalo toto zastupiteľstvo. Lebo máme tu 4
školy základné. Z toho tri sú v našej pôsobnosti. Jedná škola je permanentne - v
tichosti - a ja rozumiem tomu, že sú šikovní, že si sem naháňajú tých rodičov, že tu
robia takéto nátlaky, ale o tom tá základná informácia nám tu chýbala. Tá škola,
proste, ja si viem predstaviť ten náš vklad, počítačový, do inej školy, kde možno sú
horšie. Nemajú ani to metodické centrum. A teda ja rozumiem tomu, že my sme to
nevedeli preto, lebo jednoducho - prečo by sme to vedeli? keď tú zmluvu my ako
Mestská časť ani len starostka nepodpisovala. A neviem ako sa dostať, ale k takýmto
informáciám, ako riešenie na to je - už nikdy nehlasovať za žiadny projekt predložený
nejakými aktívnymi rodičmi. Čo si ja, ako k tomu inklinujem a inklinoval som celé 4
roky, lebo si myslím, že my nie sme nadačná inštitúcia. A nadačne inštitúcie by i tieto
veci mali overovať, predtým jak vypustia peniaze zo svojho účtu. A toto ma len
presviedča. To je asi tak všetko. Ale samozrejme, k tomuto bodu nemám inú
pripomienku.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasleduje s riadnym príspevkom pán poslanec
Berta.
p. Berta: Ďakujem pekne za slovo vážená pani starostka, kolegyne, kolegovia. Ja by som len
k samotnému uzneseniu a teda k pánovi prednostovi. To uznesenie je formulované tak,
že schvaľuje Metodické pedagogickému centru Ševčenková atď. Vy ste spomínali, že
je to ako prípad osobitného zreteľa. Áno, pán prednosta? Takže to by asi malo byť
súčasťou uznesenia. Takže navrhujem vám, aby ste tam doplnili - "schvaľujem ako
prípad osobitného zreteľa" potom to pokračuje ďalej. To je všetko. Ďakujem pekne.
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p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Veľmi pekne ďakujem za toto upozornenie. No samozrejme,
je to prípad hodný osobitného zreteľa má to tam byť napísané. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne nasleduje s riadnym nasleduje s riadnym pán
poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil tiež zopár metodologických vyjadrení.
Predpokladáme, že ten projekt, ktorý bol schválený mal nejaké časové ohraničenie.
Tak z princípu, pokiaľ sa naňho viažu využívanie nejakého priestoru, tak by som
predpokladal, že tomu aj zodpovedá doba nájmu. A nemusí sa opakovane k tomu
vracať, s tým, že čo sa týka nájomného, je logicky, že ten kto sa zúčastňuje
vzdelávania, tak má nejakú svoju ekonómiu. Na komisii som sa snažil vysvetliť, že by
bolo vhodné doplniť údaje o tom, aké má tá druhá strana tržby, príjmy z tej činnosti z
toho využívania, aby sme to videli. Nie preto, aby sme povedali, že nesúhlasíme s tým,
ale aby sme videli tie relácie, ktoré by mohli byť, na čo slúži náš majetok, na aké
benefity na tej druhej strane. Ďalšia vec, taká principiálna, ktorú by som ja chcel
presadiť aj na tomto príklade, že zásady hospodárenia, nakladania s majetkom by mali
postihovať aj také prípady, keď sa predpokladá, že časť majetku bude využívaná
takýmto spôsobom. Kto predkladá. - Kto je iniciátorom toho vzťahu. -Čo musí byť
súčasťou toho návrhu žiadosti, akým postupom sa posudzuje, aké posúdenia sa
vyskytujú a čo je rozhodujúce preto, aby to mohlo vôbec prísť do zastupiteľstva. Ide o
celkovú metodológiu administratívneho postupu o akejkoľvek takejto "príjemnej"
činnosti. Nepochybujem, že určite na tej strane zmluvného partnera to bude príjemné,
keď to bude schválené. Ale aby sme sa aj my mohli príjemne tváriť, tak potrebujeme
mať jasné pravidlá. Od návrhu až po schválenie, postupy, obsahy a porovnania,
posúdenia. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Padla tam v prvej časti príspevku otázka
- áno, dobre si pamätám, pani Osrmanová, vy ste spracovateľka tohoto návrhu. Vedeli
by ste nám na ňu odpovedať.
p. Dulla: Na finančnej komisii sme to prerokovali tak, že komplexnosť informácie by mala
byť vyjadrená aj tak, že sa dozvieme, že keď tá druhá strana ten priestor využíva na tie
vzdelávanie, tak sa predpokladá, že pýta nejaké účastnícke poplatky. Čiže nejaká... tí
frekventanti toho vzdelávania, no - alebo to majú niečím krytým a k tomu smerovala
tá poznámka na tej finančnej komisii, že by to chcelo tú informáciu doplniť. Či na tom
zarábajú? - keď to tak ľudovo poviem. Alebo je to všetko pre tých účastníkov z toho
nejakého grantu alebo verejného zdroja zadarmo a oni už na tom nič nezarobia, iba
nám zaplatia za to, že tam v tom priestore istý čas boli.
p. Osrmanová, MÚ MČ: V dôvodovej správe je písané práve o tom, že to je z prostriedkov
Európskej únie. To je operačný program. oni nevyberajú žiadne, žiadne finančné
prostriedky. No predpokladá sa, že keď je to z prostriedkov, že je to.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne s faktickou poznámkou pán poslanec
Savčinský.
p. Savčinský: To je dohoda medzi touto druhou stranou a Metodicko-pedagogickým centrom,
to je organizácia Ministerstva školstva. Takže baviť sa o nejakom zisku, je to štátna
52

Zápisnica z 2. MiZ Bratislava-Karlova Ves 10.2.2015
organizácia a tí frekventanti, to sú učitelia. To sú učitelia. Čiže nič si neplatia.
Samozrejme, priznám sa, táto debata zas 20 minútová - tiež celkom ju nechápem. Mali
by sme byť vďační, že na jednej našej škole, ktorú máme zariadenú, -máme tu učiteľa,
ktorý tieto školenia proste vedie a školí našich učiteľov a školí aj ďalších učiteľov v
rámci iných mestských častí. Takže skutočne, ako - buďme - a ešte raz opakujem vďační za to jedno euro na hodinu a za to, že zaplatia tie energie. A vôbec by sme sa o
tomto baviť nemali ďalej.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto? Ak sa nikto nehlási,
uzatváram k tomuto bodu diskusiu. A prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh
uznesenia.
návrh. komisia: Dobre takže, nakoľko sme nedostali písomne žiadny, nedostali sme žiadnu
písomnú ... návrh na zmenu alebo doplnenie, nechám hlasovať o návrhu tak, ako bol
predložený s tým, že pán prednosta si autoremedúra zobral tie návrhy, ktoré dal pán
poslanec Berta. A ešte aj tú sumu - myslím, že ktorá tam nie je vybodkovaná. Čiže tá
tiež je autoremedúra zobratá.
p. Čahojová, starostka MČ: Ešte predtým než začneme hlasovať, ďakujem. Tak
upozorňujem, že sa jedná o prípad osobitného zreteľa. Čiže na to, aby sme ho
schválili, potrebujeme trojpätinovú väčšinu, súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov. Tzn. potrebujeme 15 hlasov. Čiže nech sa páči, môžme hlasovať.
Hlasovanie: Tri pätiny - ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám pekne za výsledok. Za bolo 19
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik, uznesenie bolo prijaté.

