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Úvod
p. Čahojová, starostka MČ: Dobrý deň, počujete ma? Nepočujú? /Haló – počuť. p.Hrčka)/.
Dobrý deň vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení zástupcovia
miestneho úradu, vážení zástupcovia médií, teším sa, že prišla medzi nás i verejnosť,
vítame zástupcov verejnosti. Vážené dámy a páni, dovoľte, aby som otvorila, aby som
otvorila v 7. volebnom období 5. riadne zastupiteľstvo, miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Karlova Ves. Je 14 hodín 18 minút, je 23. jún roku 2015. Podľa počtu
poslancov zapísaných na prezenčnej listine sme uznášania schopní a môžeme začať.
Dovoľte mi na úvod zopár poznámok. Pri akomkoľvek vystúpení vás prosím, aby ste
hovorili priamo do mikrofónu, aby ste ho, pokiaľ je možné, držali kolmo k ústam, lebo
ak je šikmo, tak potom je horšie počuť a vyhotovujeme zvukový záznam z tohto
zasadnutia. Na dnešné rokovanie sa písomne ospravedlnili poslanci a poslankyne: pán
poslanec Berta, pani poslankyňa Lukačovičová. Je ešte niekto ospravedlnený na celé
rokovanie o kom neviem? Asi nie. Nikto sa nehlási. Neskôr príde pani poslankyňa
Khuriová.

Bod 001
Voľba overovateľov zápisnice.
p. Čahojová, starostka MČ: Najskôr by som pristúpila k schváleniu overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie. Za overovateľov -á -pani poslankyňa Hanulíková tu ešte, nie je.
Však nie je? Čiže za overovateľov zápisnice navrhujem schváliť pána poslanca Juraja
Kmeťka a pána poslanca Roberta Krampla. Súhlasíte s tým, aby ste - pán Krampl, je
tu? - čiže ak súhlasíte s touto nomináciou súhlasíte, prosím dávam hlasovať o týchto
kandidátoch na overovateľov zápisnice. Prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za overovateľov zápisnice boli 18-timi hlasmi zvolení:
pán poslanec Kmeťko a pán poslanec Krampl, zdržali sa dvaja poslanci, proti nebol
nik. Ďakujem veľmi pekne.

Bod 002:
Voľba návrhovej komisie.
p. Čahojová, starostka MČ: Teraz budeme hlasovať o návrhovej komisii. Za poslanecký
klub Naša Bratislava - prosím návrhy - pán poslanec Zajac - pán poslanec Zajac - a
druhý pán poslanec? Koho navrhuje váš poslanecký klub? Áno, čiže 1. kandidát pán
poslanec Zajac, 2. kandidát pani poslankyňa Volková, prosím za Pravicový klub...
Takže je ešte nejaký záujemca, ktorý by rád bol v návrhovej komisii? Prosím
dobrovoľníka. Pani poslankyňa Poláchová? Zodpovedné –nie. Takže navrhujem pána
poslanca Buzáša, ktorý sa hlási dobrovoľne. Ho nenavrhujem. Ďakujem veľmi pekne.
Čiže do návrhovej komisie máme kandidátov: pán poslanec Zajac, pani poslankyňa
Volková a pán poslanec Buzáš. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Prezentujete sa a
hlasujte.
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za členov návrhovej komisie 16-timi hlasmi boli zvolení:
pán poslanec Zajac, pán poslanec Buzáš a pani poslankyňa Volková. Proti nebol nik a
zdržali sa dvaja poslanci. Ďakujem veľmi pekne.
Bod 003
Program rokovania - Zaradenie do programu:
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k schvaľovaniu... k schvaľovaniu alebo k
rokovaniu o programe. Ešte predtým by som vás upozornila - ďakujem veľmi pekne
návrhovej komisii, že zaujala svoje miesto - aby ste všetky svoje návrhy predkladali
písomne návrhovej komisii. Predseda návrhovej komisie, po prerokovaní príslušného
bodu, po uzavretí rozpravy prednesie návrh uznesenia v takom znení, v akom ste ho
predložili písomne. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím návrhovú komisiu, aby každý
návrh uznesenia potvrdila svojim podpisom. Takže pristupujeme k schváleniu
programu dnešného zasadnutia. Poprosila by som vás, aby ste si pozreli pozvánku,
ktorú ste dostali elektronicky, tak ako máte predložený program, ja by som vás veľmi
rada poprosila o zaradenie z mojej vlastnej iniciatívy ďalšieho bodu programu. A to je
návrh na Schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4, 5 - je to - dovoľte,
aby som vám povedala k tomu pár slov. Jedná sa o zadanie územného plánu zóny na
Dlhých dieloch, ktoré ste už prerokovali v príslušných gesčných komisiách pred
posledným riadnym zastupiteľstvo. Prešlo cez stavebnú komisiu aj cez miestnu radu a
potom sme ho stiahli z rokovania miestneho zastupiteľstva. Dnes som veľmi rada, že
ho môžeme predložiť. Máme úplne čerstvé stanovisko Okresného úradu výstavby,
výstavby bytovej výstavby a územného rozvoja – myslím. Takže by som vás
poprosila, aby sme tento bod rokovania zaradili ako bod 6a. Chcela by som sa vás
spýtať, či sú ešte nejaké návrhy? Aha - / ešte by som poprosila, mne nefunguje
monitor. Poprosím technické zariadenie opraviť, lebo ja nevidím, či sa niekto hlási.
Prepáčte, technický problém, chvíľočku prepáčte, lebo ja nevidím, či sa niekto hlási/
Pán Rosina sa hlási. Ďakujem veľmi pekne za chvíľku strpenia. Čiže ešte raz
zopakujem, poprosím vás o zaradenie bodu 6a a je to Územný plán zóny Hlaváčiková.
Ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu k návrhu... k návrhu programu dnešného
zasadania. Nech sa páči, prihlásený je pán poslanec Rosina. Nech sa páči.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Máme dnes rozsiahly program, už sme si ho aj ešte zrozsiahlili.
Ja by som chcel upriamiť pozornosť na bod číslo 17. Diskutovalo sa, že kde by mal
byť zaradený - či viacej vpredu alebo menej vpredu? -ja si... je to ... konkrétne je to
žiadosť Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb o nájom nebytových priestorov
na Matejkovej 20, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobne si vážim každú
sociálnu aktivitu a pomoc núdznym, a charita je - a mala by byť súčasťou našej
civilizácie, ale aby som... aby som sa ja vedel k tejto žiadosti fundovane vyjadriť, tak
mi chýbajú 2 zásadné veci. Chýba mi znalosť o tom, čo vlastne asociácia robí,
poskytuje, pretože pátral som aj na internete - nedopátral som sa, príliš. Na ich stránke,
v rolete Projekty je prázdne miesto. Tie materiály, ktoré nám boli poskytnuté majú
nízku vypovedaciu hodnotu. Takže ja neviem, čo tá asociácia robí. A 2. vec, čo mi
chýba - neviem s akým projektom prichádza do Karlovej Vsi. Tam je len projekt
Kancelária - asociácia, ale netuším náplň tohto. Takže pokiaľ ja nemám ujasnené tieto
2 veci nemôžem kladne sa vyjadriť k tejto žiadosti. A to by bolo možno škoda, pretože
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možno prichádza asociácia s dobrým nápadom s pomocou ľuďom aj mestskej časti a
nechcel by som nejako takto svojím postojom, ktorý je daný neinformovanosťou
ublížiť dobrej veci, a preto ja navrhujem vyradiť tento bod z programu, aby sa vytvoril
priestor na dopracovanie týchto materiálov, aby sme v kľude sa mohli s nimi
oboznámiť a prejednať ich v budúcnosti. Myslím si, že žiadna chyba sa tým nestane.
Takže dávam návrh na vyradenie bodu číslo 17 z rokovania. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som tiež navrhol jedno vyradenie z programu, a to bod 14.
Lebo tak isto sa týka dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale podľa toho, čo o tom
vieme, to nie je úplne isté, že by to spĺňalo tie znaky. Takže aby sme nerobili rozdiely
medzi jedným osobitným zreteľom, udávaným, a iným udávaným osobitným
zreteľom, tak obidve by som postavil na roveň a nebránil by som sa ani tomu, keby sa
hlasovalo o tom spoločne. Lebo sú to skoro rovnocenné nejasnosti okolo toho.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Záhradník. Je to
procedurálny návrh, čiže asi by som sa mala k nemu dať hneď vyjadriť, to čo navrhol
pán Dulla? Ďakujem, čiže pán poslanec Záhradník.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Taktiež mám návrh, ktorý súvisí s tým,
čo sme hovorili v predchádzajúcich vystúpeniach. Oslovila ma dnes práve Asociácia
prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na zaradenie návrhu do programu
rokovania, kedy práve - zaradenie tohto bodu programu ako bod 17 - až po tom, ako
by sme prerokovávali vyhlásenie verejných súťaží, na prenájom kancelárií - by vlastne
stratilo zmysel. Preto si myslím, že je korektné, aby sme materiály týkajúce sa
prenájmu v režime osobitného zreteľa prerokovali ešte predtým, ako budeme rokovať
o verejných súťažiach. Preto si dovolím dať návrh, aby sme teda žiadosť pod bodom
17 - Asociácie prijímateľov sociálnych služieb predradili ako bod 14a, teda pred
materiály, ktoré sa týkajú obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových
priestorov. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec
Rosina.
p. Rosina: Pardon, ja si osvojujem návrh kolegu Dullu, aby sa hlasovalo spoločne o jeho a
mojom návrhu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa spýtam pána Ing. Kosnáča, či je to
možné, aby sa hlasovalo o týchto dvoch bodoch spoločne? Kde máme pána inžiniera?
Dobre, ďakujem za túto odpoveď. Ja by som vás chcela upozorniť - je ešte, pán
inžinier, možné, aby som si autoremedúrou, keďže som predkladateľom programu
dnešného zasadnutia, osvojila tú zmenu poradia bodov, číslo bodov... číslo 17 - bod
číslo 17 zaradiť ako bod 14a? Môžem si to autoremedúrou osvojiť? Bude potrebné
hlasovať o tejto zmene. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som vám
oznámila, že do diskusie sa prihlásila k tomuto bodu programu pani Marianna Gallová.
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Podľa rokovacieho poriadku vás žiadam, zastupiteľstvo, či umožnite vystúpiť tejto
občianke k tomuto bodu. Prosím hlasujte o jej žiadosti. Je to riadny bod programu
dnešného zastupiteľstva. Prosím návrhovú komisiu, aby ste sa poradili teda, že či
môžem? Ja myslím, že by sme mali dať občianke návrh - sme otvorení, takže dávam
hlasovať miestne zastupiteľstvo, aby sa vyjadrilo, či umožníme vystúpiť pani
Marianne Gallovej k bodu číslo 1. Nech sa páči, prosím vyjadrite sa hlasovaním.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 13 poslancov, proti 1, zdržali sa 3.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím pani Mariannu Gallovú, ona vystupuje k bodu číslo 1.
Ešte nebola ukončená diskusia. Prihlásila sa ako zástupkyňa verejnosti, čiže jej
udeľujeme slovo. Nech sa páči. Ešte vás musím upozorniť, prepáčte, aby ste dodržali
časový limit. Myslím, že máte 3 minúty. Budete upozornená časovým znamením,
zvukovým znamením.
p. Gallová - občan: Vážená pani starostka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci a
ostatní prítomní. Kvôli zrejmej diskriminácii prerokovania zámeru... zámeru nájmu v
zmysle osobitného zreteľa, si dovolím vás týmto požiadať o presun bodu 17 pod bod
15 s odôvodnením, že žiadosti týkajúce sa nájmu týkajúce sa nájmov iných žiadateľov
sú zaradené pred body prerokovania podmienok OVSP, to je zaradenie žiadosti
asociácie na prerokovanie až za body s hlasovaním zastupiteľstva o podmienkach
OVS zjavnou diskrimináciou. Sme toho názoru, že po schválení návrhu podmienok
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na
Matejkovej ulici číslo 20 aj s kanceláriou 27, v bode 15, je nezmyselné rokovať o
žiadosti asociácie o nájom nebytových priestorov na Matejkovej ulici 20, z dôvodu
osobitného zreteľa na tú istú kanceláriu 27 v bode 17. Sme prekvapení, že iba naša
žiadosť je zaradená až po uvedenom návrhu, ale ostatné žiadosti týkajúce sa nájmov,
konkrétne - jedná sa - jedna na Matejkovej, sú v programe pred bodom 15, a to v bode
14. Pritom nájomca využíva nebytové priestory ako kanceláriu na vykonanie
administratívnych činností súvisiacich s predmetom - podnikateľ. Dôvodom
predĺženia nájmu, a teda vylúčenia priestorov z OVS je – „žiadateľ, podnikateľ si plní
svoje platobné povinností v súlade so znením nájomnej zmluvy a predĺžením zmluvy
o nájme, sa mu zabezpečí plynulé pokračovanie nájmu, ako aj to, že priestory na
Matejkovej nie sú i tak naplno využívané“. V prípade, že našej požiadavke
nevyhoviete, žiadame vždy pred hlasovaním zastupiteľstva k uvedeným bodom o
vystúpenie jedného občana - k bodu 14, jedného občana k bodu 15 a tiež jedného
občana k bodu 17. Za kladné vybavenie žiadosti ďakujeme. Ja by som vám len chcela
povedať, že naša Asociácia prijímateľov ... prijímateľov sociálnych služieb už viacero
vecí pomohla, viacerým občanom, aj tu v Karlovej Vsi. O tom vás bude informovať
pán Obuch, náš prezident.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujeme za váš príspevok a upozorňujem vás, že
tí občania, ktorí chcú vystúpiť k jednotlivým bodom, musia si vyplniť prihlášku do
diskusie. Dobre, tuná vám pán inžinier Kosnáč dá tlačivko, nech si prihlásia, napíšu
svoje meno a ku ktorému bodu programu chcú vystúpiť. Dobre, ďakujem veľmi
pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Martinický, nech sa páči.
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p. Martinický: Ďakujem ono je to vlastne už irelevantné, lebo ja som sa chcel spýtať, či
proste rokujeme už k bodom programu, alebo ešte len - ktorý nie je schválený! -alebo
či už máme schválený proste program zasadania? A či sa pred schválením programu...