Bod 10: Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Bratislava - Karlova
Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu. A to je Návrh na uzavretie
nájomnej zmluvy na pozemky v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves.
Odovzdávam slovo predkladateľovi materiálu.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Takže zase sa jednotná o prípad hodný
osobitného zreteľa. Tentokrát to tam už je uvedené, prípad hodný osobitného zreteľa.
Tým pádom prípad hodný osobitného zreteľa je to z dôvodu, že keď si otvoríte tú
mapku, ktorá je k tomu, tak jedná sa o to, že tam sú 2 druhy parciel, a došlo k tomu, že
pri identifikácii sú tam také malé trojuholníčky, ktoré sú nevysporiadané, resp.
identifikáciou sa zistilo, že napriek tomu že naľavo od toho, aj napravo od toho patria
pozemky konkrétnym súkromným vlastníkom. Tak tie štvorčeky patria mestskej časti,
teda trojuholníčky, patria mestskej časti a v súčasnosti ich vlastne žiadateľ využíva,
má ich oplotené. Tento zmluvný vzťah je dohodnutý na 2 roky na cenu 0,99 eura na
meter, z dôvodu, aby sme mali, dostali nejakým spôsobom čas na to, aby sme to celé
vyriešili. Lebo on to momentálne využíva bez právneho titulu. Budeme to samozrejme
chcieť riešiť, ale v tomto momente, len by sme vyriešili momentálne tento stav, tak sa
tam dáva nájomná zmluva. Je to naozaj relatívne banalita. Len získavame tým čas na 2
roky, aby sme to mohli nejakým spôsobom vyriešiť systematicky. Pravdepodobne tam
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bude iniciované asi predaj - lebo - ale hovorím, to zase bude záležať na poslancoch, je
to na vyriešenie súčasného stavu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto
sa nehlási. Takže znova upozorňujem, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa a
prosím návrhovú komisiu aby predniesla návrh na uznesenie. Ešte dávam slovo pánovi
mimo poradia pánovi poslancovi Bertovi. Nech sa páči.
p. Berta: Ďakujem pekne. Ja by som chcel len upozorniť opäť, že to je z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, čiže ten dôvod asi bol iný. Ale skôr by som povedal, schvaľuje ako
prípad osobitného zreteľa, potom. Všetko ostatné, pán prednosta tzn. čiže tie ostatné
vecí, čiže nie je to z dôvodu osobitného zreteľa, ale ten dôvod na to, aby sa to... bolo
teda prenajalo, atď. ten je na základe čohosi. Ale schvaľuje ako prípad osobitného
zreteľa v súlade s ustanoveniami atď. o majetku obcí, v znení neskorších prepisov,
nájom pozemkov registra C katastra nehnuteľností v katastrálnom území Bratislava
Karlova Ves. Aspoň tak teda to navrhujem. Je to na vás, ako to vezmete ako
autoremedúrou.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Áno, beriem to autoremedúrou s tým, že ja som - ako je tam
uvedené, že je to z dôvodu - ale tá formulácia, ktorú ste povedali je lepšia.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte je tu faktická poznámka pána
poslanca Bendíka. Nech sa páči.
p. Bendík: Ďakujem pekne. Možnože najlepšie tá formulácia by bola, že schvaľuje - a teraz "ako prípad hodný osobitného zreteľa", a potom Martin to hovoril, ale ten "ako prípad
hodný" tak, aby to bolo - tzn. najprv a potom že čo.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta si to v autoremedúre osvojuje. Ďakujem veľmi
pekne. Takže ešte raz návrhovú komisiu prosím.
návrh. komisia: Takže nedostali sme návrh na zmenu a doplnenie uznesenia, takže poprosím
aby sme hlasovali o ... v znení, ktoré si osvojil v autoremedúre pán prednosta, ktorý
prečítal pán poslanec Berta.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi, pekne prosím hlasujme.
Hlasovanie: Za takto predložený návrh uznesenia hlasovalo 18 prítomných poslancov, proti
nebol nik, nezdržal sa nik. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 11: Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január december 2014.
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu rokovania. A to je Čerpanie
rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až december roku
2014. Predkladateľom tohoto návrhu je pán prednosta. Udeľujem mu úvodné slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čiže predkladáme čerpanie rozpočtu
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až december 2014. Je to z
dôvodu uznesenia, ktoré bolo prijaté. A je to, aby ste mali nejaký priebežný prehľad o
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tom, akým spôsobom sa vyvíjali jednotlivé... jednotlivé položky a máte to vlastne v
prílohe. V prípade že by ste k tomu mali nejaké otázky, tak je tu vedúca finančného
oddelenia, ktorá vám asi detaily rada vysvetlí. Tak, ak máte niečo, tak sa prosím
spýtajte.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči,
hlási sa niekto do diskusie? Nikto sa nehlási... hlási sa pán poslanec Zajac, nech sa
páči.
p. Zajac: Ja som sa hlásil len preto, že sa nikto nehlásil.
p. Čahojová, starostka MČ: Už som to chcela zatvoriť. Zrýchľujeme tempo.
p. Zajac: Ste ma zaskočili. Ja len chcem - asi sme už všetci trochu unavení, lebo všetci sme
tak trochu čakali, že to bude kratšie. A trošku tak asi - si ja myslím, žneme aj to, že
overujeme ten náš návrh začať o druhej. Tak... tak ja osobne som bol predtým v
robote, normálne, takže sa už cítim... naozaj... Áno - a teraz chcem povedať že... takže
veľmi krátko, ja si myslím, že tá tabuľka - veď my ju dostávame vlastne veľmi
pravidelne, alebo dostavali sme ju pravidelne, je komplexná za celý ten rok. A ukazuje
sa, ja na to len... len chcem upozorniť, lebo toto je len informatívna tabuľka. Veľké...
veľmi to nebude ako asi teraz na mieste, ale ja len chcem upozorňovať, že... upozorniť
na to, že ten optimizmus, ktorý by možno mohol vykuknúť z toho posledného čísla,
nie je až taky optimisticky. Tzn. keď si otvoríte tabuľku a pozriete sa v tabuľke posledný... posledný riadok, tak vyzerá to tak, že máme prebytok z hospodárenia
285.415 €, čo by nás možno navádzalo k tomu, aby sme začali jasať a hlasno sa teda
tešiť na to, že ako sme boli úsporní. Ja len chcem upozorniť, že my už niekoľko rokov
sme poukazovali na skutočnosť, že to nie je celkom tak. Preto, lebo jedná sa o to, že
to, kde vznikol prebytok sú hlavne finančné operácie. Čo teda znamená, že sme si
odniekadiaľ požičali peniaze, ktoré sme potom dokonca v menšom objeme ako sme si
požičali zatiaľ nevrátili. A teda malo by byť tento... tento prebytok vrátený do
rezervného fondu, lebo z toho sme si vytiahli. Ten... ten fakt je ten, že ja nebudem
úplne presný, ale sme oproti tomu, koľko sme dostali príjmov, v strate reálnej cez 100,
možno 120.000 €. Takže... takže berieme na vedomie, lebo to bude uznesenie túto
informáciu a pripravujem nás a túto pôdu na diskusiu o záverečnom účte. Preto, lebo
fakt je ten, že... že táto Mestská časť je v strate. Ja dúfam, že pri záverečnom účte
budeme mať aj teda popísane, kde tie straty sú. A len chcem povedať, že moja...
osobný... dlhodobá ambícia - bol taký, také predsavzatie, skúsiť fungovať z toho - ako
perinu máme. Čiže zakryť sa takou perinou, akú máme. V tejto mestskej časti žiaľ
nefunguje. Ale ja ale verím, že to začne fungovať a všetkých - od rána sa o tom
bavíme, ideme cez spory, cez platy, cez dovolenky a podobné veci a telefóny, a všetci
na to hovoríme - my sme tu 4 roky o tom hovorili.... Jednoducho, tu sú dve veci. Buď
teda treba začať šetriť... šetriť na veciach, ktoré tu nemuseli byť, ktoré máme a vidíme,
že je - niekto osobne nesie za ne zodpovednosť, alebo teda si budeme musieť začať v
rozpočte menej vyskakovať. A to je lajtmotív toho, čo tu asi latentne celým dňom je,
že naše predstavy o veľa veciach, ktoré tu aj deklarujeme, a ako ... ako mušketieri sa tu
za ne bijeme celý deň, asi realita bude - čo?! ako?!. Toto je odpoveď.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, s nasledujúcim príspevkom pán poslanec
Rosina.
p. Rosina: Ďakujem. Pán poslanec Zajac takým veľmi, veľmi miernym tempom povedal to čo
som chcel povedať ja, že to jediné čo... tiež ..je to posledné číslo, ale - keď sa to
rozmení za drobné, nie je tam žiaden prebytok. Je tam sekera. Tak ako to taká toto
také pekné zakrytie, ktoré sa praktizovalo, mám dojem, viacero rokov, a preto ak je tu
návrh uznesenia že berie na vedomie, ja teda dávam návrh - berie na vedomie s
výhradami. To by som dal ako a)... bod a) návrhu uznesenia. A bod b) - výkonať ... je
to ... potrebné vykonať finančný audit zo ... z ... tvorby rezerv, z titulu právnych
sporov, o ktorých sme sa teda dozvedeli teraz. A ešte tam - aj keď sme sa o tom bavili
a tvrdili mnohí, že sa to nedá, napriek tomu by som rád bol, či nie je možné tie
finančné operácie dať na pravú mieru. To znamená, tie financie, ktoré sa požičali, aby
sa vrátili... vrátili do toho rezervného fondu naspäť. Požičali sa na opravy a ďalšie
účely. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Martinický s faktickou
poznámkou.
p. Martinický: Ďakujem. Dve veci jednak mi to, že koľko sme ušetrili pripomína jeden
bilbord, že koľko sme ušetrili. A druhá vec je, že sa pripájam k návrhu pána poslanca
Rosinu, že pokiaľ je to možné ... možné legálnym spôsobom v účtovníctve dať tak,
aby to bolo, tie prostriedky tam, kde majú byť, tak by bolo dobré sa o to pokúsiť, aby
aby tam jasne figurovalo v tých záverečných číslach to, že v skutočnosti to ide... v
skutočnosti sme v rozdielnych teda cifrách, čo sa týka príjmov a výdavkov. Čiže
proste skúsiť to preúčtovať tak, aby to tak bolo - skutočný stav vyjadrovalo.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym príspevkom pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Poprosím, nežiadajte robiť čarovné úkony v účtovníctve.
Účtovníctvo je evidencia o tom, čo sa stalo alebo sa očakáva, že sa stane, ma stať.
Hej? Účtovníctvo je súbor záznamov o faktoch. Hej? Takže ak hovoríme o peniazoch,
tak je to finančne okruh. Raz spotrebované peniaze - čerpanie rozpočtu - už nikdy
nevrátite. Hej? Takže seďme pekne pokojne. Poučme sa z toho, čo sa poučiť môžme.
Tento výsledok o ktorom ste hovorili - netreba ďaleko chodiť. Keď si pozriete v tom
poslednom riadku rozdiel tie dve čísla v susednom stĺpci - vedľa 265 415, tak musíte
dostať ekonomický šok. Hej? Už principiálne sa to nedá ani kvalifikovane
ekonomicky interpretovať, že -očakávam pôvodne rozdiel 81 000 niečo... Ten si
upravím smerom nadol, na 54 000 a skutočnosť ma takto zákerne prekvapí tým
päťnásobkom. Hej? Takže ako ekonomicky to interpretovať - takmer nemysliteľné.
To, čo by som ja chcel upozorniť, že žiadne čerpanie rozpočtu, nech by sa akokoľvek
takto vykazovalo, nebude vierohodné, pokiaľ nebude mať v poriadku programový
rozpočet. S jasne merateľnými cieľmi. Lebo tam sú schované vnútorné dlhy. Náš...
naša Mestská časť ma mimoriadne veľký dlh v správe hmotného majetku. Keď si
pozrieme stavy ciest, chodníkov... peších, terénne schody, oporné... a stavy budov
škôl, materských škôl, tam je vnútorný dlh, ktorý ja ako skúsený ekonóm odhadujem
na desaťnásobok tej hodnoty, ktorú uvádzala bývalá starostka na svojom bilboarde. To
je to, čo je skutočné, naše výsledky ekonómie - stav majetku. Aký má byť, aký v
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skutočnosti je. Nemožno oddeľovať majetok hmotný od majetku finančného. Jeden aj
druhý tvoria celok. A to je to v tom účtovníctve, kde sa dozvieme o majetku všetko.
Alebo - mali by sme sa dozvedieť. Samotné čerpanie rozpočtu je prvou časťou
informácii. Uvidíme či... aké údaje bude obsahovať návrh záverečného účtu. Čo si
prečítame v jednotlivých výkazoch finančného rádu. Nielen to, či sú matematicky
medzi sebou korelujúce, ale čo vypovedajú v skutočnosti. Aká je ekonomická
interpretácia dôchodkovej situácie mestskej časti. Obávam sa, že to, čo sme počuli o
prípadných nárokoch, bude znamenať takú korekciu .... zo súdnych sporov - takú
korekciu, že to číslo v čerpaní rozpočtu môžme zabudnúť raz pre vždy. Lebo
nevykryjeme ani prvú desatinu povinnej alebo nevyhnutnej rezervy na dôsledky.
Takže ekonómia je o niečom, čomu sa ... čo sa volá zodpovednosť za budúcnosť. Za
budúcnosť - nie nás! Našich detí! O tom je ekonómia. Poďme do nej zodpovednejšie,
ako doteraz. Lebo nech to čítam - za posledné 4 roky - je to o prejedaní zdrojov. Nie je
to o tvorbe budúcnosti.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Krampl.
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Mám jednu otázku na pani kontrolórku. V správe o činnosti
uvádza, že prostriedky zo štátu, čiže prenesený výkon, nepokrývajú aktuálne mzdové
nároky zamestnancov. V tomto... v tejto správe o čerpaní rozpočtu je čerpanie Prenesený výkon štátnej správy 100 %. Takže tam by som čakal, že čerpanie bude tým
pádom vyššie, keď je tak, tieto prostriedky nepokrývajú tieto náklady. Čiže mohla by
ste mi to prosím vysvetliť, prečo vlastne správe uvádzate, že nepokrývajú? Ale
čerpanie je 100 %. Čiže vyzerá to, že pokrývajú. Ďakujem.
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Tam situácia je nastavená tak, že školstvo je
financované normatívnymi... normatívnymi prostriedkami, kde každá škola má presne
rozpísaný normatív, ktorý dostane. Škola o ktorej hovoríme, Základná škola
Majerníkova 62, má tento svoj normatív, ktorý ona... a zároveň je platný zákon o
odmeňovaní pedagógov, ktoré tieto - teda právne úpravy platia súčasne. A škola, ktorá
dostáva, táto škola dostáva nejaký normatív. A ona čerpá prioritne - dostáva ten
normatív ako celok, ktorý je -pomyselne - konkrétne rozdelený na normatív mzdový,
normatív na teplo a normatív na správu. Škola si vlastne vnútorne vypožičiava z tých
ostatných častí toho normatívu. A čerpá ho na mzdy. A preto vznikal aj dlh, ktorý
škola vytvárala voči dodávateľom energií, ktorý následne toto zastupiteľstvo v auguste
sanovalo. A to, že uvádzame 100 % - áno, my sme vlastne len medzistanicou, lebo
peniaze , prostriedky zo štátu pri.. /pani ekonómka mi niečo signalizovala, len... /
skorigujeme to, ako kam smerovala tá otázka. A ja chápem tú otázku vašu tak, že
normatívne - teda prenesený výkon štátnej správy- my dostaneme peniaze, a my v
podstate ich rozpíšeme. Mesačne odchádzajú tie... tie prostriedky na jednotlivé
základné školy, ktorých my sme zriaďovateľmi. Zriaďovateľom 4 základné školy. Ak
podrobnejšie, samozrejme, môžeme... môžeme to prebrať parciálne. Teraz neviem
celkom kam ďalej smeruje vaša otázka? Ale odpoveď na to, že čo som písala že
nestačí, je v tomto, že vnútorne normatív - vlastne ona čerpá inak, ako je reálne ten
normatív nastavovaný zo strany štátu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujeme pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla.
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p. Dulla: Ďakujem za slovo. Prosím vás, to, čo sa píše -prenesený výkon štátnej správy napr.
aj ten v školstve, to je transfer. Cez nás pretečie. Od nás... my musíme dodať. Lebo len
to dostane. To, čo som sa snažil vysvetliť aj na finančnej komisie atd. My potrebujeme
vidieť, ako tá činnosť je vyskladaná. Zo ... zdrojovo financovaná. Koľko zdrojov,
akých a ako sa podieľa na pokrytí nákladov danej činnosti? Aby sme jasne videli, že tá
činnosť stojí: -štátny rozpočet toľko, -rozpočet obce toľko. A prípadne aj /? / tak
práve toľko. Toľko sa predpokladá a toľko nás v skutočnosti stojí. Potom môžme
hovoriť o nejakej ekonómii. A čo sa týka tohto tu, čo vidíte, tu vidíte len vo vzťahu k
transfer na inej ako vládnej úrovni. To je ten rozpočet čo sme si o tom rozprávali. Je to
ozaj na vzdelávanie, vzdelávanie a vzdelávanie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Krampl s faktickou poznámkou.
p. Krampl: Ja to len ukončím. Vlastne presne k tomu smerovala moja otázka, že pokiaľ viem,
že musela ísť aj nejaká dotácia vlastne na vykrytie dlhov a tak ďalej. Proste tie
náklady sú vyššie než sú tuná... A to nie 100 %. Preto ma to tak zarazilo. Ale
ďakujem. Aj pán Dulla mi to už vysvetlil. Takže som spokojný. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nevidím nikoho iného prihláseného, do
diskusie. Takže uzatváram diskusiu k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o
prednesenie návrhu uznesenia.
návrh. komisia: Takže dostali sme 1 návrh na doplnenie uznesenia od pána poslanca Rosinu.
Čiže je to k návrhu materiálu Čerpanie rozpočtu. Mal by byť doplnené v bode a) berie
na vedomie - s výhradami. Ďalej by mali byť doplnené bod b) vykonať finančný a
účtovný audit s... so zahrnutím tvorby rezerv na súdne spory. A za c) zvážiť možnosť
zreálnenia finančných operácií. A toto ukladáme pravdepodobne obidve tieto
prednostovi. Čiže ukladáme vykonať finančný audit a pokladáme zvážiť možnosť
zreálnenia finančných operácií.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Áno, ja len možno otázku, že či... aký typ auditu pán poslanec
myslíte? Lebo my už vlastne audit máme zo zákona. Takže či nejaký nový, iný audit?
Lebo pri súdnych sporoch sme objednali právny audit. To je niečo rozdielne. Že akú
máte tu predstavu?
p. Rosina: Pred ....hlavné tam je zahrnutie vlastne tej tvorby rezervy, ktorá v tomto v tomto
rozpočte nefiguruje. A audit vykonáva certifikovaný audítor - neviem aký spôsob
výberu, ale myslím si, že vo vedení mestskej časti je o tom vedomosť.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulla mal ešte faktickú
poznámku. Tak nech sa páči. Inak už je uzatvorená diskusia, ale faktická nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Poprosím - finančný audit nám nie veľmi pomôže. Lebo to je vo
vzťahu k bankovým účtom alebo stavu v pokladnici - hotovostné a nehotovostné
stavy. Prosím vás, ak chceme robiť započítanie doteraz nezapočítaných rezerv na... z
titulu súdnych sporov, tak je to niečo ako fiktívny... fiktívny prepočet nejakým...
idealizovaná situácia. Ale v každom prípade, nepoznám prípad, kde by toto robil
audítor. Audítor vám akurát povie, či rezervy, ktoré sú zaevidované, to rozhodnutie,
ktoré musí urobiť štatutár, - včas a presne, jednoznačne identifikovať vo vzťahu k
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čomu, akú rezervu žiada alebo o akej rozhodol - je primerané alebo nie. Viac vám
audítor nepovie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. Takže
prosím návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Dobre. Tak ja čítam... písomne čo mám podané. Čiže ešte raz prečítam to, čo
som prečítal, už raz, písané, čiže je tu žiadosť o doplnenie toho textu v tom prvom sa
doplňuje- berie na vedomie s výhradami. Čiže dopĺňa sa slovo "s výhradami" a dopĺňa
sa bod b) poveruje prednostu vykonať finančný a účtovný audit so zahrnutím tvorby
rezerv na súdne spory. A po c) zvážiť možnosť zreálnenia finančných operácií. Toto
mám v návrhu. Takže o tomto dávame hlasovať.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, nech sa páči, môžeme hlasovať.
Hlasovanie: Za predložený návrh bolo 13 poslancov, proti bola 0, zdržalo sa 6. Uznesenie
bolo prijaté.

Bod 12: Pokračovanie pilotného projektu poskytovania bezplatných obedov.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. A tým je návrh pána
poslanca Šíbla. Pardón, pána poslanca ... pána prednostu Hrčku, pokračovanie
projektu bezplatných obedov. Je to materiál číslo 12. Prosím prekladateľa o úvodné
slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Predkladateľom je ale originál pán
poslanec Buzáš, ja som to na seba preberal z toho dôvodu, že bol PN a nebolo isté, že
či sa môže bude vedieť zúčastniť na zastupiteľstve. Čiže, keď...
p. Čahojová, starostka MČ: Takže sa ospravedlňujem za prerušenie. My sme vlastne prijali
len pod doplňujúci návrh pána poslanca Rosinu a musíme schváliť ešte návrh
uznesenia pri bode číslo 11 ako celok. Ospravedlňujem sa vám kolegovia. Prosila by
som ešte doplniť toto hlasovanie. Čiže dávam návrh na hlasovanie uznesenia ...o
uznesení bodu číslo 11 ako celku, s prijatým doplňujúcim návrhom nech sa páči.
Hlasovanie: Ďakujem za uznesenie k bodu číslo 11 hlasovalo 15 poslancov, proti nebol nik,
zdržali sa 4 poslanci. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 12: Pokračovanie pilotného projektu poskytovania bezplatných obedov.
p. Čahojová, starostka MČ: Takže pokračujeme ešte raz bodom číslo 12. Úvodné slovo
pána prednostu ste počuli. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči k tomuto
bodu. Pokračovanie projektu bezplatných obedov sa prihlásil pán poslanec Buzáš.
Nech sa páči, udeľujem vám slovo.
p. Buzáš: Ďakujem za slovo pani starostke, pánovi prednostovi, že sa teda ujal mojej agendy.
Ešte... ešte v minulom roku, ak si... ak si kolegovia, ktorí boli a v predchádzajúcom
zastupiteľstve sme sa snažili presadiť tento projekt. Nebol som ja strojcom tej
myšlienky, ale som si ju osvojil a z rôznych dôvodov - väčšinou vyfabrikovaných - a
59