Dobre v poriadku. Končím.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina, nech sa
páči s faktickou pripomienkou.
p. Rosina: Ďakujem. Ja chcem reagovať na upozornenie pána Kosnáča, že treba hlasovať o
každom osobitne. Ja som vlastnou praktickou poznámkou si osvojil aj návrh kolegu
Dullu. Takže je to 1 návrh o vypustení dvoch bodov z rokovania. A teda žiadam, aby
sa rokovalo tak, ako som navrhol aj s tým dodatočným prihlásením sa k bodu, ktorý
navrhoval pán Dulla. Takže o vypustení dvoch bodov hlasovať súčasne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne .
p. Rosina: O bodoch 14 a 17.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Je ešte nikto prihlásený do diskusie?
Takže prosím, aby ste sa ... pán poslanec Dulla - som tam videla – prihlásený. Nie?
Dobre. Takže budeme hlasovať o návrhoch tak, ako boli predložené. Prosím najprv
budeme hlasovať o zaradení bodu 6a. A je to územný plán zóny Dlhé diely - návrh na
schválenie zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4 ,5. Prosím o zaradenie ako bod
6a. Prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za zaradenie tohto bodu bolo 21 prítomných poslancov,
proti nebol nik, nezdržal sa nik.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďalej nasleduje hlasovanie o návrhu pána poslanca Rosinu a
jedná sa o vyradenie - spoločné - vyradenie bodu číslo 17 a vyradenie bodu číslo 14
z programu. Prosím prezentujete sa a hlasujte o vyradení bodu číslo 14 a bodu číslo 17
o vypustení z návrhu programu.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 18 prítomných poslancov, proti boli 2, zdržal sa
1.
Bod 004
Hlasovanie o programe ako celku.
p. Čahojová, starostka MČ: Čiže v tom prípade návrh pána Záhradníka na predradenie bodu
17 ako bod 14a stráca význam. Nebudeme o ňom hlasovať. V tejto chvíli budeme
hlasovať o programe ako o celku. Prosím prezentujete sa a hlasujte, s odhlasovanými
zmenami, nech sa páči.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto upravený program hlasovalo 20 poslancov, proti
nebol nik, zdržal sa 1.
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Bod 1
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k obsahu nášho rokovania. 2. bodom
rokovania je čerpanie rozpočtu... pardon Informácia o plnení uznesení miestneho
zastupiteľstva. Predkladateľom je pán prednosta Hrčka. Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Takže toto je štandardný bod - plnenie uznesení. Z
hľadiska tých bodov, na ktoré sú najčastejšie otázky, by som teda možno spomenul iba
2 uznesenia. Prvým uznesením je žiadosť o vrátenie trinástych platov bývalou pani
starostkou Hanulíkovou. Informáciu vám dávame takú, že páni Hanulíková poslala
mestskej časti na účet 12 700 EUR, čo predstavuje sumu - aj nejaké drobné - čo
predstavuje sumu vo výške čistého príjmu, ktorý jej bol pripísaný za 8 rokov na jej
účet. Nepredstavuje to ale náklady mestskej časti, ktoré boli vyčíslené na 20 000 a
nejaké drobné, ktoré predstavovali vlastne aj odvody za - z jej hrubej mzdy a odvody
za zamestnávateľa z jej hrubej mzdy. Čiže len vás informujem o tom, že táto vec sa
medzičasom trochu pohla. Sme v nejakom ... nejakej takej časti, že teda niečo
zaplatené alebo uhradené spätne je, nie zatiaľ všetko, tak, ako úrad vypočítal. Budeme
samozrejme ďalej postupovať a budeme sa snažiť vlastne tú vec uzavrieť takým
spôsobom, ako sme predkladali. Tak len aby ste mali informáciu, lebo tá úhrada bola
pripísaná na účet niekedy minulý týždeň, takže to ešte v tých materiáloch preto
nemáte. Druhá vec, ktorá sa týka zverejňovania platov, lebo sa na to všetci často
pýtali, platy zverejnené boli s oneskorením, bohužiaľ až dnes. Dôvodom sú - a jedna z
mojich žiadosti s tým súvisiaca, že vás chcem požiadať, aby ste zmenili to mesačné,
lebo tam je vlastne mesačné plnenie uznesení. Naozaj rozumiem zmyslu
zverejňovania, rád v tom budem pokračovať, alebo teda bude úrad pokračovať, ale
robí nám to vcelku komplikácie a trošku sa tie ostatné úrady, od ktorých pýtame na
mesačnej báze, nejakým spôsobom vyplatené mzdy, trochu ich to hnevá. Takže chcel
by som požiadať, keby sme dali termíny plnenia 2× do roka. K 31. 5 a k 31. 12. Tým
pádom by sme tieto údaje pýtali vždycky k 31. 5. za prvých 5 mesiacov roka a k
31. 12. za zvyšných 7. Uľahčilo by nám to robotu a tie zdržania boli spôsobené aj z
rôznych dôvodov. Čiže jedným dôvodom bolo teda aj to, že ujednotiť si, že či tam má
byť zverejňované v hrubom, v čistom, tak isto to bolo z hľadiska toho, že na prvýkrát ale niektoré úrady nám ani na 2. krát nedali úplne dobrú odpoveď. Je to trošku
zložitejšie. Ospravedlňujem sa, beriem to teda, je to moja vina a budem sa to snažiť
samozrejme zlepšiť. K 31. 5. teda za prvých 5 mesiacov tam zverejnené... zverejnené
príjmy máte s tým, že hovorím, len chcem požiadať o zmenu uznesenia, aby tam bol
nie termín plnenia na mesačnej báze, lebo naozaj to zbytočne nás zaťažuje, ale aby
boli 2 termíny: 31. 5. a k 31. 12. kalendárneho roka za predchádzajúce obdobie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, k tomuto bodu. Nech
sa páči. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh uznesenia. Takže prosím návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Pokiaľ pán prednosta nestiahne ten svoj návrh, my to chápeme ako
autoremedúru. A môže to tak byť - si v návrhovej komisii? Bol dotazovaný mohol si
tu byť.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ja si myslím, že termín toho predkladania je priamo v obsahu
uznesenia, čiže je potrebná zmena uznesenia. Preto ja poprosím pána prednostu, aby sa
to prichystalo do budúceho zastupiteľstva, v riadnom procese a dnes by som požiadala
návrhovú komisiu, aby prečítala návrh predloženého uznesenia.
návrh. komisia: Dobre, takže návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, za takto predložený návrh je 20 prítomných poslancov,
proti nie je nikto, zdržal sa 1. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 2
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za január - apríl 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k 2. bodu a tým je čerpanie Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves za obdobie január až apríl roku 2015. Predkladateľom
materiál je pán prednosta, odovzdávam mu úvodné slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem, čiže je to zase - máte za január až apríl 2015. Aké bolo
čerpanie rozpočtu, je to štandardná správa, kde si teda môžete pozrieť. V prípade, že
by ste mali nejaké otázky, tak sa ich samozrejme budem snažiť zodpovedať. Z mojej
strany všetko. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Keďže sa do diskusie nikto nehlási, prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
uznesenia.
návrh. komisia: Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves berie na
vedomie čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za obdobie január
- apríl roku 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujte sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto predložený návrh uznesenia hlasovalo 20
poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 3
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2014.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 3. Jedná sa
o návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za rok 2014
dovoľte, aby som povedala k tomuto materiálu pár slov. Jedná sa o materiál, ktorý
predkladáme v súlade so zákonom ako súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia za
9

kalendárny rok 2014. Rozpočet mestskej časti na rok 2014 bol schválený uznesením
miestneho zastupiteľstva, pripomínam, 15. apríla v roku 2014. Máte uvedené v
materiáli zmeny rozpočtu v priebehu roka, ktoré sa udiali, priložený máte ... správu
audítorky, správu audítorky pripnutú v závere materiálu, určenú pre miestne
zastupiteľstvo a zároveň máte ako prílohu uvedený... uvedené aj odborné stanovisko
miestnej kontrolórky Mestskej časti Karlova Ves pani inžinierky Dziviakovej.
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, nech sa páči, prihlásil sa pán
vicestarosta Záhradník. Odovzdávam mu slovo.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Milé dámy, vážení páni, upriamujem
vašu pozornosť aj na stanovisko pani miestnej kontrolórky k záverečnému účtu.
Nakoľko, ak si... ste si preštudovali materiál, nakoniec bol predmetom rokovaní
komisií, tak myslím, že sa tam objavilo niekoľko skutočností, ktorým by sme mali
venovať trochu viac pozornosti. Tá základná výhrada, ktorú sme komunikovali k
hospodáreniu za predchádzajúci kalendárny rok. /Ďakujem pekne, už je to lepšie/ ... k
opakovanému prekročeniu schváleného rozpočtu vo viacerých programoch a
položkách, nielen v nevýznamnej miere. Myslím si, že to nesvedčí o dobrej... dobrom
finančnom riadení mestskej časti, nakoľko schvaľovanie rozpočtu je kompetencia
zastupiteľstva a jeho dodržiavanie je vecou managementu, teda úradu, ktorý - teda
samozrejme - bolo to v predchádzajúcom volebnom období, ale myslím si, že je to aj
poučenie pre budúcnosť. Preto si dovolím predložiť, v súlade s návrhom pani miestnej
kontrolórky, návrh na zmenu uznesenia v tom zmysle, aby sme celoročné
hospodárenie neprijali bez výhrad, ale s výhradou. Tá výhrada by mala spočívať v
konštatovaní, že počas rozpočtového roku 2014 došlo k opakovanému prekročeniu
čerpania schváleného rozpočtu vo viacerých rozpočtových programoch a položkách. A
tak isto upriamujem vašu pozornosť na fakt, že vykázaný prebytok hospodárenia je
nižší ako suma, ktorá bola použitá na krytie výdavkov z rezervného fondu, z čoho
vyplýva, že došlo k medziročnému poklesu stavu rezervného fondu mestskej časti tzn.,
ak hovoríme, že účtovne skončilo hospodárenie mestskej časti prebytkom, a mali by
sme za tým mať chuť niekoho pochváliť, tak treba hádam povedať, že ten prebytok bol
vykázaný, preto že sa použili prostriedky z rezervného fondu, teda z fondu, ktorý má
slúžiť na iné účely ako na prefinancovávanie prevádzkových výdavkov. Ten pokles
medziročného stavu rezervného fondu je niečo, čo by v ďalších rokoch sme sa mali
takémuto stavu vyvarovať. Chcel by som, aby sme to skonštatovali - návrh uznesenia,
že takémuto konaniu došlo, aby niekto, kto si len povrchne pozrie záverečný účet za
rok 2014, nenadobudol náhodou dojem, že to hospodárenie bolo zdravé, v tom zmysle,
že sa teda spotrebovalo menej, ako boli zdroje mestskej časti v tom danom roku. Čo sa
týka prerozdelenia rezervného prebytku hospodárenia, tam by som navrhoval
identický návrh, ktorý máte v materiáloch, tzn. že prebytok prerozdeliť do dvoch
fondov. Jednak do rezervného fondu vo výške 152.991 EUR, teda nad rámec toho 10
percentného povinného prídelu. Myslím si, že mestská časť potrebuje kumulovať
zdroje práve v rezervnom fonde na tie mimoriadne udalosti, ktoré môžu prísť, a
samozrejme aj prídel do fondu tepelného hospodárstva vo výške 81.128 EUR, lebo si
myslím, že to je správne, nakoľko máme vo výnosoch v minulom roku navýšený
príjem od Bratislavskej teplárenskej za neodfinancované investície do sekundárnych
rozvodov. Asi by nebolo správne, aby sa tieto prostriedky nejakým spôsobom použili
na iný účel, ako na kumulovanie zdrojov v tom fonde, za ktorý sme zdroje získali.
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Takže tam dávam návrh, ktorý je totožný s pôvodným návrhom. A ako bod d) si
dovolím predložiť návrh, v ktorom by sme uložili - keďže ak prijmeme hospodárenie
s výhradou, podľa zákona máme uložiť prijatie opatrení. Tak navrhujem uložiť pánovi
prednostovi prijať opatrenia na dôsledné dodržiavanie schváleného rozpočtu bežných
a kapitálových výdavkov jednotlivých programov v ich položkách. A ako bod 2) v
hospodárení príspevkovej organizácie Karloveský športový klub dosiahnuť vyrovnaný
hospodársky výsledok a tým usporiadať stratu z hospodárenia za rok 2014. Tento
návrh je opäť identický s návrhom pani miestnej kontrolórky. Predkladám ho písomne.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S nasledujúcim príspevkom pán
poslanec Buzáš. Nech sa páči. Pán poslanec Buzáš, prihlásený.
p. Buzáš: Ďakujem veľmi pekne za slovo pani starostka. Ja by som si tiež dovolil doplniť
návrh tohto uznesenia o bod e) Vzhľadom na to, že aj na miestnej rade sme
diskutovali o tom, že nie je možné celkom dobre naplniť uznesenie, ktoré sme prijali v
roku 2013. Je to uznesenie číslo 443 o tom, aby bola z prebytku prevedená suma
hospodárenia, ktorá zodpovedá 4,3 % vlastných daňových príjmov. A aj pán poslanec
Bendík vravel, ak teda nevieme naplniť to uznesenie, tak ho zrušme. Navrhujem, aby
sme toto uznesenie zrušili a to aj z toho dôvodu, že práve minulý rok sme do škôl
odsúhlasili sumu len na oddlženie škôl, ktorá ďaleko, ďaleko prevyšuje 4,3%. Bolo to,
ak sa nemýlim okolo 220.000 EUR. Svoj návrh doplnenie... na doplnenie v bode e), že
rušíme uznesenie číslo 443 z roku 2013 predávam aj písomne. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Nasledujúci diskutujúci je pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som v súvislosti s konštatovaním o tom zvláštnom správaní
sa k jednotlivým častiam programového rozpočtu pripomenul, čo odporučila komisia
výstavby a územného plánovania, spracovať návrh metodiky tvorby a vyhodnocovania
programového plnenia programového rozpočtu mestskej časti aj k priebežným
správam o plnení rozpočtu, ktoré sú predkladané na zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. To by mohlo byť jednou z tých opatrení na základe výhrady, lebo tá
výhrada sa práve týkala vnútornej štruktúry a zodpovedného napĺňania. Pokiaľ
nebudeme mať kvalitatívnu metodiku, nemôžeme očakávať ani záruky na strane
operatívnych rozhodovaní a už vôbec nie kvalitné hodnotenie, ktoré nás ma poučiť
vyvarovať sa ďalších, alebo tých istých chýb do budúcna. Takže ja odporúčam, aby
niekto si osvojil to, čo navrhla komisia výstavby, územného plánovania. Začnime od
programového rozpočtu to čistiť, lebo ten je určený verejnosti, nie ekonomická
štruktúra. V tom sa málokto vyzná, kto nie je špecialistom, kto sa nevenuje
rozpočtovaniu principiálne, profesne, niekoľko rokov, ťažko rozumie... Aj keby sme
hneď robili akékoľvek didaktické pomôcky a zverejňovali ten rozpočet v takej, alebo
onakej grafickej línii, ako sa najnovšie pokúsili, využiť takú metodológiu, pre
verejnosť bude vždy lepšia metodológia textová a tabuľkové spracovanie. Na to je
naučená viac, väčšia časť verejnosti ako na digitalizované líniové spracovanie.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rosina.