Zápisnica z 2. MiZ Bratislava-Karlova Ves 10.2.2015
hľadaniu umelých prekážok sa nám to podarilo až ... až v novembri. A spustili sme ho
na 1 mesiac. Medzitým sa konali, ako viete, nové komunálne voľby. A v tom
slávnostnom 1. miestnom zastupiteľstve sme sa... sme sa k tejto téme nedostali.
Pravdou je, že tieto obedy sú pre tých "najnuznejších", z najnižších príjmových
skupín, resp. takmer bez príjmu. A v zime asi tá strava, teplá, má najväčší význam.
Takže preto je tam tá žiadosť, v čo najkratšom možnom čase zabezpečiť tieto obedy.
Termín je do 31. 3. s tým, že by sme sa v tom najbližšom zastupiteľstve potom tejto
téme vrátili a dohodli sa, či v tom budeme pokračovať na jeseň, alebo ešte do leta,
alebo či vôbec bude tento projekt ďalej podporovať. Dúfam, že v tom marci budeme
mať tých informácií zhromaždených ďaleko viac. Nateraz by som vás chcel poprosiť,
aby ste ten projekt podporili. Čo nás to stojí mesačne, vidíte. To vydávanie obedov
pokračovalo už síce bez uznesenia, na dobré slovo, ešte aj v mesiaci december. A
zhruba každý mesiac, aj ten november, aj ten december, nás to stalo necelých...
necelých 500 eur. A stravovali sme 15 až 16 osôb denne. Asi toľko k tomu. Pokiaľ
máte nejakú otázku, rád zodpoviem. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Krampl.
p. Krampl: Ja si myslím osobne, že ten projekt je dobrý. Ale naozaj tá účasť tých ľudí je
pomerne nízka. Chcem sa opýtať, akým spôsobom boli informovaní o tom, že táto
možnosť existuje. Na webstránke som to nevidel. A druhá vec je aj tá, že možno títo
ľudia, ktorí sú sociálne slabí, možno ani internet nemajú. Či existuje nejaký iný kanál,
ako im dať vedieť, kde a kedy si môžu túto pomoc vyzdvihnúť. Ďakujem pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Na túto otázku je nám dosť ťažké odpovedať, ako sa to tí ľudia
dozvedeli. Pán prednosta, myslím si, že tam bola nejaká súčinnosť s oddelením... s
referátom sociálnych vecí. Museli to byť žiadatelia z mestskej časti, ktorí sú evidovaní
na našom referáte a ktorý navyše sú - ako som sa dočítala v tomto materiáli, myslím,
ešte aj v evidencii... neviem vám s určitosťou odpovedať na túto otázku naozaj. Je mi
to veľmi ľúto. Ak niekto vie. Nech sa páči. /Takto ...takto pán poslanec... nebude
zaznamenávané./
p. Buzáš: Teda, ak môžem odpovedať, my sme si na sociálnej komisii nechali od sociálneho
odboru predložiť počty ľudí, ktorí žijú z tej... na tej hranici hmotnej núdzi, ktorých
príjem sa pohybuje niekde okolo 70 €. A tam vyšli počty - pán Sedlák mi našepkal 181. Súčasťou toho, aby mohli dostať tieto obedy, bola podmienka, že musia vyplniť
nejaký dotazník, ktorý bol podľa mňa až príliš komplikovaný. Administratívne ich
zaťažoval. Napriek tomu, sa títo ľudia teda k tomu prihlásili. A mám pocit, že tie
kanále sú, ... fungujú ale nie sú popísateľné ... od ucha k uchu, od úst k uchu...
Neviem, pán Sedlák, viete ma doplniť trochu?
p. Čahojová, starostka MČ: Myslím, že aby podľa rokovacieho poriadku, ak požiada o
slovo pán Sedlák, čo asi požiadal, musím dať hlasovať poslancom miestneho
zastupiteľstva, či súhlasia s vystúpením pána Sedláka. Pán Sedlák, žiadate o slovo?
Takže prosím vás hlasujte o tom. Stačí dvihnutím ruky, či súhlasíte s tým aby vystúpil
v rozprave pán Sedlák. Ďakujem vám veľmi pekne. /a prosím hlasovanie... hlasovanie
odstrániť. Tak./
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p. Sedlák, občan MČ: Ďakujem. Len bych ...jako osviežil takto - nepodarilo sa nám zistiť,
akým spôsobom...
p. Čahojová, starostka MČ: Pán Sedlák, prosím vás do mikrofónu. /takto... takto.../
p. Sedlák, občan MČ: ...boli ako informovaní pracovníkmi odboru, jako sociálneho. Je fakt,
že títo sa prihlásili. A tým dotazovaním ďalšieho bolo, tak, že pre tých ľudí údajne
preto ich tak málo, že je jako problém záväzne, jakože, príst. Zároveň bola rozumná
podmienka, že ked sa stane, že si to trikrát za sebou nevyzvednou, nebo to príde na
zmar, jako takže vypadávajú zo zoznamu, tak šlo o to, že ty ľudia, jako museli každý
deň na obed príst. Do ucha mi bolo pošepkané, že tí ľudia si snažia bokom zarobit.
Neni pre nich jako uplne samozrejme, že sa na ten obed, kedy sa to vydáva, jako možu
jakože uvolnit. Tak to z toho vyplýva - ale v každom tí prípade, naši sociálni
pracovníci, všetkých tých čo poberajú dávku v hmotnej núdzi neobišli. Bolo to
skutočne len tak ustnym, jakože, podanim. Overoval som si to aj u ľudí z Jednoty
dóchodcov, anebo aj na kluboch. V podstate o tejto záležitosti. Ja viem, že tyto ludia v
hmotnej núdzi do klubov nechodia. Že nie sú organizovaní v jednotne. Ale tito seniori
o tychto ľudí, ktorí majú nedostatky, jako finančné, jako že vedia - ale je druhá vec, že
tam spadajú, nielen ľudia jako seniori, ale najme čo je všimnutiahodne, ludia, ktorí sú
jako bez práce, a rodiny ako normálne s ďetmi. To je zle, že v podstate tychto sme
vôbec nepodchytili. Nebo skrátka oni su len nezamestnaný. A s týmto nárokom, že sa
nedokážu jakože uživit. Prihováram sa, aby to trvalo ďalej. Minimálne to potom
prejednáme dejme tomu v tom marci. Bolo nachystané na tých na to o 8 a pol tisica,
bolo tieto peniaze nachystané rok a v podstate 10 mesiacov trval, než obec sa rozhodla
to naše uznesenie jakože realizovať. Keďže bolo argumentovane týmito sociálnymi
pracovníkmi, že sa to zvrhne, že tu príde 100 ľudí a možná viac A možná že sa ešte
prihlásia dokonce bezdomovci. Tak sme v tom uznesení, keď sa to jako spúštalo boli
zbytočne opatrní. Dalo se to len do konca roku a vyčerpalo sme z tých 8 a pol tisíca
zhruba jako 1.000 €. Tak je otázka, že keď hovoríme, že v marci sa k tomu vrátime,
tak budeme vediet v podstate ani nie za celý mesiac - to je február jako výsledok.
Nebo nevím presne, kedy zastupiteľstvo je. Ale keď sa to má prejednať v komisiách,
tak ten čas do toho marca sa mi zdá byť krátky. Nevím, no, myslel sem si - viem že,
presvedčili ma, že je to treba overiť, ale buď bych to nechal do pol roka, nebo bych to
nechal do vyčerpania tých nachystaných prostriedkov. Ale chápem, že aj tieto
prostriedky, i keď takto sociálne použité je potreba. Ale na toto bych bol nejaký
tolerantnejši a skôr bych sa snažil cez ten sociálny odbor, aby se to tí ľudia tu v obci
dozvedeli nejakým spôsobom, aby sme mali záruku, že tí skutočne ľudia, ktorým by sa
to zišlo se to dozvedeli a najmä myslím, teraz nie, trebárs ani na tých seniorov ale na
tie rodiny s detí, keď rodičia nie sú zamestnaní tak o to sa prihováram. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem s faktickou poznámkou sa prihlásil pán
poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Úplne podčiarkujem to, čo hovoril pán Sedlák. Hlavne
tie rodiny s deťmi naozaj by bolo dobré nejakým spôsobom osloviť rodiny s deťmi. Je
treba pochopiť, že byť nezamestnaný byť v hmotnej núdzi, je niekedy frustrujúca
situácia. A je - tí ktorí by to potrebovali a ktorým by sa to zišlo, oni často ani neprídu,
pretože sa hanbia. To znamená, naozaj skúsme sa zamyslieť na to, ako osloviť tie
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rodiny s deťmi. Lebo myslím si, že tie detí potrebujú mať nejakú tu ... nejaký priestor
na to aby, aby z nich niečo vyrástlo niečo, čo bude prínosom tejto spoločnosti. Takže
podčiarkujem to čo hovoril pán Sedlák. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Zajac.
p. Zajac: O ďalšej budúcnosti takéhoto projektu -ja som rád, že sa stretávame so všetkými
týmito problémami. Lebo je to pilot. A pilot je na to aby sme si pozreli, či to vieme
robiť. Myslím si, že po týchto skúsenostiach, myslieť si, že obec bude robiť túto
činnosť, je ako myslieť si, že ja nakreslím obraz za 10 miliónov. Toto proste obec
nemá robiť. Ja to už dlhodobo hovorím - nie každý vie byť maliar, ktorý predá obraz
za 10 000 000. Keď chceme pomôcť, darujeme tie peniaze charite. My tu máme toľko
prekážok, prečo sa to nedá - prečo sa to dá - prečo oslovujeme - neoslovujeme sociálnych nariadení. Kto má ...aké? - a s kým býva? - a kto má aké sociálne... naozaj
si myslím. Toto je toto je presne... presne tá kategória, ktorú vie robiť Katolícka
charita, ktorú vie robiť civilná charita. Sú charitatívne organizácie Jedlo namiesto
zbraní - rozdalo denne - ja neviem koľko sto obedov, v rôznych častiach mesta napr.
A je to o tom, že sa proste nemotajú, nevŕtajú v nose - čo treba? - kedy? - aká norma
hygienická? - či to pôjde alebo nepôjde. Treba zariskovať. Sem - tam to zje aj niekto,
kto momentálne není úplne najchudobnejší. Keď za to sa majú dostať k obedu 10,
ktorí to potrebujú to je ... to nie je taký problém. Ale rozumiem, že obec má
obmedzenia, ktoré to stojí. Navrhujem, aby sme to v budúcnosti dali grantom nejakej
charite a máme tu silnú Katolícku charitu, tak ... tak nech sa o tieto veci stará ten, kto
to vie robiť.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Šíbl s riadnym
príspevkom, nech sa páči.
p. Šíbl: Ja by som len chcel podporiť to, čo pán poslanec Zajac povedal. Ale možno mám
trošku iný názor. Ja si myslím, že dokázali by sme to aj ako obec , ale na to, aby sme
to dokázali, tak ten systém by tu musel fungovať oveľa, oveľa efektívnejšie a inak,
ako funguje teraz. A myslím si, že aj v rámci platnej existujúcej legislatívy a
byrokratických a rôznych administratívnych a legislatívnych a neviem akých
obmedzení, my sme to dokázali. Ale skutočne, najprv musíme tu mať takých
hviezdnych.... hviezdnych zamestnancov, hej, ktorí sa dokážu s týmto popasovať a
dostanú zadanie - Spravte toto. Hej? Aby to bolo .., aby to bolo proste papierovo v
poriadku. A nehľadať proste dôvody, že ako sa to nedá súhlasím že v tomto systéme
ako je teraz naštartovaný je to veľmi ťažké. A možno naozaj bude jednoduchšia cesta
to zadať nejakej mimovládke, ktorá proste nemá také byrokratické obmedzenia.
Hocijaká priemerná mimovládka, ktorá sa v tomto priestore pohybuje v týchto
veciach, tak dáte jej peniaze a úlohu - grantovú, hej? že za toľko peňazí - toľko obedov
- celú zimu. Hej? A oni vám povedia - je to reálne - není to reálne. A pokiaľ je to
seriózna partia, tak to spravia. Plus-mínus tak ako čakáte. Tak že podporujem. Ale
súčasne hovorím, že majme vyššie ambície! A skúsme si tie podmienky vytvoriť.
Časom aj tuná aby sme to dokázali aj my, aby sme neboli horšie ako tie mimovládky,
lebo zatiaľ to fakt tak vyzerá, že v niektorých sférach jednoducho tretí sektor výrazne
je lepší ako náš úrad.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto viac nie je prihlásený do diskusie,
takže ukončujem diskusiu k tomuto... k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o
prednesenie uznesenia.
Návrh. Komisia: Nakoľko sme nedostali žiadne návrhy na zmeny alebo doplnky tohto
uznesenia, navrhujem hlasovať za uznesenie tak, ako ho máme uvedené v
predloženom materiáli.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím hlasujme.
Hlasovanie: Za predložený materiál hlasovalo 19 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik a
uznesenie bolo prijaté.

Bod 13: Zverejňovanie zápisníc z komisií a miestnej rady.
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme ďalším bodom programu. A to je Zverejňovanie
zápisníc z komisii a miestnej rady. Je to materiál číslo 13. Jeho predkladateľom je pán
poslanec Šíbl, ktorému udeľujem slovo, aby nám tento materiál predložil. Nech sa
páči.
p. Šíbl: Takže ide o pomerne zrozumiteľnú vec. Aby sme, čo najviac zverejňovali informácie,
ktoré môžme zverejňovať a ktoré by sme mali zverejňovať, o ktoré má verejnosť
záujem. Len my máme takú ambíciu, aby skutočne v tom hodnotení, ktoré vykonávajú
rôzne nezávislé organizácie, najznámejšia z nich je Transparency International, aby
sme sa z toho nelichotivého koncového miesta posunuli niekam dopredu. Takže prešlo
to aj miestnou radou a teraz je na nás, aby sme to schválili.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech
sa páči. Nikto sa nehlási? Tak pán poslanec Bendík sa hlási. Nech sa páči.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo, keď som si preštudoval tento materiál, bod a) schvaľuje
zverejňovanie programu zápisníc zo zasadnutí miestnej rady a odborných komisií,
takže ja som si dovolil pripraviť návrh pozmeňujúci, alebo návrh na doplnenie, ktorý
bude pozmeňovať a ktorý bude dopĺňať to uznesenie. A mám tu zase mám tú
pripravený materiál, ktorý bude určite dlhy. Takže, ak po jednej minúte niekto má
prestane počúvať, tak potom nebude asi rozumieť. Takže k bodu 1 - teda bod 1
navrhujem zmeniť. A to: -schvaľuje zverejňovanie programu zápisníc a výpisov zo
zasadnutí miestnej rady a komisii miestneho zastupiteľstva na webovom sídle
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo formáte pdf od 1. 1. 2014. Bod b)
navrhujem pri bode b) navrhujem slovo poveruje nahradiť slovom ukladá. A v časti b)
ešte navrhujem doplniť
termín kontroly - tzn. každé zasadnutie miestneho
zastupiteľstva, od 1. 4. 2015. A teraz to skúsim ...pokúsim sa vysvetliť, že prečo tento
návrh dávam. Tzn. bod 1, tzn. to, kde mením ten bod a tieto navrhované zmeny, ktoré
teda navrhujem sú legislatívno-technické. Pôvodný návrh obsahoval slovné spojenie
odborné komisie je potrebné, ale poznamenať, že odborné komisie neexistujú ani v
rokovacom poriadku a taktiež neexistujú ani v zákone o obecnom zriadení 361 z roku
1990 taktiež tento návrh obsahoval požiadavku na zverejňovanie programu a zápisníc
vo forme uznesení znova tu treba povedať, že rokovací poriadok miestneho
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zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves v platnom znení čl. 2 hovorí čl. 2 ods. 4
tajomník komisie vyhotoví z rokovania komisie zápis to znamená nie zápis vo forme
uznesení, tzn. znova je to len legislatívno-právna prekážka, tzn. len vo forme toho ako
... ako je to tam uvedené v nadväznosti tak tiež na legislatívou upravené a zákonom
predpísané formáty súborov používaných v informačných systémoch verejnej správy
taktiež navrhujem uznesením zadefinovať formát súborov to je to pdf k bodu 2 to
znamená nahradíme slová poveruje slovom ukladá ustanovenie čl. 7 ods. 3
rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva znie uznesenie miestneho
zastupiteľstva sa úlohy ukladajú miestnej rade komisiám zástupcovi starostu
poslancom miestnemu kontrolórovi prednostovi úradu a riaditeľom rozpočtových a
príspevkových organizácii mestskej časti, keď si pozrieme Zákonník práce § 9 ods. 1 2
zákona 311 z roku 2001 tak tu je uvedené v bode 1 je v pracovnoprávnych vzťahoch
robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba štatutárny orgán
budem sa to snažiť skrátiť, takže čítam čo teda pozerám, čo prečítam a teda štatutárny
orgán poveruje nejakých zamestnancov zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších
svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v
jeho mene v písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného
zamestnanca a keď si zoberieme že z hore uvedeného vyplýva, že miestne
zastupiteľstvo podľa rokovacieho poriadku ukladá prednostovi úlohy a v zmysle
právneho poriadku je poverenie de facto splnomocnením zamestnanca na právne
úkony v mene zamestnávateľa voči 3. osobám a v predloženom materiálu nevyplýva
potreba takého splnomocnenia je použitý termín nevhodný, a preto ho navrhujem
zmeniť, tzn nie poveruje, ale ukladá a čo sa týka toho ešte ďalšieho môjho doplnenia
tak ustanovenie čl. 7 ods. 2 rokovacieho poriadku hovorí, že uznesenie miestneho
zastupiteľstva sa formuluje stručne s menovitým určením nositeľa úlohy a s termínom
jej splnenia pri uznesení, ktoré obsahuje trvale dlhodobé alebo opakujúce sa úlohy sa
uvádza aj termín kontroly plnenia uznesenia to je všetko dávam tento návrh písomne
ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. s faktickou poznámkou pán poslanec Šíbl.
p. Šíbl: Som sa snažil teda pozorne počúvať. A mám otázku teda na pána poslanca Bendíka.
Ak som dobre zachytil, tak nedeje ani o jednu vecnú doplňovaciu alebo pripomienku.
Ale teda ide len formálne úpravy. Není tam v tej prvej časti - to bolo moc rýchle nezachytil som, že by bolo vecne zmenené, ale len formálne zmenené. V prípade, keby
si mohol zopakovať ešte raz tú prvú zmenu. Len tú prvú.
p. Bendík: Áno. Je tam napísané ty si tam napísal ja len ako snažím sa, aby to bolo formálne
správne, ale môžme teda prijať aj toto ak teda nezaujíma nás, čo hovorí zákon o
obecnom zriadení tak môžme prijímať takéto uznesenia tam je napísané je tam z
odborných komisií odborné komisie neexistujú sú komisie ktoré sú definované
zákonom o obecnom zriadení áno komisii dobré.
p. Čahojová, starostka MČ: Slovo má pán Šíbl?
p. Šíbl: Ďakujem. Nemám problém si autoremedúrou osvojiť všetky vznesené pripomienky.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Je ešte niekto prihlásený do diskusie? Pán
Bendík s faktickou, nech sa páči.
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p. Bendík: Ja sa chcem len uistiť keďže som to čítal dosť dlho a možnože aj štyrmi minúty že
či naozaj kolega Šíbl vie, že čo, čo tu vlastne je, lebo pri predchádzajúcom návrhu teda
nikto nevedel, čo čítam a teraz zrazu si osvojuje, aby náhodou z toho nebol nejaký
teda problém.
p. Čahojová, starostka MČ: Ak ja môžem niečo povedať, prepáčte, zdá sa mi to trochu ako
problém.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja by som iba k tomu povedal, že v tomto prípade, ja som
pozorne počúval tie zmeny. Boli relatívne krátke. Len vysvetlenie k nim bolo dlhšie.
Ale tie zmeny uznesení naozaj neboli výrazné. Tam bola výmena slova, vypustenia
atď, Čiže myslím si, že v tomto prípade napriek rozsiahlemu vysvetľovaniu, prečo k
tým trom zmenám dochádza, tak tie 3 zmeny boli relatívne krátke. Preto si myslím, že
je v tom podstatný rozdiel. A myslím si, že aj pán poslanec Šíbl počúval. Preto si to aj
po vyjasnení jednej veci osvojil. Čiže toľko môj názor. A myslím si, že poďme asi
vecne, alebo zrýchlime to aspoň. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Prepáčte, ja som myslela pred dvomi mesiacmi, že sa tu raz
rozplačem. Ale nevedela som, že to bude tak skoro. Prepáčte. Takže ešte pán poslanec
Bendík.
p. Bendík: Ja si myslím, že plakať od smiechu je dobré smiať sa je tiež dobré 1 pripomienka
ani tento materiál nešiel v komisiách a možnože keby do komisií išiel tak tieto
pripomienky vznesiem tam a nemusel by som to.
p. Čahojová, starostka MČ: To by bolo výborné.
p. Bendík: Tzn. možno, že keby sme ten materiál ešte raz dali do komisií tak možnože by to
bolo tiež výborné ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len krátku poznámku k tomu, že áno. Rozdiel bol v tom, že
pán Šíbl to už na rade deklaroval. On to prečítal. Tam boli nejaké zmeny, ktoré potom
dodatočne zapracovával. Čiže rozdiel bol v tom, že jeho materiál sa nejakým
spôsobom vyvíjal ľudia o ňom vedeli. Ale súhlasím s tým a to potom vlastne bolo aj
vytknuté z Organizačného oddelenia, že definitívna forma písomná bola daná neskôr a
bola upravovaná. Čiže ako z tejto formálnej stránky súhlasím, dávam ti za pravdu.
Ospravedlňujeme sa, lebo mám na tom tiež svoj podiel viny, ale tiež ako išlo to
nejakým procesom, ktorý tam bol. Budeme sa snažiť, aby to naozaj bolo všetko
správne. A už verím, že si tieto veci vydiskutujeme skôr predtým a nebudeme to
musieť na zastupiteľstve takto. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou.
p. Bendík: Veď koniec koncov o to mi išlo, aby som teda musel som prečítať to zdôvodnenie,
aby napr. ty ktorý počúvaš, aby si rozumel, čo hovorím a v podstate naozaj ako
formálno-právne nejaké prekážky, ale len sme teda len som sa to snažil dať do súladu
so zákonom to je všetko len musel som byť trošku dlhší, lebo možno, žeby si nevedel
presne tej alebo, čo tým vlastne tou zmenou sledujem ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravedlňujem, pán poslanec
Zajac s riadnym príspevkom.
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p. Zajac: Nebude tento krát dlhý. Len chcem povedať, že ono to, tak vyzerá, ako keby že ten
problém nebol v komisiách. Ale nie je to tak, pán poslanec. Preto, lebo tento program
... lebo tento problém vyšiel minimálne z komisii územného plánu rozvoja - neviem čo
- ktoré zasadali 2× a ktoré o tejto téme - zverejnenie týchto zápisníc, či už z komisií a
potom aj miestnej rady rozoberal. Čiže bolo to... prešlo to riadne komisiami. Bolo to
spracované. Bolo to v rade. A je to teda predložené ako materiál a nič tomu materiálu
zatiaľ nechýbalo.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou
poznámkou.
p. Bendík: Bol som na dvoch komisiách komisia školstva a finančná komisia možnože si len
nepamätám, ale ja som to tam nevidel ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Pán poslanec Šíbl.
p. Šíbl: Obidvaja máte pravdu. Aj keď hovoríte každý niečo iné. Vzišlo to z dvoch komisií,
kde som to myslím, že ja osobne navrhol. A to sú tie dve komisie, v ktorých som. Čiže
je to v rokovacom poriadku, schválenom, komisie pre životné prostredie a ochranu
prírody, a tak sa to potom dostalo ďalej, lebo to bolo vlastne uznesenie komisii, že
jednak sme si to schválili ako uznesenie a posunuli sme to tým pádom ďalej na
miestnu radu a zastupiteľstvo. A to isté v územnom pláne. Čiže, ktorá komisia si to
prerokovala, tá to má. Ktorá si to neprerokovala iniciatívne, tak tá sa o tom dozvedá až
primerane neskôr.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Zajac s faktickou poznámkou.
p. Zajac: Ja len dodám, že ja som nevidel kopec materiálov z iných komisií, na ktorých som
nebol ani nie som ich členom, a som sa skrátka zmieril s tým, že na všetkých
komisiách nemôžem byť a všetky materiály z komisii tým pádom čítať nebudem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou
neviem či reaguje na faktickú.
p. Bendík: Reagujem nad to - povedali sme si, že bolo by pekné keby sme tieto materiály,
ktoré idú na zastupiteľstve, aby prešli všetkými komisiami ja by som sa rád aj k
tomuto ja k tomuto napr. zverejňovaniu by som sa rád vyjadril ako člen komisie
nesúvisí to s financiami nesúvisí to ani so školstvom, ale súvisí to so samotným
fungovaním aj komisie tzn. ja by som bol rád to je len moja túžba bol by som rád keby
to prešlo aj cez tie komisie ja nehovorím, že to v tých ostatných nebolo takže, takže to
len k tomu všetko.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Zajac.
p. Zajac: / ..do zapnutého mikrofónu Igor,/ ... ale v tom prípade, tak ako iní poslanci na iných
komisiách, lebo to v programoch nebolo. Ale to tam dali na žiadosť poslancov. Veď
keď tu túžbu máš, prečo ? ty si členom dvoch komisií, prečo sa tam teda nedal? Tak
ako ja som to dal do komisie územného plánu, alebo myslím pán Dulla. Ak sa
nemýlim - to dal. A ja neviem kto to doniesol do životného prostredia. Tu ide naozaj
teraz o to, že či sa tu budeme doťahovať ako malí chlapci alebo sa prestaneme
doťahovať ako malí chlapci! Myslím si, že ten... ten návrh išiel z dvoch komisií, tak
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ako išlo množstvo návrhov iba z komisií, niektorých. Nie všetkých. Bol na Rade a je
teraz tu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Polachová.
p. Poláchová: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela ukončiť diskusiu k tomuto programu.
Bodu programu.
p. Čahojová, starostka MČ: Keďže nie je nikto iný viac prihlásený do tejto diskusie, tak ju
ukončujem bez hlasovania. Ďakujem pekne za ten návrh. Diskusia je uzavretá. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
návrh. komisia: Takže, ak som dobre porozumel, tak pán predkladateľ si v autoremedúre
osvojil návrhy a na doplnenie, ktoré nám tu predložil pán poslanec Bendík, ja napriek
tomu, že teda ich aj on čítal, prečítam ešte tie 2 návrhy. Lebo o takejto podobe
uznesenia budeme hlasovať. Je to naozaj krátke, nebudem čítať to odôvodnenie. Čiže
dávam hlasovať, aby: za a) aby uznesenie znelo - Miestne zastupiteľstvo Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, za a) schvaľuje zverejnenie programu zápisníc a
výpisov zo zasadaní miestnej rady a komisii miestneho zastupiteľstva na webovom
sídle Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo formáte pdf od 1. 1. 2014. V časti za
b) nahrádza slovo poveruje, slovom ukladá. A časť b) sa dopĺňa o termíny kontroly,
ktorý znie: Termín kontroly bude každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva od 1. 4.
2015. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, môžeme začať hlasovať.
Hlasovanie: Za bolo 10 prítomných poslancov, žiaden poslanec nebol proti, nikto sa nezdržal
konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 19? Povedala som iné číslo? 10 - prepáčte.
19... čiže - Za 19, proti 0, zdržal sa nikto. Uznesenie bolo prijaté 19 hlasmi. Ďakujem
pekne.