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p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som teda - nechcem odložiť žiaden návrh - len by som
rád pripomenul, že tie predložené materiály vyzerajú veľmi pekne, aj tu pani audítorka
konštatuje, že všetko je v súlade s platnými normami, atď. atď. ale zrejme pani
audítorka vychádzala z tých podkladov, ktoré mala. Ako všetci vieme, v týchto
podkladoch alebo v tomto záverečnom účte nie sú zahrnuté opravné položky, ktoré sa
musia vytvárať vzhľadom na prebiehajúce súdne spory, ktoré boli starostkou, bývalou
starostkou mestskej časti, tutlané, zamlčiavané, nezverejňované. Takže ten rozpočet,
alebo záverečný účet, ak by sa započítali tieto opravné položky, by vyzeral ďaleko,
ďaleko hrozivejšie. Zrejme teda, opakujem, zrejme pani audítorka nemala tieto údaje
k dispozícii. A že ich nemala k dispozícii, za to zodpovedá ten, kto tieto... tieto
materiály a podklady pani audítorke predkladal. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán vicestarosta Záhradník.
p. Záhradník, zástupca starostky: Možno pre vysvetlenie pánovi kolegovi pánovi
inžinierovi Rosinovi. Naozaj má pravdu. Audítori môžu skúmať na základe tých
podkladov, ktoré od tej účtovnej jednotky dostanú. To sa týka všeobecne, tzn. ak
nedostanú informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch, tak - alebo o niektorých z
nich, tak samozrejme je potom ťažké overovať, či boli vytvorené opravné položky
alebo rezerva tak, ako by bolo správne. Chcem len pripomenúť pre vás všetkých, že už
vlastne pre... hospodárením za minulý rok, už po nástupe novej našej novej pani
starostky došlo k vytvoreniu týchto opravných položiek riadnym spôsobom. A tak isto
pripomínam uznesenie - myslím, že to bol kolega pán inžinier Dulla, ktorý inicioval
uznesenie pre miestneho kontrolóra, na podanie –vlastne - podnetu na preskúmanie
z hľadiska, či nedošlo konaním bývalej starostky k naplneniu skutkovej podstaty
niektorého z hospodárskych trestných činov. To trestné oznámenie bolo podané. Takže
aj v tejto veci bolo konané. Tzn. a pre budúcnosť samozrejme, čím lepšia metodika
hodnotenia hospodárenia priebežného dôsledné dodržiavanie vlastne schváleného
rozpočtu, ale aj prijatie uznesenia o rozpočtových opatreniach, ktoré predsa len
vytvárajú priestor pre starostu mestskej časti operatívne reagovať na potreby života v
mestskej časti, všetky tieto opatrenia v svojom súbehu, si myslím, že majú za cieľ
urobiť to hospodárenie mestskej časti také, aké by malo byť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Bendík. Prosím
podajte mu mikrofón.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja len krátko budem. Dávam ... teda chcem dať návrh na
osobitné hlasovanie o jednotlivých bodoch. Ďakujem pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Je potrebné, pán inžinier, o tomto hlasovať? O tomto
procedurálnom návrhu alebo automatický hlasujeme? Takže automaticky budeme
hlasovať jednotlivo. Ďakujem. Chce ešte niekto diskutovať? Pán inžinier nech sa páči.
Pán poslanec Bendík ...ako si to myslel?
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p. Bendík: No priznám sa, keby toto bolo prečítané celé, tak aj by som teraz vedel povedať,
lebo bolo tu dané niekoľko návrhov - a boli sme až dokonca pri bode e.) Tak preto - ja
neviem a?, b?, c?, d?, e? - je - asi tak to bude úplne stačiť.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, ďakujem pekne, keďže nikto iný nie je prihlásený do
diskusie, prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy uznesení.
návrh. komisia: Dobre, takže dáme najprv hlasovať o návrhu... o návrhoch jednotlivých,
ktoré predniesol pán poslanec Záhradník. Čiže - a teda dohoda je, že budeme...?
Dobre, takže prvý návrh na zmenu je: za a) schvaľuje záverečný účet Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves za rok 2014 s výrokom - celoročné ... celoročné
hospodárenie sa schvaľuje s výhradou. Po 2.) Presun prebytku rozpočtu za rok 2014 schvaľuje presun prebytku rozpočtu za rok 2014 po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov t. j. prebytok vo výške 234 100.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím diskutujúcich, aby rozprávali do mikrofónu.
Predkladajúci podal svoj návrh písomne, takže dávam slovo pánovi Záhradníkovi.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem. Ja nechcem pán Kosnáč s tebou polemizovať,
ale predložil som ten návrh takto: - To, že je v bode a) schvaľuje, aj v bode c)
schvaľuje, nie je problém. Tu nie je problém. Tu sa nevylučuje. Má to svoju logiku, tá
skladba. Najskôr schválime, že „s výhradou“, potom skonštatujeme, v čom spočíva ta
výhrada. V bode b) potom v písmene – c) schválime prerozdelenie vlastne prebytku, a
v písmene d) uložíme úlohy. Zdá sa mi to logické, prehľadné, aj pre verejnosť, keď to
pospájame do takýchto bodov. Tak naozaj si myslím, že to žiadny zákon nám to
neukladá, že to máme robiť v tejto štruktúre, tak ja by som možno trval na tom, aby sa
hlasovalo teda o návrhu, aký som predložil. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Takže prosím návrhovú komisiu aby čítala návrhy tak, ako boli
predložené. Je tu ešte prihlásený pán poslanec Bendík s faktickou. Ale neviem, teda diskusia bola uzavretá. Nech sa páči, pán poslanec.
p. Bendík: Tzn. ak by sa to malo spájať, tak potom chcem, aby sa hlasovalo o každom bode
zvlášť.
p. Čahojová, starostka MČ: Tak bude sa hlasovať tak, ako boli návrhy predložené. Prosím
návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Dobre, takže budeme hlasovať o takom... tak o návrhu ako bol predložený
pánom poslancom. Takže dávam hlasovať o prvej zmene: za a) schvaľuje záverečný
účet Mestskej časti Karlova Ves za rok 2014 s výrokom – „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje s výhradou“.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam hlasovať o tomto návrhu.
Prosím prezentujte sa a hlasujte.

13

Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Uznesenie bolo v takejto podobe prijaté. Prosím návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Čiže to bola zmena číslo jedna - čo nie je uznesenie. Konštatuje. Čiže za b)
konštatuje - za 1) počas rozpočtového roka 2014 došlo k opakovanému prekročeniu
čerpania schváleného rozpočtu vo viacerých rozpočtových programoch a položkách,
za 2.) konštatuje, že vykázaný prebytok je nižší ako suma, ktorá bola použitá na krytie
výdavkov z rezervného fondu, z čoho vyplýva, že došlo k medziročnému poklesu
stavu rezervného fondu mestskej časti.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 21, proti nebol nik, nezdržal sa nik.
Ďakujem pekne, pokračujeme.
návrh. komisia: Dávam hlasovať o tretej časti zmeneného návrhu pána poslanca. Čiže za c) schvaľuje presun prebytku rozpočtu za rok 2014, po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených prostriedkov, t.j. z prebytku vo výške 234.119 EUR nasledovne: - do
rezervného fondu mestskej časti 152.991 EUR, do fondu tepelného hospodárstva
81.128 EUR.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím prezentujete sa hlasujte.
Hlasovanie: Za je 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Uznesenie bolo
prijaté. Môžeme pokračovať.
návrh. komisia: Je tu 4. časť tejto tohto návrhu. Za b) ukladá prednostovi - po 1.) prijať
opatrenia na dôsledné dodržiavanie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových
výdavkov v jednotlivých programoch a ich položkách, po 2.) v hospodárení
príspevkovej organizácie Karloveský športový klub dosiahnuť vyrovnaný hospodársky
výsledok a tým usporiadať stratu z hospodárenia za rok 2014.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, zdržal
sa 1. Uznesenie bolo prijaté. Pokračujeme.
návrh. komisia: Ďalšie predložil návrh na doplnenie pán poslanec Buzáš. Nakoľko sa netýka
ani jedného z už zmenených ustanovení, môžeme dať hlasovať aj o doplnení, teda o
tomto doplnení, a preto dávam návrh- je to pod číslom e) Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves ruší uznesenie číslo 443/2013.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne za bolo 19 prítomných poslancov, proti 2, zdržal sa 1.
Uznesenie bolo prijaté.
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návrh. komisia: Nakoľko sme písomne neobdržali ďalšie návrhy na zmeny alebo doplnenie,
dávam hlasovať o uznesení v takej podobe, ako sme hlasovali v tých zmenách ako o
celku, čiže s tými zmenami tak ako sme za ne hlasovali, tak potom.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, takže uznesenie bolo prijaté tento bod
považujem za uzavretý.

Bod 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o výške
príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Môžeme pokračovať ďalším našim
programom. A jedná sa o bod číslo 4. Ideme prejednávať návrh všeobecne záväzného
nariadenia o výške príspevku a spôsobe platby zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Dovoľte, aby som vám povedala k
tomuto návrhu zopár slov. Jedná sa o zákonnú povinnosť zriaďovateľa škôl a
školských zariadení určiť výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej
škole, spojených s činnosťou školského klubu a výšku... výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni. Pripomínam vážení kolegovia, že súčasný
poplatok v zmysle všeobecne záväzného nariadenia platí od roku 2008 a príspevok na
činnosť sa odvíja - aj navrhovaný príspevok - sa odvíja zo sumy životného minima na
jedno nezaopatrené dieťa, mesačnej výšky životného minima na jedno nezaopatrené
dieťa. Rada by som vás upozornila, teda, že máte doplnené materiály tak, ako to vyšla
požiadavka z odborných komisií aj z miestnej rady, že by ste radi videli, aké reálne
sumy, ako sa to premietne. Nie percentuálna výška, ale koľko to bude to skutočné
navýšenie v absolútnych číslach. Máte ich priložených tabuľkách a ako doplnenie
materiálu máte aj na porovnanie, aké sumy prispievajú zákonní zástupcovia detí v
jednotlivých v rôznych mestských častiach Bratislavy. Aby ste si vedeli porovnať.
Čiže nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ako prvý sa prihlásil pán poslanec
Savčinský. Nech sa páči.
p. Savčinský: Ďakujem pekne pani starostka. V svojom príspevku by som rád venoval obom
všeobecne záväzným nariadeniam, ktoré riešia financovanie školských zariadení v
našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Nakoľko sa jedná o spojené nádoby, chcel by som
predovšetkým oceniť predloženie oboch návrhov a súčasne sa aj poďakovať za
precízne vypracovanie dôvodovej správy. Je aj potrebné povedať, že obrovskou
škodou, že tieto novely všeobecne záväzných nariadení neboli vypracované a
predložené už predchádzajúcim vedením mestskej časti, v predchádzajúcom volebnom
období. Z veľkej časti by sme sa vyhli minuloročnému traumatizovaniu našich škôl,
ich zamestnancov, z nedostatku finančných prostriedkov. Mohli sme sa vyhnúť aj
tomu, aby školy museli byť nesystémovo udržované od rezervného fondu, čo sme boli
svedkom v jeseni. Nedá mi teda nespomenúť, že to bol jasný dôkaz absolútneho
nezáujmu predchádzajúceho vedenia mestskej časti o stav a problematiku našich škôl.
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Teraz vám v krátkosti také zhrnutie hovorím tak, jak pani starostka povedala,
dôvodová správa je veľmi, veľmi dobre vypracovaná. Takže možno len také zhrnutie.