Bod 14: Informácia o súdnom spore KŠK.
p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu programu. Je to bod číslo 14
Informácia o súdnom spore Karloveského športového klubu. Predkladateľom tohoto
materiálu je pán prednosta. Dávam mu úvodné slovo. Nech sa páči.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Čo sa týka tohto materiálu, bol zaradený
cez miestnu radu kvôli tomu, že momentálne som povereným dočasne ako štatutár
KŠK. Zúčastnil som sa súdneho pojednávania, ktorý bol 16. januára. A jednalo sa o
spor spoločnosti INRIS KŠK. V stručnosti tam máte vysvetlený ten problém. Ten
problém vznikol tak, že bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu šatní v objekte na
Molecovej. Zmluva bola podpísaná. Ale bola podpísaná 24. marca 2011. Od 1. 1. 2011
bolo... bola prijatá novela zákona, kedy zmluva je síce platná podpisom, ale účinná sa
stáva až zverejnením. Toto ani jedna zo zmluvných strán nevedela. Zmluvu
nezverejnili. Tým pádom sa po troch mesiacoch stala neplatná, čo ale oni nevedeli, a
ďalej konali v zmysle zmluvy. Bolo tam vlastne obstarávanie zhruba za 360.000 €.
Dochádzalo teda k zmluvnému plneniu, dodávkam, nejakým dodatkovaniam. A pri
poslednej úhrade vo výške 23.949 € KŠK začalo reklamovať nejaké práce. A urobilo
to spôsobom, že zadržalo poslednú úhradu. Napriek tomu, že to predtým ani v zmluve
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dohodnuté nebolo. Problém, ale nastal v tom, že tým, že začali sa teda doťahovať,
začalo doťahovanie o dodanie služieb. Tak sa postupne prišlo na to, že celá zmluva a
celé vlastne - celá dodávka prebehla na základe - bez zmluvy, bola vykonaná na
základe fakturovania a úhrad. Tento spor sa vlastne dostal na súd. KŠK cez svojich
právnych zástupcov reklamovalo to, že sú tam nejaké nedorobky v nejakej výške a
chcelo poslednú faktúrou, ako zádržné. S tým, že si proste proti tomuto bude
uplatňovať... uplatňovať tie reklamácie. Súdny proces, ktorého som sa zúčastnil, bol o
tom, že - a na 2. strane vlastne spoločnosť INRIS si uplatňovala z ... ešte pôvodne, keď
dávala podanie na súd, tak si uplatňovala okrem úhrady faktúry, trov právneho
zastúpenia, zákonných úrokov aj zmluvné úroky. Na pojednávaní bol sudca požiadaný
o predbežný právny názor. Jeho právny názor bol v tom, že vzhľadom k tomu, že
zmluva bola neplatná, tak aj na zmluvnú pokutu bude prihliadať v rámci toho. De
facto teda, že vlastne zmluvná pokuta tým pádom nie je realizovateľná. Keďže žiadna
zmluva nikdy nebola platná. Na výhrady právneho zástupcu, právneho zastupovania
KŠK ohľadom toho, že sú tam nejaké nedorobky, povedal im, že nebude na tieto
námietky prihliadať z dôvodu, že nie sú súčasťou konania, že to konanie je o
neuhradení faktúry. A povedal, že vlastne - ja som - ako - vzhľadom k tomu, že ten
spor sa naťahuje, môj súkromný názor je taký, že ak dostanem nejakú službu, mal by
som ju zaplatiť. Neviem si predstaviť, že by som mal auto na lízing a teraz by som
proste prestal platiť lízing a povedal by som, pokiaľ - alebo teda, keby som si chcel
vyreklamovať niečo pokazené na aute z leasingu, takže by som povedal, že proste
nezaplatím vám leasingovú splátku, pokiaľ vy mi neopravíte auto. Ako - to je môj síce
súkromný názor. Ale išlo o to že sudca , ako, chcel som teda byť - či sudca vie v tomto
spore rozhodnúť, aby sme mali aspoň teda nejaké prvostupňové rozhodnutie, s ktorým
sa vieme posunúť. Sudca povedal, že z jeho strany faktúra bola riadne vystavená. Bola
prevzatá. Nikdy nebola rozporovaná. Nikdy neboli rozporované dodané služby. Čiže z
jeho strany to stojí len na tom, aby mal dôkaz, že teda nejedná sa o fiktívne služby, ale
že služby boli reálne dodané. K celej tej stavbe bol stavebný dozor. A vytýčil
pojednávanie na 9. marca, kde je predvolaný pán Mrázik ... Mráz, ktorý robil stavebný
dozor na to, aby potvrdil realizáciu tých prác. A povedal, že proste, keď toto bude
potvrdené, jediné, čo tam potom ďalšie je - teda ako suma dodaných prác, že či je
adekvátna k fakturovaným, na čo bude treba robiť znalecký posudok, a čo navýši teda
súdne trovy. Súd pravidelne sa snaží, aby sa aby sa strany sporu dohodli. A ja, kvôli
tomu, že tá faktúra je na 23.900 €, tieto peniaze boli poslané za účelom rekonštrukcie
KŠK ešte v roku 2011, medzičasom boli minuté, neboli použité na tento účel, na účte
nie sú. Čiže v prípade, že by aj došlo, či už k právoplatnému rozhodnutiu, alebo k
mimosúdnej dohode, KŠK nemá odkiaľ tieto peniaze uhradiť. Druhý problém je, že
medzičasom kvôli naťahovaniu tohto sporu začali vznikať trovy právneho zastúpenia a
úroky z omeškania, ktoré - trovy právneho zastúpenia podľa nejakých predbežných
prepočtov sa hýbu zhruba na 6 a pol tisíca eur. Úroky z omeškania sú okolo niečo cez
5.000 €. Čiže za faktúru 23 900, ktorá pravdepodobne mala byť zaplatená, už máme
čet na ďalších 11 a pol tisíca, ktoré v prípade, že prehráme - a môj osobný názor je, že
aj - podľa... ako sudca síce nevyjadril, že ako rozhodne, ale podľa toho jak sa
vyjadroval, tak bolo jasné, že pokiaľ tie služby boli dodané a zodpovedajú sumám a
ostatným plneniam, tak nemá dôvod nevyhovieť úhrade., Tak bude nás to stáť
podstatne viac. Pojednávanie je vytýčené na 9. marca. Ak sa bude - máme dve
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možnosti. Prvá vec je - čakať na prvostupňové rozhodnutie. Odvolať sa druhostupňové rozhodnutie. A keď bude právoplatné, podľa toho sa zariadiť. Je veľká
pravdepodobnosť, že to prehráme a trovy právneho zastúpenia aj úroky z omeškania
sa značne zvýšia. Druhá možnosť je dohodnúť sa mimosúdne. Ak by sa ale
mimosúdne dohadovalo, druhá strana teda prejavila, že jednoducho trvá na úhrade
fakturovanej sumy trov právneho zastúpenia, úroky z omeškania v plnej výške tak,
ako sú momentálne vypočítané. Čo by, ale predstavovalo sumu zhruba 35.000 €, čo
Karloveský športový klub nemá. A bez toho, aby to Mestská časť tam poslala, nie je to
možné uhradiť. Z tohto dôvodu predkladám tento materiál, aby som ja vedel, akým
spôsobom v čase, pokiaľ zastupujem alebo teda som poverený vedením KŠK, ako v
danom súdnom spore ďalej konať. Ten spor je podľa môjho názoru - tí, čo to vediaskôr politický, ako praktický. Lebo keby to boli 2 súkromné firmy tak v živote sa o
takéto niečo nehádajú. A do tohto momentu, do tejto výšky za to zodpovedá
predchádzajúce vedenie. Ak tu nebude vôľa - teraz ja nikoho nenútim, ktorým smerom
ísť, každá z tých... každé z tých riešení má svoje výhody aj nevýhody. Či už teda
mimosúdna dohoda alebo počkať na prvostupňový, resp. druhostupňové právoplatné
rozhodnutie. Ale všetky ostatné náklady, ktoré z toho budú vznikať, teda ďalšie trovy
právneho zastúpenia a úroky z omeškania budú čiastočne padať už na hlavu tohto
vedenia. V tomto momente teda mňa. A preto takýmto spôsobom by som - podávam
informáciu a - asi by som stál o nejakú spätnú väzbu smerom od poslancov, ktorým
smerom sa vybrať. Lebo - nie je to malá suma a bol by som nerád, aby došlo k
nejakému konaniu a potom niekto ma obviňoval z toho, že som konal za chrbtom bez
toho, aby som informoval, alebo... tak. Čiže poprosil by som možno nejaké vyjadrenie
jednotlivých poslancov, ktorí... Skúsiť proste dať nejaký názor, že ako rozmýšľate a
ktorým smerom to ide. Je tam uznesenie navrhnuté iba - berie na vedomie. A berie na
vedomie z toho dôvodu, že zastupiteľstvo prakticky síce nemôže rozhodnúť, ako mám
ako štatutár, resp. poverený vedením KŠK konať. Na druhej strane je to pre mňa určitý
spôsob nejakého ... nejakej legitimácie, že či teda, ktorým smerom sa vybrať. Dobre,
to je všetko. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Do
diskusie sa prihlásil pán poslanec Lenč. Nech sa páči.
p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. No toto je ďalšie dedičstvo pani Hanulíkovej, ktoré
nám tu zanechala. A ja to tiež od začiatku vnímam ako politickú záležitosť skôr ako
vecnú. Ja chcem dať teda do pozornosti ešte tú vec, že táto rekonštrukcia šatní, pokiaľ
ja mám vedomosť, tak je teda z dotácie, ktorú schválilo hlavné mesto. Neviem, či
mestská časť do toho dávala nejaké svoje peniaze. Preto ma to teda zaujíma, keď
hovoríte že, že táto čiastka bola minutá na niečo iné. Tak to teda je dosť pozoruhodné.
Lebo tá dotácia bola účelová viazaná iba na toto. A v podmienkach, ktoré hlavné
mesto dalo mestskej časti, alebo KŠK bolo, že do konca roku 2012 bolo treba zúčtovať
túto dotáciu. A tá samozrejme bola podmienená kolaudáciou. Podľa zmluvy, ktoré má
hlavné mesto s mestskou časťou je dokonca možné, že by si hlavné mesto mohlo
nárokovať na vrátenie celej tejto čiastky a to by potom padlo celé na hlavu mestskej
časti, že by to mala financovať. Ja v tomto štádiu to vidím tak, že podľa informácie,
ktorú pán prednosta dal to vyzerá tak, že mestská časť z toho nemôže nejakým
spôsobom vyjsť ako víťaz toho sporu. Skôr tým, že sa to bude predlžovať, tak len
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budú narastať tie trovy toho právneho zastúpenia. Ja by som sa klonil k takej
alternatíve, aby sám mimosúdne Mestská časť dohodla s tým dodávateľom a proste
celú túto vec upratala. Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len na vysvetlenie - áno, sú tam správne poznámky. Z toho
dôvodu : to financovanie bolo dvojzložkové. Jedna zložka bola z hlavného mesta,
ktorá bola účelová. Druhá zložka, to bolo vo výške 260.000 €. A druhá - zhruba vo
výške 100.000 € bola mestskou časťou. Nešťastie bolo to, že tá mestskočastská nebola
účelová. Bola síce daná za tým zámerom, ale nebola na to fixne viazaná. To spôsobilo
to, že keďže príde 360 000, nedá sa určiť, ktorých 29 000 sa použilo - ale de facto
deklaruje sa, že sa použilo tých 23.000 €, ktoré boli dané mestskou časťou. Čiže to je
vysvetlenie. A to upozornenie je správne v tom, že do 2012 toto malo byť
skolaudované. Nám hrozí vrátenie. Už to začal aj kontrolór hlavného mesta
kontrolovať. Je to ... je to koná sa v tom... my sme tam rýchlo dorobili tie činnosti,
ktoré... ktoré - aby sme to mohli skolaudovať. Zajtra by mala byť protipožiarna
kontrola. Ak to prejde, malo by to byť ešte v priebehu týždňa, dvoch - no najneskôr do
konca mesiaca skolaudované. Robíme všetko pre to, aby sme toto naplnili a nedostali
sa do problému s mestom, a nemuseli vracať 260 000. Lebo to by bol potom naozaj
najväčší problém. Čiže v tomto postupne snažíme sa konať, čo najrýchlejšie. Ale ako. naozaj sú tam určité procesné veci, ktoré potrebujeme spraviť. Čiže v tomto sa
koná. Určite budem informovať. Ako náhle sa skolauduje, odovzdá, protokolárne
odovzdá do mesta, aby sme toto mali splnené. A teraz hovorím - je vytýčené
pojednávanie na 9. marca. A teda asi nejakým spôsobom - ak ďalší nejaký názor...
Hovorím - ja osobne sa kloním tiež k mimosúdnej dohode. Presne, preto že to znižuje
náklady. Na druhej strane ma to tú nevýhodu, že tak, ako bolo deklarované, je to viac
politicky - alebo podstatne je to pre mňa výrazne politický, nie ekonomický problém.
Aby potom zas niekto neriešil, že "mohli by sme vyhrať... mali ste to nechať na 2.
stupeň... a do právoplatnosti..." Akože - neviem- no, ak by sme to tak dali spraviť,
navýši nám to náklady - podľa môjho odhadu možno o ďalších 10.000 €. Lebo tam
vlastne budú bežať stále úroky z omeškania - ako, aj keď nebudú naskakovať trovy
právneho zastúpenia, že sa nebudú robiť úkony, tak úroky bežať budú. Ešte neni ani
prvostupňové odvolanie. Druhostupňové. Je to ... bolo by to dosť drahé. Čiže, naozaj,
nezdá sa to ale de facto nám sa to teraz o 50 % takmer predražuje. Len kvôli takýmto
problémom.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Do diskusie prihlásený pán poslanec Šíbl, nech
sa páči s riadnym príspevkom.
p. Šíbl: Ja by som chcel podporiť ten názor, čo tu prezentoval pán poslanec Lenč. Tiež podľa
môjho názoru treba to, čím skôr ukončiť mimosúdnym vyrovnaním. Aby tie náklady
ďalej nenarastali. A to nielen z toho dôvodu, že naša šanca vyhrať tento súdny spor je
prakticky nulová. Ale najmä - a aj z toho dôvodu, že sa mi to vidí nemorálne, keďže
tie práce boli dodané. Ich kvalitu nikto nespochybnil. Ani tú faktúru nikto
nespochybnil. A my vlastne dlžíme tomu dodávateľovi už hodne dlho celkom slušnú
sumu peňazí.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou. Nech sa páči.
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p. Bendík: Ja len jednu poznámku k tomu. V podstate stavba nie je ani skolaudovaná práve
kvôli tomu súdnemu sporu. Tzn., ak by došlo - no ale takto to bolo prezentované, že v
podstate ak by došlo k mimosúdnej dohode, tak zrejme tá stavba by už by sa dala aj
skolaudovať. Po odstránení tých nedostatkov. Nie? Možnože keby pán prednosta
mohol.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Upresním to. Súdny spor nie je dôvod neskolaudovania.
Dôvod neskolaudovania bolo predchádzajúce vedenie, ktoré dávalo v októbri alebo v
septembri minulého roka návrh, že potrebuje na kolaudáciu 15.000 €. Alebo 14 900.
Nejaká taká suma tam bola. To neprešlo. Tie finančné prostriedky tam neboli
poskytnuté, lebo KŠK praktický tie peniaze nemá. Čiže ono pokiaľ nedostane peniaze
z mestskej časti, nemá to čím uhradiť. Čiže sú to dve veci. Jedna vec je existujúce,
druhá je skolaudovanie. My sme to skolaudovanie rýchlo rozbehli, aby sme ho čím
skôr odovzdali a neurobili si ďalšie problémy k mestskej časti. Ale kolaudácia nie je
viazaná na súdny spor. Kolaudácia bola viazaná na neochotu vedenia, alebo na
nekonanie vedenia predchádzajúceho. A na niektoré ďalšie veci. Ale aj určite teda
nejaké finančné prostriedky, ktoré bolo. Ale napr. to, čo sme my dali naceniť, tak tá
kolaudácia by mala byť ako zadanie. Takže nemalo by to presiahnuť cez 6.000 €. Teda
nie tých 14 800 či 900, ktoré tam bolo. Čiže zase je rozdiel, keď príde na
zastupiteľstvo, že na skolaudovanie je treba takúto sumu, ako keď vám ju pomaly
niekto strojnásobí.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou.
p. Bendík: Ďakujem pekne. Ja len narážam na to, že v minulom období nám bolo práve
hovorené štatutárom tejto mestskej časti, že to, že je tam súdny spor - a že je tam
potrebné odstrániť nejaké práce, ktoré neboli zaplatené. Tak preto hovorilo minulé
vedenie, že to je ten dôvod prečo ... prečo sa to nedá skolaudovať. To znamená, že nie
je to tak? Dobre. Toto som toto som chcel počuť.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym diskusným príspevkom pán
poslanec Zajac.
p. Zajac: Som to dnes raz povedal, že sa cítim trošku v zlej pozícii, lebo ja by som bol
najradšej na strane toho občana, ktorý sa súdi s mestskou časťou. A chcem povedať, že
ak sa teda nenaplnilo niečo, čo je v bežnom podnikateľskom svete skôr istota ako
pravidlo, že urobíte nejakú službu a za tú službu dostanete zaplatené. A keď teda je to
nespochybnené, no tak to nie je žiadny dôvod na to nezaplatenie. A takéto súdne spory
by, ak som dobre počul, nikdy ani nevznikli. O to, že či má zaplatiť alebo nemá
zaplatiť. To bolo predsa politické rozhodnutie. Tak ja, poznajúc to, že niekedy sú
peniaze uložené do takýchto súdnych sporov, -dobre investované peniaze -, by som budem veľmi zlý - doprial tomu človeku, ktorý sa tu súdi, aby dostal okrem teda toho,
že, samozrejme, zaplatené aj všetky tie penále, lebo sú to dobre uložené peniaze. Lebo
čas mu bude niesť nejaké peniaze. - Preto, lebo... preto lebo, ak niekto nerobí to, čo
má a má, to robiť normálne. A robí sa to všade inde okolo nás. Malo by sa to diať aj v
tejto mestskej časti. Ale opakujem - a to som urobil aj pri tých súdnych sporoch, že
preferujem riešenie najlacnejšie pre mestskú časť. Žiaľbohu nemôžeme vždycky
dostať to, čo chceme. Čiže... čiže je to pravdepodobne- nie je toto vecou nejakého
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uznesenia. Je to nejaké odporúčanie. Zvážte - a naozaj teda najlacnejšie a najrýchlejšie
riešenie pravdepodobne to je to správne. Momentálne, keďže sedíme na stoličkách
mestskej časti a rozpočtu občanov tejto mestskej časti. Ale prial by som to tomu
chlapovi vyhrať aj s nejakými penálmi. To vám teda poviem na rovinu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Záhradník s riadnym diskusným
príspevkom.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Kolegovia, tu sú 2 javy, ktoré majú, ale
spoločného menovateľa. Jedna vec je, že dodnes nie je ta kolaudácia ukončená. To
znamená, tá telocvičňa nie je riadne skolaudovaná. A druhý problém, že nie je
vysporiadaná rekonštrukcia. To znamená, nie sú uhradené faktúry, nie je vyúčtovaná
dotácia hlavnému mestu. A nie je tento problém za nami. Ten spoločný menovateľ je
spôsob, akým pani starostka, bývala, riadila túto mestskú časť. To je spoločný
menovateľ. Lebo každé to konanie je trochu iné. Ale v každom cítite, vidíte, počujete,
aj noví poslanci, že čo sa tu dialo. Nebolo to skolaudované . Tak sa odkladala
kolaudácia - až vznikli dodatočné náklady, ktoré vyplývali s tým, že sa vyvíjajú
predpisy v zmysle protipožiarnej ochrany, takže vznikli väčšie nároky na tú stavbu, v
zmysle protipožiarnej bezpečnosti a bolo potrebné tieto veci zapracovať, aby sa to
dalo riadne skolaudovať. Pre vašu informáciu nám bolo vtedy tvrdené, že je potrebné
asi 15.000 € na náklady na zvýšenie tej protipožiarnej bezpečnosti. Pamätáte sa, že
sme, starí poslanci, sa pýtali, nech nám povie nejaká odborná autorita, či naozaj toto
sú nevyhnutné podmienky atď. To sme sa nedozvedeli. Teraz sme zabezpečili na
splnenie súladu protipožiarnej - hovorím - protipožiarnej bezpečnosti a stavby výkon
tých nevyhnutných opatrení za zhruba ja neviem 5 000 alebo 6.000 €. Tak už v tom
vidíte ten rozdiel. To je po prvé. A po druhé - ten súdny spor bol vlastne opäť
nekvalifikovane vedený. Lebo ak by bola ... spor o kvalitu dodanej stavby a ideme ju
rozporovať, tak to neurobíme tak, že nám príde faktúra vyúčtovacia od dodávateľa, my
ju nezaplatíme a necháme dodávateľa, aby nás zažaloval za úhradu tejto čiastky. Tam
ide najprv platobný rozkaz, odpor. Ide pojednávanie. A v tomto súdnom konaní, ktoré
nie je reklamačným konaním, kde si uplatňujem náhradu, alebo proste nedostatky v
zmluve o dielo, so súladom s vykonanými prácami. Ja cez to, že nezaplatím faktúru,
vlastne najmem advokátsku kanceláriu, ktorej platím a tie trovy už sú tiež pár tisíc eur,
vediem tento spor, o ktorom by vám možno každý právnik už na začiatku povedal, že "Viete, čo toto môžme síce ťahať čas, ale v konečnom dôsledku to zrejme prehráme"
Tak aby, sa to celé nedotiahlo, tak to proste naťahujeme. Už nám - okrem toho, že
budeme musieť zaplatiť 23.000 € istinu, teda tu faktúru, nastupujú úroky, zmluvné
trovy právneho zastúpenia. Dokonca keby nebola ta chyba, že Valiga tú zmluvu
nezverejnil - alebo teda keby ju zverejnil, tak ešte tam by bola aj zmluvná pokuta
ďalších 10.000 €. Tzn, že by sme boli 23.000 € nezaplatená faktúra a v tomto
momente zhruba 22.000 € to príslušné. To, čo som povedal, že spoločný menovateľ.
Takto bola riadená mestská časť. To znamená - na to, aby sa tu a ja to teraz poviem,
aby sa tu viedla ... viedol spor s pani Čahojovou aby sa proste to nechalo takým
spôsobom, akým bolo sa Mestská časť voviedla do takýchto ako dvoch paralelných
konaní s týmto menovateľom, na konci ktorých je hrozba, že nám píše hlavné mesto,
že "vyúčtuje dotáciu", "urýchlene predložte kolaudačné rozhodnutia". A už podľa mňa
zavrel nie dve oči primátor. A teraz je jedno - ten predchádzajúci alebo tento súčasny.
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Lebo naozaj to treba vysporiadať. Lebo tá hrozba, že ešte budeme vracať tú mestskú
dotáciu, tých 300.000 €, tak v dnešnej situácii... ! A druhý krok, že my budeme musieť
zaplatiť sa vysporiadať ešte s týmto súdnym sporom. Toto všetko nemuselo byť, keby
sa toto normálne riadne proste uzavrelo, ukončilo tak, jak sa malo. a toto by tu nebolo.
Škoda, že tu pani poslankyňa, terajšia, nesedí. Lebo by som jej to kľudne takto
povedal. A kľudne jej to aj zopakujem, že takýto spôsob, ako riadila - aj v tomto
jednotlivom prípade - vidíte, aké sú z toho následky, ktoré my miesto toho, aby sme sa
teraz venovali tomu, čo občania očakávajú... Pozrite sa - zimná údržba- Pozrite sa - na
nejaké rozvojové projekty- Tak my vlastne chodíme po súdoch, hasíme spory a máme
ešte jeden problém, ktorý tu pani starostka už naznačila. Veľmi ťažko sa nám obhajujú
vecí, ktoré ... Ako - my máme chodiť na súdy? A teraz obhajovať tieto - ja to nazvem
"Hanulíkovské rozhodnutia". Ako tam máme ísť a teraz tam tomu sudcovi hovoriť "viete, pán sudca, vlastne my si stojíme za tým. Nemali sme to zaplatiť" Alebo máme
chodiť na súd, kde občan bojoval zákonom 211 o zverejnení informácií na Krajskom
súde, občan vyhral nad mestskou časťou a my sa teraz máme odvolávať a obhajovať,
že -nie, my tak isto súhlasíme, že - páni, úrad dobre postupoval, nezverejňoval
informácie. To máme pokračovať v takýchto sporoch?! Veď s tým máme aj nejaký
etický problém! Že proste naozaj nevieme, ak sa... Ďalší prípad včera prišiel - súdny
spor - bytovka v Líščom údolí. Je spor -vydané stavebné povolenie. To je taký ten
zvláštny útvar, čiernobiely, nad Lidlom. Viete, taký ten dom - asi vám ... nikomu sa
nepáči. Alebo - teda neviem, komu sa páči - a je tam súdny spor. Opäť mestská časť
vydala stavebné povolenie. Prokurátor to napadol. Mestská časť mu nevyhovela,
prokurátor zažaloval mestskú časť. A teraz my máme ísť a obhajovať? - že vlastne nie,
to stavebne je v poriadku, tento objekt sme tu chceli mať! Tak s týmto máme naozaj
problémy. A preto by sme boli veľmi radi, keby sme v tých sporoch, kde fakt je
nezmyselné v nich pokračovať, kde to predražuje, berie nám to čas, energiu, sily, aby
sme toto pouzatvárali. Toto dedičstvo tej minulosti. A proste sa naozaj pozerali
dopredu a riešili veci, ktoré sú pre občanov podstatné. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou poznámkou pán poslanec Dulla, nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že tá situácia je jasná každému, kto tu pár krát na
zastupiteľstve v minulom funkčnom období bol. Mne sa to podarilo. Aj som niečo k
tomu povedal. Prosím vás, čo najskôr treba tento problém vyriešiť. Jednak tu vec
skolaudovania, teda povolenia, užívania tej stavby. Lebo peniaze sú druhoradé.
Prvoradá je tá funkcia pre tú mládež, pre to športovanie. Sme raz povedali, že pre
mládež urobíme maximum. Tak urobme prakticky. Čo sa týka peňazí, otázka je - či to
urobiť cez KŠK, to vyrovnanie alebo či má mestská časť prevziať záväzok po dohode
s veriteľom? To je odborná stránka. Ale jedno aj druhé riešenie je možné. Treba ho
prijať, čo najskôr. A potom, keďže vznikne buď mestskej časti alebo Karloveskému
športovému klubu škoda, treba sa pokúsiť ju vymáhať.

p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne ja len pre informáciu, že uvedomujeme si
naliehavosť riešenia toho problému od 1. dňa. Toto bola jedna z mnohých úloh, ktoré
dostalo nové vedenie stavebného úradu, aby prekontrolovalo tento spis a medzitým sa
vykonali potrebné protipožiarne úpravy v objekte, ktoré vyžadovali nové predpisy.
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Tým pádom, podľa vyjadrenia vedenia stavebného úradu, ak požiarnici potvrdia, že
všetko v poriadku, tak kolaudácii nestojí nič v ceste, čiže v tomto by sme mohli mať
už čistý stôl.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja by som ešte jednu vec k tomu dodal. Len informačne, aby
ste teda videli tú kuriozitu. Predchádzajúce vedenie KŠK podpísalo zmluvu aj s
právnym zástupcom a zabudlo ju zverejniť. Čiže po troch mesiacoch bola opätovne
neplatná. Tak, ako - lebo oni ešte v tom čase, keď tieto úkony robili a podpisovali
nevedeli, že musia zverejňovať, ale selektívne s tým právnym zástupcom už potom
dodatočne ešte raz podpísali zmluvu. Ale s niektorými inými subjektami, ktorým sa z
neplatnej zmluvy z dôvodu už nepodpísali a podpísali buď nepodpísali vôbec alebo
podpísali s inými subjektami, čiže aj tam vidíte takú tú, že najskôr niečo podpíšete z
nevedomosti - síce môže dôjsť k tomu, že tá zmluva je neplatná, ale podľa mňa je
psou povinnosťou urobiť niečo, aby ste to vrátili do toho stavu, že jednoducho tu
zmluvu sfunkčnite. A konalo sa tak, že v jednom prípade, a teda aj v tom. Aj to je
akože bizarnosť celej situácie, že právny zástupca o 2 roky neskôr, ktorý podpisoval
zmluvu sa dostal do tej istej situácie, do ktorej sa dostal dodávateľ. Až na to, že
vzhľadom k tomu, že vedenie chcelo tak chybu napravilo. Ale v prípade staršom už
záujem chybu napraviť nemalo. Čiže to len na aj to dokresľuje proste tú situáciu, že
aký tam bol problém, že keď sa chce tak sa dá, keď sa nechce, tak keď vám riešenie
leží pred očami alebo na stole, tak ho neurobíte.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne s faktickou pripomienkou pani poslankyňa
Khuriová nech sa páči.
p. Khuriová: Ja vám ďakujem za oboznámenie s týmto prípadom. A ja nadviažem na pána
doktora. Ako správne uviedol, že súdny spor nebol vedený kvalifikovane Ja sa iba
prikláňam k tomu, že aby nevzniklo riziko, o ktorom tu bol rozprávané, keď už teda
bude súdny spor pokračovať v marci, aby sa počkalo na rozhodnutie súdu, nakoľko...
nakoľko z praktického hľadiska pokiaľ, pokiaľ tú mimosúdnu dohodu nemajú záujem
si dohodnúť s nejakými miernejšími podmienkami pre mestskú časť, tak je to potom
už kvôli transparentnosti asi pozitívnejšie, aby rozhodol súd. Ak to teda má byť
rozhodnuté na tom najbližšom zasadnutí... pojednávaní - teda. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Záverečné
slovo patrí predkladateľovi materiálu.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Súhlasím s vami. A ja som vlastne teda na tom
poslednom pojednávaní povedal sudcovi, že ak by bol schopný, bol by som najradšej,
aby rozhodol vytýčil pojednávanie na 9. marca. Súhlasím s vami. Ak to 9. marca
rozhodne, je to čistejšie. Toho, čoho sa obavám je - ja nebudem - alebo budem sa
snažiť, čo najrýchlejšie sa dostať k prvostupňovému. Obavám, sa keď náhodou bude
chcieť ešte znalecké dokazovania atď, začne to naťahovať, čo v tom prípade sú myslím si, že, ak 9. marca rozhodne, je to správne. Ak 9. marca nerozhodne a bude
robiť ďalšie úkony, možno ako ak by sme aspoň predbežne, že týmto smerom by som
to chcel možno dávať. Čiže deviaty marec nie je tak ďaleko. Ešte ten ... proste tie 2, 3
týždne môžme počkať. Ale ak nerozhodne na tom pojednávaní, asi by som to potom
išiel. Čiže ak sa tu dohodneme na takomto systéme, ja som že... že ak je 9. marca
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rozhodnutie, máme rozhodnutie, je to čistejšie. Ak ho nemáme a naťahuje sa ďalej,
môže sa zase naťahovať 3, 4, 5, 6, 8 mesiacov. A už naozaj potom vznikajú ďalšie
náklady. Čiže ak budete hlasovať, ja by som nepriamo proste povedal, že asi takáto je
moja predstava. Ak s tým súhlasíte, zahlasujte že... že na 9. marca budem robiť všetko
preto, aby sudca rozhodol. Ak to bude ďalej odročovať a bude to dlhšie, budem sa - či
už na jednej strane snažiť tú druhu stranu primäť k tomu, aby aspoň čiastočne
spustila. Aby to naozaj nebolo - proste - pokiaľ budú ochotní niečo spustiť, tak ako ste
povedali, má to zase zmysel sa s nimi dohodnúť. Lebo šetríme. Keď budú chcieť v
plnej výške, budem sa snažiť najlepšie ako viem. Len hovorím - chcel by som nejaké
to usmernenie, že ako to vidíte. Ďakujem. Ale aj z toho rozprávania som ho nejak
dostal. A poprosím teda, ako zahlasujete, budem sa snažiť, naozaj čo najlepšie to
vyriešiť.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík s faktickou poznámkou,
nech sa páči.
p. Bendík: Možno že len jednu otázku. V podstate, keď sa uvažuje s tým, že by sa pristúpilo
k nejakej mimosúdnej dohode, tak ono s tým subjektom sa už dá aj teraz rokovať, že lebo asi by bolo potom najlepšie, aby tá dohoda vznikla, čo najrýchlejšie. Ak teda 9. 3.
ten súd rozhodne v náš neprospech, tak potom už by sme mali mať pripravené aj to b)
tzn, aby sme minimalizovali tie náklady, ktoré z toho môžu vzniknúť. Takže
predpokladám, že už nejako rokuješ alebo sa tam niečo črtá. Hej?
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto viac nie je prihlásený do
diskusie, uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu aby
predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisa: Nedostali sme žiadny návrh na zmenu ani doplnok, takže navrhujem hlasovať
v takej podobe, ako je materiál predložený - berie na vedomie informáciu o priebehu
súdnom ...o súdnom spore Karloveského športového klubu spoločnosťou INRIS
spoločnosť s.r.o..
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za je 19 prítomných poslancov, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto. Ďakujem
veľmi pekne.