1. všeobecné záväzné nariadenie výška príspevku a spôsob platby zákonného zástupcu
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, tzn. príspevok materská škôlka. školský klub a
školskej jedálne, treba zdôrazniť a zopakovať, že aj po zvýšení budú tieto príspevky
našich rodičov patriť medzi najnižšie v Bratislave. Pozitívom je aj posunutie sa o
jedno finančné pásmo pri nákladoch nákupu potravín. Tým pomôžeme našim
školským jedálňam zvýšiť kvalitu stravovania. Ďalším pozitívom predkladaného
všeobecne záväzného nariadenia je aj zavedenie príspevku na réžiu v školských
jedálňach, ktorá pomôže v modernizácii našich školských jedální. To, čo kvitujem a
veľmi dobré je, že v tomto materiáli je aj vyrátané koľko ľudí zaplatí viac, v porovnaní
s dneškom. Ja len pre zaujímavosť uvediem porovnanie s našou najbližšou mestskou
časťou. Porovnateľná je Mestská časť Dúbravka, kde rodič zaplatí v porovnaní s nami
- aj keby sme teraz schválili ten najväčší príspevok v tej tabuľke, tzn. 20 % zo sumy
životného minima, tak rodič v Dúbravke zaplatí za dieťa materskej škôlky, ktoré sa
stravuje o 5 EUR viac mesačne, ako v našej mestskej časti. A v školskom klube by to
bolo o 3 eurá 30, v nadväznosti na toto všeobecne záväzné nariadenie. Už teraz sa
vyjadrím aj k tomu ďalšiemu. Lebo opakujem, je veľmi dôležité - a to je to je výška
finančných prostriedkov, ktorá mestská časť hradí a platí, teda na mzdy a prevádzku
našich školských zariadení. A tu treba teda zdôrazniť, že sa jedná o výrazné zvýšenie,
ktoré citeľne a systémovo pomôže našim ... našim školám. Len pre zaujímavosť, z
toho materiálu vyplýva, že Mestská časť tak bude musieť na budúci rok nájsť v
rozpočte a zvýšiť rozpočet v tejto oblasti o sumu približne 60.000 EUR. Ďakujem
pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S nasledujúcim príspevkom pán
poslanec Rosina.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na kolegu Savčinského, možno ho
doplniť a v istom bode troška poopraviť. Je pravdou, že dlhodobo sa nezvyšovali
poplatky za školy, škôlky a školské zariadenia. Bola to skôr taká ľúbivá politika –
„My nezvyšujeme“. Ale realita je taká, že tie peniaze chýbali. Brali sa z iných zdrojov,
brali sa z rezervného fondu, brali sa - koniec koncov - od rodičov, ktorí sa zbierali do
fondu ZRPŠ a podobných. Podobnými inými platbami nahrádzali realitu, ktorá ....
ktorá jednoducho - zákony „dáš – dostaneš“ to platí. Keďže tie peniaze chýbali,
museli sa brať z iných zdrojov. Ja by som chcel dať návrh, čo sa týka materských škôl
na výšky poplatkov, pretože poznám troška túto situáciu, ako člen rady materskej
školy na Kolískovej ulici a chcem dať návrh, aby sa v § 2 body ods. 1 zvýšila táto
suma zo 17 % navrhovaných na 20 % životného minima, pre nezaopatrené dieťa.
Zdôvodním to krátko. Za 1) teda - dlho sa tento poplatok nezvyšoval. Je ďaleko
najnižší. Aj tento návrh najbližší... teda najnižší iný v Bratislave je v Rači to je 20 %.
A na túto úroveň, minimálnu, by som to chcel dostať. Keď porovnám platby rodičov v
materskej škôlke na Kolískovej, tam sa ročne vyberie na poplatkoch momentálne 10 a
pol tisíca do fondu ZRPŠ, 9 a pol tisíc EUR ročne. Takže tí rodičia to sanujú. Tak ak
budú platiť väčší poplatok, možno zaplatia menej do fondu ZRPŠ, ale už to bude v ich
rukách toto rozhodnutie. Takže, za ďalšie zopakujem, mestská časť podstatne vyšším
dielom sa chystá prispieť na financovanie škôlok, školských zariadení, nie od 1. 9. ako
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je tento návrh, ale až z praktických rozpočtových dôvodov - je to zo starej mestskej
časti - až od 1. 1. Takže môj návrh je 20 % z § 2 ods. 1. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pán poslanec. Prosím predložiť tento návrh písomne.
Nikto iný sa nehlási do diskusie? Keďže sa nikto iný nehlási, uzatváram k tomuto
bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Takže dávam... najprv dávam návrh na hlasovanie, návrh na zmenu, ktorú
predložil pán poslanec Rosina. Týka sa to bodu číslo 4 - návrh nášho VZN a teda pán
poslanec navrhuje v § 2 - materská škola v ods. 1 nahradiť číselný údaj 17 % číselným
údajom 20 %. Čiže hlasujeme o zmene aby tam bolo napísané - zvyšuje sa o 20 %.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím prezentujete sa hlasujte o tomto
návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za hlasovalo 16 poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 2
poslanci. Táto zmena bola prijatá. Prosím teraz návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Teraz dávam hlasovať o návrhu VZN ako celku, so zmenou, ktorú sme
prijali pred chvíľou.
p. Čahojová, starostka MČ: Áno, dovoľte, aby som vás upozornila, že hlasujeme o návrhu
všeobecne záväzného nariadenia, na jeho prijatie je potrebná trojpätinová väčšina
prítomných poslancov. Nech sa páči, prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne, nemusím si lámať hlavu na matematike. Za je 18
prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Čiže všeobecne záväzné
nariadenie v tejto podobe s uvedenou zmenou bolo prijaté. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o výške
finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme prerokovať ďalší bod programu, a to je Návrh
všeobecne záväzne nariadenia o výške finančných prostriedkov mestskej časti
určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa / žiaka školského
zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava Karlova Ves. Tiež mi dovoľte zopár slov k tomuto materiálu. Jedná sa o ďalšie
všeobecne záväzné nariadenie, tentokrát o zvýšení príspevku z rozpočtu mestskej
časti. Určené sú to – prostriedky - finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku.
Chcela by som vás upozorniť, že príspevok na materské školy sa nezvyšuje.
Poďakovať, aj zároveň, za predchádzajúci materiál aj za tento materiál nášmu
školskému oddeleniu, ktoré vypracovalo a doplnilo všetky požiadavky, ktoré vzišli z
odborných komisií. Želali by sme si, aby táto stúpajúca kvalita predkladaných
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materiálov, táto tendencia, sa udržala, aby poslanci boli spokojní a dočítali sa všetko
už v dôvodových správach. Upozorňujem, že to máte rovnako vyčíslené - v školskom
klube detí, že sa to jedná o zvýšenie o 50 EUR žiaka a rok, v školskej jedálni zvýšenie
40 EUR na žiaka a rok, zároveň tu máte vyčíslenú približnú sumu, o ktorú bude treba
navýšiť rozpočet v programe číslo 7 - Vzdelávanie, čiže to, čo už spomenul pán
Savčinský. Jedná sa o približne 55.000 EUR, ktoré budeme musieť, s ktorými budeme
musieť počítať v budúcoročnom rozpočte. Pripomínam, že materské školy a školské
zariadenia ako školské kluby deti a školské jedálne sú financované z podielových daní.
Tzn. že sa jedná o originálnu kompetenciu mestskej časti. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Návrh uznesenia číslo .... miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Karlova Ves schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Karlova Ves zo dňa 23. júna 2015 o výške finančných prostriedkov mestskej časti
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa / žiaka školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s
účinnosťou od 1. januára 2016.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne. Za bolo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik.
p. Čahojová, starostka MČ: Dovoľte mi, aby som sa ešte raz veľmi pekne poďakovala za
obidve tieto hlasovania. Všetci poznáme a trápime sa s chronickými problémami
našich škôl dúfam a verím, že je toto systémové opatrenie, ktoré nám pomôže predísť
problémom a ktoré pomôže riešiť ťažkú, ťaživú finančnú situáciu, v ktorej sa naše
školy nachádzajú. Veľmi pekne vám ďakujem.

Bod 6
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a
jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu programu a tým je bod číslo 6 a
jedná sa o návrh ďalšieho všeobecne záväzného nariadenia tentokrát - Návrh
všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
číslo 8 z roku 2008 zo dňa 16. 12. 2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných
výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu Mestskej časti Bratislava
- Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2013 zo dňa 29. 1.