Bod 15: Návrh na vyradenie majetku.
p. Čahojová, starostka MČ: Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu. A to je Návrh na
vyradenie majetku mestskej časti Bratislava - Karlova Ves z evidencie majetku.
Predkladateľom tohoto materiálu je pán prednosta, ktorému odovzdávam slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Ja len v rýchlosti - tí, ktorí mali elektronický
prístup a pozreli si znalecké posudky z roku 2013 tak vidia, že sa jedná sú tam aj
fotografie doslova o vraky. 3 z tých vozidiel majú ešte ŠPZ, a platíme za ne zákonné
poistky. Pre vašu informáciu, stojí nás to každoročne nejakých 250 €, pričom už v
2013, podľa fotiek a podľa všetkého bolo jasné, že sú to vraky, ktoré stačí vyradiť. Ide
o to, že o tom musí rozhodnúť zastupiteľstvo. Netuším, prečo zamestnanci z úradu
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povedali, že netušili prečo sa predchádzajúce vedenie tomu bránilo takýto majetok
vyradiť. Tam vidíte, že niektoré majú- že nulovú hodnotu, resp. naozaj to má hodnotu
šrotu. Len náklady za tie 2 roky na poistnom nás stali ďaleko viac, než to je. Dávame
návrh, ako zo zákona, pokiaľ bola obstarávacia hodnota vyššia ako 165 €, tak
rozhodnutie o vyradení musí urobiť zastupiteľstvo. Okrem týchto áut budú aj ďalšie
veci, ktoré postupne by sme chceli vyraďovať. Pre vašu informáciu, na úrade sa
používajú počítače priemerne s vekom okolo 6 rokov. Potom sú tam samozrejme také,
ktoré majú 10 rokov, ležia tam nie sú vyradené a zase proste minimálne nám to zaberá
miesto, musíme to mať v evidencii. Už keď robíte inventarizáciu atď, len musíte
niekde evidovať. My to chceme začať postupne čistiť. Tieto čistíme kvôli tomu, ako
prvé, lebo nás stoja peniaze. Síce sme už zaplatili zákonnú poistku na tento rok, ale
keď to vyradíme, tak nám ešte alikvótnu čiastku vrátia naspäť. Tak to je vlastne
dôvod, prečo toto tlačíme skôr. A tie počítače, nejaké iné technologické veci ktoré,
ktoré síce sú tak isto staré a budeme ich postupne vyraďovať a dokladovať, aby ste
videli, že naozaj je to neupotrebiteľný majetok, ktorý nemá absolútne hodnotu.
Ďakujem
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto
sa neprihlásil do diskusie prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Nakoľko sme nedostali žiadny návrh na zmenu alebo doplnenie uznesenia,
dávam hlasovať o uznesení v takej podobe ako bolo predložené.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím môžeme hlasovať.
Hlasovanie: Za bolo 19 poslancov, proti žiaden, nezdržal sa nik. Konštatujem, že uznesenie
bolo prijaté.

Bod 16: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme 16. bodom programu a to je plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok roku 2015. Predkladá pani kontrolórka pani Janka Mahďáková.
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Vážené dámy, vážení páni, zákon o obecnom
zriadení ukladá miestnemu kontrolórovi predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorým sa bude riadiť jeho činnosť najmenej raz polročne. Máte pred sebou návrh,
ktorý vychádza z analýzy aktuálnych požiadaviek z legislatívnych úloh, ktoré sú
kladené na miestneho kontrolóra a platných uznesení miestneho zastupiteľstva. Tento
plán kontrolnej činnosti je navrhovaný na pol roka. Nie je žiadnou dogmou. Už
predchádzajúca skúsenosť vás, ktorí sú tu z predchádzajúceho funkčného obdobia,
určite potvrdí, že plán kontrolnej činnosti je možné doplniť. Nakoniec, už na dnešnom
rokovaní bol v jednej časti doplnený. Takže tu je môj návrh. Akékoľvek vaše doplnky
a zmeny sú jedine vašim rozhodnutím. A tými sa bude prioritne riadiť práca kontrolóra
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Prihlásený je pán poslanec Šíbl, nech sa páči.
76

Zápisnica z 2. MiZ Bratislava-Karlova Ves 10.2.2015
p. Šíbl: Dostali sme podnet od pána Zemana, ktorý je členom rady školy na Alexandra
Dubčeka, že kvalita a fungovanie školskej jedálne by si zaslúžili kontrolu. Takže
navrhujem doplniť uznesenie, aby bola zaradená do plánov kontrol aj kontrola
školskej jedálne na tejto Základnej škole. Návrh som dodal písomne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Budem na tento návrh reagovať, nakoľko kontrola
školskej jedálne môže byť vykonávaná v dvoch rovinách. My sme sa predbežne na
túto tému spolu rozprávali. Kontrolór samosprávy môže vykonať kontrolu
hospodárenia tejto školskej jedálne, nakoľko fungovanie školskej jedálne je
financované v rámci originálnych kompetencií miestnej samosprávy. Avšak pán
Zeman zrejme, ako sme o tom hovorili, poukazuje na kvalitu stravovania. Tam je
kompetencia mimo možností miestneho kontrolóra. Je to v kompetencii Krajského
školského úradu. V prípade, že bude doplnený plán kontrolnej činnosti, ja som nad
tým už premýšľala, môžem požiadať o súčinnosť pri výkone kontroly Krajský školský
úrad s tým, aby teda - ja urobím tú ekonomickú časť toho celého procesu kontroly a
požiadam o.... kompetentný orgán, aby spolupracoval pri výkone kvality toho
stravovania ako takého.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec
Zajac.
p. Zajac: Posledné 4 roky otravoval toto miestne zastupiteľstvo kontrolovaním kvality stravy
na Karloveskej 61. Musím povedať, že ako - s kolegom poslancom Bendíkom sme
využili naše... našu účasť v rade školy. Však. Teraz sme aj menovali členov do rady
školy. Aj ten pán Zeman je myslím predseda rady školy. Že bolo by veľmi dobré, keby
tá rada školy sa zasadila o kontrolu tejto kvality stravy. Tak isto je to správny orgán
riadenia školy. A myslím si, že je to jej - má keď nie v kompetencii, tak ako hygienik
minimálne. Teda, ak tak už nejakí rodičia nepozvali hygienika a stravológa, ktorý
teda, aby to - áno, lebo oni majú nejaké nariadenie o tom, aké nutričné a iné, ale
neviem ako sa povie - ten človek inak ako stravológ... Ale tá rada školy má v tomto
veľké iniciačné ...alebo aj sama kontrolné možnosti. My sme s kolegom Bendíkom
dostali pár obedov na škole. Ale hlavne to, že záujem o kvalitu stravy je naozaj tým
spúšťačom toho, že sa tam začalo variť inak. Tak na tej škole sa varilo inak. My sme
tam iniciovali dotazníkový prieskum. Rodičia písali, boli sme tam nežiaduci element.
Nebola nadšená tá škola, nebola pani riaditeľka nadšená, neboli učitelia nadšení.
Samozrejmé nebola nadšená družina, neboli nadšení. Tuto sa všeličo... - ale zmenilo sa
to. Výsledok bol, že kvalita stravy potom bola iná. Takže pán Zeman ako predseda
rady školy by mal v 1. rade si vstúpiť do svedomia.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec
pán zástupca Zajac.
p. Zajac: Ďakujem pekne. Náš školský úrad sa obrátil na Okresný úrad Bratislava, odbor
školstva, teda bývalý Krajský školský úrad, so žiadosťou na vykonanie kontroly
kvality a množstvá jedál. A prečítam vám trojriadkovú odpoveď: Na váš podnet vám
zasielame nasledujúcu odpoveď. Na kontrolu kvality a množstva jedál v školskej
jedálni pri Základnej škole Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, príjmite zamestnanca
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na dohodu o vykonaní práce. S pozdravom Okresný úrad". Takže naozaj tak, ako
povedal aj Marcel, skôr to nechajme v našich ako samosprávnych kompetenciách, tzn
cez radu školy. Asi to nemá možnosť naozaj vecne kontrolovať pani kontrolórka. Tam
skôr možno tu kontrolu hospodárenia školskej jedálne - k tomu sa tiež týkal podnet
pána Zemana a toto by si novo kreovaná alebo obnovená rada školy, ktorú sme dnes
volili to by ste si mohli kolegovia zobrať ako jednu z tém, ktorej by ste sa mohli
venovať ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec
Dulla.
p. Dulla: Ani sa nedivím, že bývalý Krajský školský úrad sa takto vyzul. Lebo oni majú na
starosti pedagogický proces kontroly, alebo kontrolu v oblasti činností. A stravovanie
patrí Úradu verejného zdravotníctva. Obchodná inšpekcia pokiaľ sa týka o verejnú
službu, a pokiaľ sa týka o uzavretú, tak Regionálny úrad verejného zdravia.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym diskusným príspevkom
nasleduje pán poslanec Rosina.
p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Keď som vstupoval do týchto priestorov, tak som
očakával, že sa otvorí čierna skrinka a bol som zvedavý čo odtiaľ vylezie. Otvorila sa
Pandorina skrinka a zisťujeme, že všetko možné, čo môže nefungovať v tomto úrade,
nefunguje. Počas predvolebných akcií ale z vlastnej skúsenosti viem, že z jedných ...
jedným dôležitým faktorom strpčovania života obyvateľov Karlovej Vsi je hluk
reštaurácii. Teda hlavne do hlbokej noci. Rozmýšľal som nad tým, ako to riešiť, ale
vidím, že to je prakticky vyriešené. Bolo prijaté VZN-ko - povedal by som, až príliš
tvrdé, ktoré v roku 2013 - je to VZN číslo 4/2013, ktoré upravuje dobu otváraciu dobu
stravovacích a reštauračných pohostinských zariadení atď od ôsmej do 22. hodiny,
počas bežných pracovných dní a do 24. hodiny počas víkendu. A prevádzku herní a
herných automatov a miestnosti prevádzkarni hazardných hier od 10. do 22. hodiny.
Keď ale to konfrontujem s realitou, tak čítam, že: reštaurácia Rotunda, Kolískova 11
až 24. 00 - 7 dní v týždni. Reštaurácia Relax Ľudovíta Fullu od 16 do 24 v týždni, do
03.00 počas z piatku a soboty. Long pub Majerníková od 10. do 24. hodiny, počas
týždňa, v sobotu do jednej. Coins café - to je herňa Majerníková od deviatej do 3.
hodiny rannej, v sobotu a v nedeľu od 15. do 3. hodiny rannej. A Re..styles
Majerníková je top číslo 1 - veľká reklama NONSTOP. Takže sa pýtam, čo robil
niekto v tomto úrade, kto to má na starosti, aby zosúladil platné VZN s realitou a
praxou každodennou. Odpovedám si sám - nerobil nič. Tak, ako bolo, ako je vo zvyku
aj pri mnohých ďalších, ďalších, príležitostiach. Preto navrhujem, aby sa k bodu 2
pridal bod 2.5 s textom: Kontrola dodržiavania VZN číslo 4/2013 o pravidlách času
predaja atď. atď. Skončil som.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne s ďalším diskusným príspevkom pán poslanec
Krampl.
p. Krampl: Ďakujem za slovo. Ja mám iba na vás, pani starostka, jednu otázku. Z dnešnej
diskusie vyplynula zaujímavá skutočnosť. Boli prezentované 2 právne názory. Jeden,
ktorý pani kontrolórka opierala o rozhodnutie krajského stavebného úradu, teda že
Mestská časť nemá právo kontrolovať Stavebný úrad. Druhý tu prezentoval pán Dulla,
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tak ja sa vás chcem opýtať, nebudeme to teraz riešiť. Ale do budúcna umožníte
kontrolu stavebného úradu kontrolórke? Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím, že pani kontrolórka môže skontrolovať všetko, čo
len skontrolovať jej zákon dovoľuje. Že v tomto úrade jej to určite nikto nebude klásť
prekážky. Ale neviem, či môže kontrolovať všetky činnosti stavebného úradu. To si
myslím, že naozaj je tak - že nemôže. Čiže pokojne vám pani kontrolórka odpovie.
Určite to ovláda lepšie ako ja.
p. Mahďáková, hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem inak za túto otázku. Ja som v duchu
chcela na to reagovať, keď otvoril pán poslanec Dulla túto tému. Je to možno na širšie.
Je veľa hodín, nechcem to veľmi rozvíjať. Ale aj v komunite kontrolórov existuje na
toto rozdielny názor. Ja dnes, ako, úplne s obdivom počúvam v mnohých veciach pána
Dullu. Pretože mne sa páči, a v mnohých veciach s ním súhlasím. Naozaj, ja zastávam
názor, že nakoľko spolupodieľame sa na financovaní stavebného úradu, mal by mať
miestny kontrolór právo kontrolovať dodržiavanie lehôt. A presne tak nezasahovať do
aktov riadenia toho, do hmoty - ako sa teda po právnicky hovorí. Ale, pravdupovediac,
je to výklad nejakého úradu, ktorý to dozoruje. Takže potom ide - bude, ak ja
vykonám tú kontrolu, čo nemám problém zaradiť do plánu - teda fyzicky, aby sme to
stihli. Tam treba aj na toto prihliadnuť. A keď ma tým zastupiteľstvo poverí, pôjdem
ja osobne do tej kontroly. Druhá vec je, aké z toho vyplynú výsledky a aká bude reálna
možnosť s tým potom pre vás, ako reprezentantov mestskej časti pracovať. To len na
doplnenie odpovede môjho názoru.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, keďže nikto iný nie je prihlásený do diskusie,
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Dobre dostali sme 2 návrhy na doplnenie. Ja sa chcem, aha - dobre, čiže aha, my sme teraz riešili, či by si - autoremedúra pani kontrolórka možnože to bude
jednoduchšie, keď si to osvojíte. Dobre? Jasné... ja sa spýtam pána poslanca Šibla,
lebo tu padlo... padol taký návrh názor, že kontrolovať sa dá teda len ekonomická
činnosť školskej jedálne. A tu sa píše, či si osvojíš, že teda ekonomickú činnosť žiadaš
kontrolovať. Áno, dobre. Takže ja teda prečítam návrh, ktorý predložil pán poslanec
Šíbl. Je to k bodu plán kontrolnej činnosti. Žiada do plánu kontrolnej činnosti doplniť
kontrolu ekonomickej činnosti školskej jedálne na Základnej škole Alexandra
Dubčeka.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie: Hlasovanie je ukončené. Za bolo 19 poslancov, proti nebol žiaden, nezdržal sa
nik. Tento doplňujúci návrh pána poslanca Šíbla aj schválený. Prosím návrhovú
komisiu o predloženie ďalšieho návrhu.
návrh. komisia: 2. návrh som dostal od pána poslanca Rosinu a pokúsim sa ho prečítať.
Dúfam, že je to len to krátke, tzn. navrhuje doplniť za bod 2,5 ... 2.5 - áno, čiže
doplniť za 2.5 Kontrolu dodržiavania VZN číslo 4/2013 o pravidlách času predaja v
obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujme
o tomto návrhu.
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za prijatie tohoto doplňujúceho návrhu bolo 19
poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Tento doplňujúci návrh bol prijatý.
návrh. komisia: A teraz, aby sme nezabudli - ako predtým, by som chcel dať hlasovať za
celý návrh uznesenia tak, ako bol predložený s tým, že vnútri budú doplnené tieto 2
doplňujúce body, ktoré sme dostali od poslancov.
p. Čahojová, starostka MČ:
uznesenia ako celku.

Ďakujem veľmi pekne. Takže dávam hlasovať o návrhu

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 19 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
Uznesenie bolo prijaté v predloženom znení.

Bod 17: Odmena miestnej kontrolórke za 4. štvrťrok 2014.
p. Čahojová, starostka MČ: Pristúpime k 17. bodu programu. Pán poslanec Zajac nech sa
páči.
p. Zajac: Áno, tak by som chcel poprosiť, práve sme sa rýchlo dohodli s pánom poslancom
Lenčom, že by sme opäť chceli poprosiť o krátku prestávku, v mene dvoch
poslaneckých klubov.
p. Čahojová, starostka MČ: /Nech sa páči, treba skontrolovať malú zasadačku či tam zostali
ešte nejaké bagety./
chyba nahrávky
p. Rosina: ...hoci voči sebe, nemôže mať nároky na nejaké zvyšovanie našich odmien. A tak
isto, hoci je to veľmi kruté, ja nedokážem navrhnúť inú odmenu ako 0 %. Nech mi to
pani kontrolórka odpustí, ale situácia je taká, že sme v takej finančnej situácii. Až sa
nám podarí z toho vyhrabať, budeme môcť pristúpiť k iným číslam. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nikto iný nie je prihlásený do
diskusie.uzatváram diskusiu k tomuto a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla
návrh uznesenia. V poradí, v akom prišli.
návrh. komisia: Čakáme ešte na v poradí 2. návrh. Takže dávam hlasovať o 1. návrhu na
doplnenie - miesto vybodkovanej sumy alebo miesto bodiek - schváliť odmenu vo
výške 30 % z určeného platu. Je to návrh pána poslanca Šíbla.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Šíbla. Nech
sa páči. Takže ... zastavujeme hlasovanie. Prosím ešte raz uviesť pána predsedu
návrhovej komisie - uznesenie. Návrh uznesenia. Ďakujem za upozornenie.
návrh. komisia: Dobre, takže ideme ešte raz. Takže dávam návrh na - schváliť odmenu vo
výške 30 % z určeného platu, čo je výška 1.662 €.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, takže opakujem, znovu hlasujeme o tomto
návrhu pána poslanca Šíbla.
Hlasovanie: Za tento návrh hlasovalo 12 prítomných poslancov, proti bol 1, zdržali sa 4.
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p. Čahojová, starostka MČ: Konštatujem, že návrh pána poslanca bol schválený. Čiže o
ďalších návrhoch uznesení nebudeme hlasovať.
návrh. komisia: Ale budeme hlasovať materiálu ako o celku, lebo toto bol návrh na
doplnenie sumy. .... Automaticky?.... OK.

Bod 18: Rôzne

p. Čahojová, starostka MČ: Takže vážení kolegovia, pristupujeme k záverečným bodom
nášho programu. Nasleduje bod číslo 18 Rôzne. Prosím kolegov, ktorí majú záujem
prihlásiť sa do bodu Rôzne. Slovo má pán poslanec Dulla. Nech sa páči.
p. Dulla: Áno, ďakujem za slovo. Dámy páni, ako sme sa mali možnosť presvedčiť, veľmi
záleží na informovanosti alebo vzdelanosti pre jednotlivé vážne témy. Súčasťou toho,
čo sme dnes dostali, je aj tá publikácia ZMOS-u, kde by mali byť informácie
jednoznačné, správne. A okrem obyčajnej, teda citácie, alebo opakovanej litery aj
nejaký aplikačný návod použitia. Lebo samotná litera predpisu ešte z nikoho
odborníka neurobí. Na Slovensku okrem organizácie so skratkou ZMOS pôsobí aj
veľmi podobnou skratkou organizácia ZOMOS. Vzdeláva členov orgánov územných
samospráv. Ponúka spoluprácu. Oslovila všetky územné samosprávy na Slovensku po
voľbách tak, ako sú kreované. Každý občan Slovenskej republiky sa môže stať
individuálnym členom tejto organizácie za 12 € ročne členského. A rovnako sa môže
stať členom právnická osoba, teda aj Mestská časť, na základe individuálne určeného
členského. Každý člen má nárok na podporu, každý člen má nárok na možnosť
ovplyvňovať v ....spoločné dianie. Máme skúsenosti s touto organizáciou. Ja osobne
som zástanca vzdelávania celoživotného a odporúčam každému, aby zvážil svoje
individuálne členstvo a zároveň odporúčam vedeniu mestskej časti, aby spracovala
analýzu toho, čo nás stojí členstvo v iných záujmových združeniach územných
samospráv, tak ako je ZMOS. Aké máme z toho prínosy a, čo by sme mohli získať
členstvom v občianskom združení ZOMOS. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len na okraj - neodpustím si, že sa o
nás tieto záujmové združenia zaujímajú a predbiehajú sa v ponukách, aby sme sa stali
členmi. Dejú sa také zaujímavé ponuky. Ale samozrejme toto treba vyhodnotiť. Pán
poslanec Zajac s faktickou k tomuto príspevku. Nech sa páči.
p. Zajac: Ja už som len chcel doplniť, že aj elegantné by bolo vystúpiť zo ZMOS-u. Lebo to
sme my tu tak dosť sa o tom bavili pred štyrmi rokmi, keď sme vystupovali z Únie
miest a obcí Slovenska. A teda nebol to úplne jasný a jednoznačný názor. Takže ja
veľmi podporujem ten návrh, ktorý predložil alebo to, o čom hovorí pán Dulla. A
skutočne by sme si členstvo v tej organizácii mali dobre zvážiť. Lebo oni sa o nás
zaujímajú práve preto, že tiež sú financovaní a braní ako partner, ktorý pristupuje do
istého lobbingu. Lebo to je lobbistická organizácia. Presne podľa toho, koľko má
členov.
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p. Čahojová, starostka MČ: No, ak sa k tomu môžem vyjadriť, čo mnohí z vás tu viete
omnoho lepšie ako ja, ZMOS je organizácia, ktorá má prevažné množstvo členov - sú
to obce. Čiže mestá tam ťahajú za kratší koniec. A na nás naliehajú práve aby sme
vstupovali aj mestské časti samostatne. Ja v tejto chvíli vám neviem povedať - či sme
členom ZMOS-u alebo nie sme. Ale pravdepodobne... teda sme áno, pretože my sme
boli súčasne v obidvoch. Samozrejme, toto treba zvážiť. Ale pokiaľ teda máme
hlasovacie právo,... teraz bude sa konať nejaká udalosť, tak ho asi využijeme. No
pokiaľ sme členovia ZMOS-u tak máme delegáta. Na začiatku nášho bývalého
volebného obdobia sme boli v obidvoch organizáciách. A ZOMOS pravdepodobne
nemá také vysoké členské ako ZMOS. ZOMOS je združenie občanov miesta a obcí
Slovenska. Dobre.. . ale pán Dulla ešte faktickú, nech sa páči.
p. Dulla: Nie je problém podať podrobnejšiu informáciu o organizácií so skratkou ZOMOS.
Máme tam bezprostredné kontakty. Jednak preto, že sme členmi a jednak preto, že sa
zúčastňujeme zasadania správnej rady. Naposledy v nedeľu. Takže nie je problém. Ale
nechcem zdržiavať toto zastupiteľstvo. Ja len informáciu o tom, že existuje niečo, čo
je istou konkurenciou alebo doplnkom nefunkčného, alebo zle fungujúceho ZMOS-u,
ktorý formálne združuje mestá a obce. A v skutočností školí starostov a primátorov vo
väčšine prípadov v aplikácií práva proti záujmom obyvateľstva.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Lenč s riadnym príspevkom.
p. Lenč: Ďakujem za slovo vážená pani starostka. Vážené kolegyne a kolegovia, ja som dnes
na toto zastupiteľstvo išiel s nádejou, že skončíme o 18. hodine. Aj všetko to tak
nejako vyzeralo. A musím povedať, že som troška sklamaný. Ja veľmi oceňujem ...
oceňujem takú novú kultúru, ktorú... ktorú tu vedenie mestskej časti zavádza postupne.
A mám nádej, že sa zlepší aj kultúra tohto zastupiteľstva. Ja keď som sa tu v minulom
volebnom období chodil z času na čas pozerať, ako to tu vyzerá, tak som bol veľmi
zhrozený, akým spôsobom sa tu jedná. A musím povedať, že to.... že evidujem, že to
pretrváva ešte aj ďalej. A bol by som rád, keby sa to v budúcnosti nejako zlepšilo.
Jedná sa teda o rokovací poriadok a jeho dodržiavanie. A možno aj takú kontrolu
troška zo strany predsedajúceho, teda pani starostky. S faktickými poznámkami sa tu
zaobchádza ako to, komu vyhovuje. Hocikde, hocikedy sa prihlási hocikto. Potom to
rokovanie aj tak vyzerá. Ja som zvyknutý troška na kultúru z Mestského
zastupiteľstva, kde teda - asi mňa nikto nemôže obviniť z nejakej náklonnosti k
pánovi, bývalému primátorovi Ftáčnikovi, ale on veľmi tam dbal na takú kultúru toho
jednania aj dodržiavanie rokovacieho poriadku. Aj sa ten rokovací poriadok dokonca
nejakým spôsobom ešte vylepšil, aby sa predišlo nejakým sporným záležitostiam.
Takže dávam do pozornosti - v prvom rade si to teda treba naštudovať, ako by to malo
vyzerať a potom aj uplatňovať v praxi. Ďakujem pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za tento príspevok. Všetci by sme si
mali vstúpiť do svedomia a myslím si, že bude aj načase, keď sa situácia trošku
upokojí a prehryzieme sa cez najväčšie problémy, aby sme otvorili aj rokovací
poriadok a prípadne tam niektoré zmeny vniesli. Nasleduje pán poslanec Kmeťko s
riadnym diskusným.
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p. Kmeťko: Ďakujem pani starostka. Ja mám len pár drobností. Pre nás, ktorí chceme
elektroniku, by som poprosil, aby podklady boli buď v DOS-e alebo Excel nie pdf-ko.
To je nanič. Do toho sa nedajú robiť poznámky. A potom taká vyslovene po grafickej
stránke nech to písmo je rovnaké. Nemyslel som kompletne ako celý program, ale
jednotlivé body. A dávať pozor aj na gramatiku. Nepoužívať tam nejakú... ja neviem
latinčinu, alebo ja neviem - čokoľvek, aby nám to neštvorčekovalo a nepísalo čínske
znaky. To je všetko ďakujem. To je taká len dizajnová krása.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík s riadnym
príspevkom.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám 2 veci. Jedna vec je, rozprával som s pani
starostkou, už teda, ktorú sme preberali spolu pred zastupiteľstvom, a to je návrh na
rozšírenie prevádzky autobusovej linky číslo 133. A v podstate ja asi - bude lepšie keď
v tých vyjednávaniach pani starostka bude mať aj mandát zastupiteľstva. Určite to
bude silnejší mandát. A skúsim prečítať návrh uznesenia. Takže: Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves žiada starostku rokovať s
vedením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s cieľom
upraviť prevádzku autobusovej linky 133, ktorá v súčasnosti zabezpečuje prepravu
cestujúcich medzi Kuklovskou ulicou a Novým SND v ranných hodinách tak, aby táto
premávala aj popoludní v čase medzi 14. a 20. hodinou. Termín som tam dal, že po
podpise uznesenia v podstate asi každý vie, že čo to je vlastne za linka. Táto linka
premáva v podstate ráno, v nejakých 5:53 a končí nejako o pol deviatej. Tzn.
recipročne zasa, keď ľudia idú do práce tá linka je dobrá. Zasa, keď idú z práce, treba
nájsť zasa ten čas, kedy je tá najväčšia špička. A to myslím si, že už, odborníci na
magistráte budú vedieť, že kedy to asi malo byť. Takže toto uznesenie, teda tento
návrh dám písomne. A druhá vec - na komisii školstva som navrhol, aby sa urobila
inventarizácia nehnuteľného majetku, ale aj s uvedením nejakých zmluvných vzťahov,
aby sme vedeli - práve cez prestávku sme sa tu s kolegami bavili, že o nejakej
nehnuteľnosti, že komu patrí, tzn. keby sa dala, aj keď nebudem dávať to teraz návrh
uznesenia. Skôr si to predstavujem tak, že sa stretneme asi s prednostom a skúsime
teda do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť nejaký návrh, ktorý by mohol prejsť aj
komisiami. A aby teda sa zachoval ten štandardný postup. V každom prípade, aby sme
vedeli, že čo nám patrí. A druhá vec, aby sme vedeli, aké sú tam nájomné vzťahy. Tzn.
že, či je to doba určitá, neurčitá, či to vieme vypovedať, za koľko, to je prenajaté,
komu je to prenajaté? Tzn. len to... len do pozornosti. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Buzáš s riadnym príspevkom.
p. Buzáš: Ďakujem pani starostka ja sa chcem poradiť, či túto vec môžem predniesť v rámci
Rôzneho alebo ako interpeláciu. Ešte ku koncu volebného obdobia sme na podnet
občanov v predchádzajúcom zastupiteľstve schválili uznesenie na opravu chodníka
pochôdznej plochy Ľudovíta Fullu 10, 12. Na základe tohto uznesenia pani starostka,
keďže tie priestory nepatria mestskej časti, ale magistrátu, poslala na Mestské
zastupiteľstvo alebo na magistrát list s požiadavkou - teda tlmočila požiadavku tých
občanov. Mňa títo občania -ako- opakovane kontaktujú. Už sú aj takí... trošku aj
netrpezliví, aj sklamaní a požadujú preveriť na Magistráte, resp. v mestskom
zastupiteľstve, v akom štádiu je táto požadovaná oprava vyššieho... uvedeného
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chodníka. Takže či to mám dať teraz ako návrh na uznesenie v Rôznom alebo ako
interpeláciu na vás, pani starostka?
p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím, že interpelácia bude lepší spôsob.
p. Buzáš: Dobre. Tak to chcem dať ako interpeláciu na vás, pani starostka. Áno?
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem.
p. Buzáš: To bola otázka s prosbou v očiach. Ďakujem, že ste vyhoveli. A ešte by som sa
chcel spýtať pani kontrolórky, tiež podobnou otázkou, keďže pri tom pláne
kontrolných činností - a tá moja pozornosť už nie je taká, ako by mala byť, aj preto, že
sme od rána väčšina z nás v prací, takže už máme nárok byť nepozorní, som započul stavebný úrad a kontroly lehôt. A ja som na základe toho - tej predchádzajúcej
diskusie pochopil, že toto by sme vám mohli dať ako úlohu. A očakával som, že
kolega Krampl vás o tú úlohu požiada, aby ste preverila tie možné prieťahy a kontroly
v zákonných lehôt... udržiavania zákonných lehôt v rokoch 2010- 14. Tak sa chcem
spýtať, či by ste si to vedeli osvojiť s tým, že termín si dáte vy ľubovoľný. A teda ak
áno, či vám to dám alebo stačí takto povedať, alebo písomne do rôzneho - ale v rámci
tej interpelácie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ja by som prosila, pán poslanec, ešte raz jasne formulovať
otázku. Kontrolovať dodržiavanie....
p. Buzáš: Chcel by som požiadať pani starostku, či si - za 1.) možno vie osvojiť dodržiavanie
zákonnosti lehôt za roky 2010 až 2014 na stavebnom úrade, alebo či mám teda to dať
formou rôzneho ako návrh uznesenia alebo v interpeláciách ako interpeláciu na pani
kontrolórku?
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja by som vás chcela poprosiť, aby ste túto
iniciatívu si odložili možno na niekedy neskôr, pretože v tejto chvíli je - máme
povereného nového pracovníka vedením stavebného úradu. A musím povedať, že
keby sme im do toho, čo tam on našiel a čo musí absolvovať, tzn preberanie
obrovského množstva živých spisov, ktoré boli viazané na jednu konkrétnu osobu tak
my ešte by sme ho zaťažili, podľa mňa, ďalšou agendou, aby sme mu sťažili tú už
beztak zložitú situáciu... ja by som odporučila, aby sme si to premysleli a odložili si
túto požiadavku na niekedy... na neskôr. Nie je to problém, ale v podstate by sme
mohli paralyzovať jeho prácu. Ja si to tak predstavujem. Lebo on .... naozaj je to vaše
právo poslancov.
p. Buzáš: Ďakujem, čiže ten návrh nepodávam.
p. Čahojová, starostka MČ: My sme o tom diskutovali cez prestávku aj s pani kontrolórkou
a ešte aj s iným našim kolegom, ale v tejto chvíli by to asi nebolo najšťastnejšie.
Ďakujem. Pán poslanec Rosina.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Je už pokročilá hodina, preto sa zo všetkých tém, ktoré som
mal na mysli obmedzím iba na jednu. A teda: V tomto úrade, všade, kde prídem,
narážam na problém, že nikto nevie podať informácie. Za bývalého Rakúsko-Uhorska
úradníci mali papierovú kartotéku a keď niečo bolo treba, tam to vyhľadali. Tuná
nemajú ani papierovú a nie to ešte nejakú elektronickú databázu. O tomto sme hovorili
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aj s pánom prednostom. Teraz nechcem o tom veľa rozprávať, ale bol by som rád,
keby do budúceho zastupiteľstva sme mohli dostať nejaký materiál, ktorý by už
hovoril konkrétne o nejakom pláne, aj s časovými termínmi, čo sa v tomto úrade dá
spraviť preto, aby ľudia pracovali na úrovni doby, aby vedeli poskytnúť informácie.
Ďakujem.
p. Hrčka, prednosta MÚ MČ: Ja len v krátkosti - Neviem, aké druhy informácií nevedia
poskytnúť. To - akože, keď ...to na mňa kľudne smerujte, že čo bol za problém. V
konkrétnom prípade - čo sa týka ... my sa snažíme teraz v dohľadnom čase rozbehnúť
tzv. front office. Office prvého kontaktu, kde by sme chceli, aby boli... aby minimálne
vedeli smerovať ľudí a vedeli, kto je ..., kto má akú informáciou. Stáva sa nám často,
že nám človek príde na úrad a začne sa po kanceláriách pýtať, lebo nevie kde, čo má
získať. On proste vie, že zhruba, čo chce, ale nevie kam má ísť. A cieľ je nasmerovať
ho na ten front Office, ktorý buď - po a) ak je to bežná agenda, formulár, neviemčo,
tak ho vybaví. A keď ho nevie vybaviť, tak aspoň ho vie nasmerovať, že teda kam sa
má obrátiť. To je predstava. Časový horizont asi 1. apríl - by sme boli takí, že by sme
chceli , aby to išlo. Ako - myslím si, že to reálne uvidíme. Záleží od viacerých vecí,
ale zhruba tam niekde sa snažíme dostať.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Faktická pán poslanec.
p. Rosina: Ja by som to len rád konkretizoval. To je všetko fajn. Ale ja, keď prídem na
komisiu a je tam - napr. na sociálnej komisii sú žiadosti o sociálny príspevok,
jednorázový, a položím otázku a - mohli by sme dostať prehľad, že 5 rokov dozadu,
kto žiadal a z týchto žiadateľov koľko krát žiadal a dostal ? - tak to pani vie spraviť.
Ale trvá jej to týždeň. A musí to hľadať niekde u seba, pod stolom a v skrini. Takže o
to ide, aby to nehľadala pod stolom v skrini a kdekade, ale za 5 minút naťukala a
máme výsledky. Tak isto na dopravnej komisii nám pán tajomník preposlal 120
snímok rôznych závad. A teraz sme chceli a ktoré sú dôležité. No tak - dôležité všetky sú dôležité. Takže toto treba mať interaktívny prístup. Vedieť sa zorientovať,
rozčleniť vytiahnuť si. A toto tu nefunguje. A pokiaľ to tu nefunguje, tak nevieme sa s
ničím pohnúť. To isté je aj, čo sa týka nehnuteľnosti. Čo som tu počul, to je všade.
p. Čahojová, starostka MČ: Absolútne s vami súhlasím. Pán poslanec Dulla, nech sa páči
máš slovo.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Nadviažem na to, čo hovoril pán poslanec Bendík. Linka 133 je
dlhodobý známy záujem o poobedňajšiu prevádzku. Otázka je, ten rozsah od 14. do
20. Ja som si dovolil vypýtať od Dopravného podniku informácie, čo stojí tá
doobedňajšia. A na základe nej som koncipoval istý návrh vo vzťahu k primátorovi
Bratislavy. Ten vychádzal z toho, že by sa akoby zrkadlovo popoludní prevádzkovala
linka 133. Tak ako dopoludnia, zhruba časová... aby to bolo za rovnaké náklady alebo
približne rovnaké náklady, rozsah 6 hodín je dvojnásobkom toho. To v súčasnej
situácii Bratislavy je možné, ale bude nás to primerane stáť. Určite to Bratislava
neodfinacuje bez spoluúčasti mestskej časti. Takže musíme si byť vedomí, koľko by
sme boli ochotní do toho dať. Ale principiálne popoludňajšou - alebo rozšírenie
prevádzky a popoludňajšie hodiny sa zaoberáme zhruba 2, 2 a pol mesiaca. Robíme na
tom cielene. Sme už teda vo fáze kvalifikovaného oslovenia primátora Bratislavy. Tak
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isto súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Bendík, ohľadne tej majetkovoprávnej
informovanosti, teda toho stavu hnuteľného, nehnuteľného majetku, inventarizácie. Ja
predpokladám, že v súlade zo zákonom o účtovníctve väčšina inventarizácie sa
vykonáva. Ideálne by bolo, keby sa vykonávali všetky inventarizácie tak, ako je zákon
nastavený. Ak sú inventúrne záznamy, nemal by byť problém v priebehu pár
pracovných dní, aby boli k dispozícii. A následne podľa toho spracované. Hej? Pre
komisie. Druhá záležitosť je tá, že či budeme - či nám to bude stačiť na to, aby sme
dosiahli ten zamýšľaný cieľ. Ja verím, že áno. Chce to pravdepodobne nejakú - ad hoc
- pracovnú skupinu, ktorá to dopracuje do takého užívateľsky prívetivého tvaru, lebo
nie všetci sú odborníci, aby to malo zmysel čítať, tak aby to bolo porozumiteľné.
Niečo ako knižka pre deti. Aby to malo výpovednú hodnotu a dalo sa s tým pracovať,
nielen pre nás, ale povedzme, že väčšinu tých informácií vlastne chceme dávať
dohromady kvôli obyvateľom. Im chceme prinášať informácie. A nepredpokladám, že
väčšina sa špecializuje na inventarizácie a spôsoby zápisu inventovaného majetku. Ja
mám ešte jednu otázočku, čo nás zaujíma. To je zimná údržba. To, čo sa tohto kroku
deje je mimoriadne. Mimoriadne situácie sa zásadne riešia mimoriadnymi postupmi.
Ja by som chcel apelovať na nové vedenie, aby buď dotlačilo tú firmu, ktorá má
zmluvné záväzky k nám riadne to plniť, zmysluplne, tak, ako to má hlavu a pätu alebo
našlo iný spôsob: brigádnicky, bezdomovci, študenti, dôchodcovia. Všetko jedno.
Proste mimoriadna situácia, mimoriadnym spôsobom. Ak podľa VZN sme my
vlastníci bytov a domov povinní zabezpečiť schodnosť od 7. ráno, lebo ináč bedaprebeda, tak aj Mestská časť musí byť takto nastavená. Teda jej zmluvný partner všetci sme si v právach a povinnostiach rovní. Neexistuje, aby zmluva dovoľovala
zmluvnému partnerovi, že on si môže dovoliť nastúpiť o 6 o 7 hodín alebo nenastúpiť
vôbec. To predsa nie je mysliteľné. Tí ľudia sa nemajú ako dostať k mestskej doprave.
To, že sa odpratujú cesty, to je pekné. Autom je to ľahšie, ale pešie to nevie. Ja som
prípad neodprataného chodníka a schodov spred osemnástich rokov. 18 rokov si
nesiem dôsledok za to, že niekto neupratal časť chodníka. Tu sedí ďalší. My sme živé
úkazy, že náhrada škody je jeden veľký prd. Nič nám to nie je platné. Následky a ešte
raz následky.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, ja sa veľmi ospravedlňujem, ale pred chvíľkou
sme dostali malé upozornenie, že nedodržiavame rokovací poriadok. Takže veľmi
vážna téma. Berieme do úvahy - zimná údržba nás veľmi bolí, ale musím ukončiť
tento diskusný príspevok.
p. Dulla: V rôznom len 3 minúty? Nie 5?
p. Čahojová, starostka MČ: Myslím si, že tak ako.
p. Dulla: No ale 5 minút je príspevok. Tak...
p. Čahojová, starostka MČ: Takže prosím s faktickou pripomienkou pána poslanca
Bendíka.
p. Bendík: Ja by som rád možnože upresnil to uznesenie. Čo sa týka tej 133, to nie je
myslené, že má premávať od 14. do 20. Ale ja dnes neviem, že kedy je ten čas, keď je
špička. A netuším že ani... že ako dlho by bolo potrebné, aby ten autobus premával.
Tzn. treba to chápať, že v rozmedzí medzi týmto časom, aby bol nejako vymedzený,
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ale tak dlho ako tá špička trvá. Tzn. tak som to uznesenie aj myslel. Tzn. môže to byť
kľudne 2 hodiny, možnože 3. Ale dneska ja neviem. Len, aby tam bolo nejaké to teda
vymedzenie. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne s faktickou poznámkou pán poslanec pán
vicestarosta Záhradník.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem my sme boli s Martinom Bertom svojho času
vlastne iniciátori tej 133, keď sa predlžovala k Eurovei a naša argumentácia vtedy
bola, naozaj, že pre Karlovu Ves je to dôležitá linka, ale ona nie je len v tej rannej
špičke, lebo ak existuje dopyt po prepravnej kapacite ráno, tak je logicky, že asi tí
ľudia, ktorí to využijú ráno to využijú aj popoludní, keď sa vracajú z práce. Takže po
tejto stránke to má svoju logiku. A to by som naozaj skôr sa priklonil k Vladovi
Dullovi, lebo treba - to sú všetko navyše prepravné náklady a tomu sa bude dopravný
podnik alebo mesto vlastne brániť. Takže je logické argumentovať, že tých ľudí,
ktorých sme odviezli ráno, asi by sme mali odviezť aj späť. A preto by to malo byť asi
v tom rozsahu tak, ako je to ráno. Tak v tom rozsahu, či už časom ohraničené alebo
proste vozokilometrami, proste, ktoré sa tam alebo prepravnou kapacitou... proste aby
to bolo zrkadlo, vtedy. To vie pani starostka na meste kvalifikovane obhajovať.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, keďže už nie je nikto prihlásený do diskusie,
prosím návrhovú komisiu, aby predniesla prípadné došlé návrhy.
návrh. komisia: Máme jeden návrh, ktorý vyplynul z diskusného a jeden návrh predložený
písomne. Takže ten prvý návrh je návrh poslanca Bendíka. Ja teda prečítam uznesenie.
Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves žiada
starostku rokovať s vedením Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy s cieľom upraviť prevádzku autobusovej linky 133, ktorá v súčasnosti
zabezpečuje prepravu cestujúcich medzi Kuklovskou ulicou a Novým Slovenským
národným divadlom v ranných hodinách tak, aby táto premávala aj popoludní v čase
medzi 14. a 20. hodinou. Termín po podpise uznesenia. Ďakujem pekne dávam
hlasovať o návrhu tohoto uznesenia.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za tento návrh bolo 19 prítomných poslancov, proti
nebol nik, nezdržal sa nik. Prišli ešte ďalšie návrhy.
návrh. komisia: Áno prišiel. Druhé uznesenie je to z písomného návrhu. Ja to prečítam. Je to
také doplnenie vlastne žiadostí o kontrolu na ktorú sme zabudli, keď sme tento bod
mali otvorený. A tzn. žiadame kontrolórku mestskej časti vykonať kontrolu na
Základnej škole Majerníkova 62. Priestory pod jedálňou sú prenajaté. Zamestnanci
školy upozornili, že priestory boli prenajaté riaditeľkou. Áno, takže ešte raz žiadame
kontrolórku mestskej časti vykonať kontrolu na Základnej škole Majerníkova 62,
prenájom priestorov, či sú prenajaté priestory pod jedálňou. Zamestnanci školy
upozornili, že priestory boli prenajaté riaditeľkou pani Golaisovou. V priestoroch bola
prerobená elektrika na 380 V. Do priestoru sa nedostali ani školníci ani zamestnanci
školy a predkladá to poslanec Borovička.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, dávam hlasovať o tomto návrhu.
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Hlasovanie: Za takto navrhnuté uznesenia hlasovalo 17 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa
1 poslanec. Ďakujem, týmto sme ukončili bod rôzne.

Bod 19: Interpelácie

p. Čahojová, starostka MČ: A pristupujeme k bodu číslo 19. Sú to Interpelácie. Nech sa
páči, ako prvý sa prihlásil pán poslanec Buzáš. Nech sa páči. /Do mikrofónu prosím./
p. Buzáš: Takže interpelujem pani starostku s témou chodník, resp. pochôdzna plocha
Ľudovíta Fullu 10, 12. Na opakovaný podnet a požiadavku občanov požadujem
preveriť na magistráte alebo mestskom zastupiteľstve, v akom štádiu je občanmi
požadovaná oprava vyššie uvedeného chodníka pochôdznej plochy. Túto svoju
interpeláciu podávam aj písomne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Krampl.
p. Krampl: Ďakujem. Rád by som sa opýtal - stačí mi slovná odpoveď, v akom štádiu je
riešenie zaparkovaného moskviča pri Cassei (?). Není mi jasné, proste, ako tam môže
auto vyše mesiaca parkovať, ohrozovať premávku? V meste by ho už Mestská polícia
dávno odtiahla. Tuná, neviem prečo, nekoná. Neviem, tak isto je tu referát zelene,
ktorý má na starosti tieto vraky. Proste prosím informáciu, v akom je to riešení.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ústna odpoveď nebude asi stačiť, pretože máme
pokročilú hodinu, je 21 hodín 31 minút. A zodpovedný ... teda zodpovedný pracovník
odborného referátu tu už nie je. Ja na túto otázku neviem odpovedať, prečo je to tak.
Len tak uvažujem, že je to na komunikácií 1. alebo 2. triedy, ktorá je v správe z
hlavného mesta. Našej mestskej časti síce na to bohužiaľ sa musíme spýtať niekedy v
inom príhodnejšom čase, čiže táto odpoveď v tejto chvíli nebude. Ale opýtame sa.
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou ... v interpeláciách sa údajne faktické
poznámky nedajú uplatniť. Takže nasleduje pán poslanec Lenč. Nech sa páči.
p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Teraz si ja dovolím porušiť rokovací poriadok a
teda vrátim sa k tomu predchádzajúcemu bodu a poučím pána poslanca Borovičku.
Rôzne - to nie je, že niekto pošle návrh uznesenia len tak, že tam sa to zozbiera. To
treba aj vystúpiť - akože, to všetko je v rokovacom poriadku napísané. Ten, kto chce
predložiť návrh uznesenia, musí sa prihlásiť do rozpravy a vystúpiť s tým. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za tento dôležitý postreh, ktorý nám
unikol ...táto skutočnosť. Takže ospravedlňujem sa všetkým prítomným poslancom za
nesprávny postup. Ale pravdepodobne súhlasíme s návrhom toho uznesenia, ktorý v
takej forme, aký bol prijatý. Ďakujem pekne. Pán Rosina sa asi zabudol odhlásiť.
Keďže už nikto nie je prihlásený do bodu Interpelácie, chcem vám všetkým veľmi
pekne poďakovať za účasť. Aktívnu zaželať zvyšok... pekný zvyšok dnešného dňa,
večera a ubezpečiť vás, že pre nás tu prítomných za predsedajúcim stolom to nie je
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žiadna výnimka v posledných týždňoch sedieť na tomto úrade. Pre nás sú to obvyklé
hodiny záverečnej. Takže uvidíme ako sa nám osvedčí začiatok zastupiteľstva o 14.
hodine.

v. r.

v. r.

.........................................................

......................................................

Ján Hrčka
prednosta

Overovatelia: Zdeněk Borovička

Dana Čahojová
starostka

................................................
v. r.

Ing. Vladimír Dulla

.................................................
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