2013. Predkladateľom tohto návrhu je pán Záhradník. Odovzdávam mu slovo.
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p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne, vážená pani starostka. Dámy a páni,
predkladám návrh novely všeobecne záväzného nariadenia, ktorého podstatou je
úprava kompetencií pri schvaľovaní dotácií za účelom operatívnejšieho rozhodovania.
Tento návrh obsahuje splnomocnenie do akej výšky dotácií môže rozhodovať starosta
mestskej časti, do akej výšky dotácií rozhoduje miestna rada, o akých rozhoduje
zastupiteľstvo. Tento systém nás vracia - bude schválený pred rok 2013, kedy tieto
pravidlá dlhé roky fungovali v mestskej časti, zhruba v takomto rozložení
kompetencií. Potom, keďže vznikli problémy pri schvaľovaní dotácií, tak bolo nútené
zastupiteľstvo, vtedajšie upraviť zmenou všeobecne záväzného nariadenia, a vyhradilo
si všetky kompetencie rozhodovaní žiadosti do svojej pôsobnosti. Domnievame sa, že
v súčasnej situácii je možné zabezpečiť, pri plnej dôvere, rozhodovanie aj
operatívnejšie, o jednotlivých žiadostiach. Návrh sme rozšírili, alebo - návrh som
rozšíril aj o požiadavky kolegov poslancov. Zohľadnil som niektoré pripomienky
z komisií, najmä čo sa týka informačných povinností. Tzn. aby jednak verejnosť bola
riadne a včas informovaná o všetkých rozhodnutiach o poskytnutí dotácií na webovom
sídle mestskej časti a tak isto, aby bolo informované miestne zastupiteľstvo. Prosím
vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ako
prvý sa prihlásil s technickou s technickou poznámkou pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja síce... nebude sa to týkať tejto témy, chcem sa len
spýtať - vonku sú dvere zatvorené. A keďže toto rokovanie je verejné, tak ako sa tu
môžu dostať obyvatelia keby náhodou chceli prísť?
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za upozornenie. Pravdepodobne došlo k tomu, že osoba,
ktorá to má na starosti, tak na to zabudla. Takže to... to idem dať do poriadku.
Ospravedlňujem sa.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi ma mrzí. Ospravedlňujem sa tiež. Ďakujem pekne za
upozornenie. Takže vraciame sa k diskusií. Prosím záujemcov o diskusiu k tomuto
bodu, aby sa prihlásili. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a prosím vás, aby
ste ... prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Návrh uznesenia k bodu číslo 6 tak, ako máme predložené v materiáli.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, prosím prezentujte sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 17 prítomných poslancov, proti 1, nezdržal sa
nik. Uznesenie bolo prijaté. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 6a
Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé diely 4-5
p. Čahojová, starostka MČ: Dovoľte teraz, aby sme pristúpili k bodu číslo 6a, ktorý bol
dodatočne zaradený do programu a jedná sa o návrh územného... jedná sa o Návrh na
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schválenie Zadania územného plánu zóny Dlhé diely 4-5. Keďže som predkladateľom
toho návrhu, dovoľte mi pár úvodných slov. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves je
orgán územného plánovania a zabezpečuje obstarávanie územného plánu zóny.
Tentokrát sa jedná o predmetné územie na Dlhých dieloch. Boli vykonané prípravné
práce spracované prieskumy a rozbory. A bolo aj spracované a prerokované zadanie
tak ako to má byť, boli vyhodnotené v rámci prerokovávania. Následne bola žiadosť o
posúdenie zadania spolu s príslušnými prílohami odoslaná na posúdenie Okresnému
úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, listom zo dňa 3. 3. 2014. S
potešením konštatujem, že sme obdržali posúdenie tohto materiálu a súhlas Okresného
úradu Bratislava odboru výstavby a bytovej politiky s tým, aby sme ho predložili na
schválenie Mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves v súlade so stavebným
zákonom. Takže otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Dulla,
nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel v súvislosti s týmto pripomenúť, že je to
výsledok potešiteľný, ale s neskutočne veľkým časovým odstupom do budúcna by
som chcel apelovať na odborný personál, aby aplikáciu stavebného zákona na úseku
územného plánovania myslel vážne a nebral ohľad na to, či sa jedná o nejaký Okresný
úrad alebo nejedná, má 30 dňovú lehotu. Pokiaľ ju využije, je dobré a pokiaľ ju
nevyužije, má smolu. Nie sme závislí od toho, čo si oni predstavujú, že je zákonodarne
a správne. Zákonodarca to napísal do zákona jasne. Takže ak chceme nestrácať ďalej
čas, ktorý sme už veľmi vzácne stratili - a nenávratne, tak sa riaďme vôľou
zákonodarcu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. Ale nedá mi
nepovedať - takže sa hlásim do diskusie, ak dovolíte, že toto oddelenie územného
plánovania túto svoju úlohu berie naozaj vážne. A sme radi, že sa tento materiál
podarilo predložiť zastupiteľstvu v takejto podobe. Ako, ja viem a veľmi dobre si
uvedomujeme, že sme mnohé zameškali. A urobíme všetko preto, čo sa dá, aby sme
ešte dohnali a zachránili. Veľmi pekne ďakujem. Keďže nie je nikto iný prihlásený do
diskusie, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
uznesenia.
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, po a) berie
na vedomie súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a
bytovej politiky k predloženému Návrhu zadania územného plánu zóny Dlhé diely 45, doručené Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves listom číslo ...OÚ BA .... atď. atď.
zo dňa 22. 6. 2015 v zmysle § 20 zákona č. 50 z roku 1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorších predpisov, a po b)
schvaľuje predložené zadanie územného plánu zóny Dlhé diely 4-5.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Prosím prezentujete sa a hlasujte o
predloženom návrhu.
Hlasovanie: Za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie
bolo prijaté. Veľmi pekne ďakujem.
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Bod 7
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu a to je prerokovanie Návrhu
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2015. Predkladateľom tohto návrhu je
miestna kontrolórka pani Ing. Zuzana Dzivjaková. Odovzdávam jej úvodné slovo.
p. Dzivjaková, hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, v
stručnosti zhrniem kontrolné akcie, ktoré sa nachádzajú, ktoré som umiestnila zaradila
do návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku. Poprosím brať na zreteľ, že
som ho tento návrh plánu kontrolnej činnosti vypracovala v čase, kde začiatok môjho
funkčného obdobia spadá do obdobia od 1. 6. a jednotlivé kontrolné akcie, ktoré
považujem za potrebné a dôležité urobiť v 2. polroku, som zhrnula do takých troch
celkov. Sú to kontrolné akcie, ktorých vykonávanie súvisí s uzneseniami miestneho
zastupiteľstva. Potom sú to kontrolné akcie, ktoré ostali otvorené z plánu kontrolnej
činnosti z 1. polroka, a potom samotný výkon kontroly hospodárenia a tak ako je tu
uvedené, kde sa mienim zamerať práve na hospodárnosť, efektívnosť použitia...
používania finančných prostriedkov. Očakávam, že sa mi podarí prvú správu predložiť
na najbližšie zastupiteľstvo v septembri. Predbežne vás môžem už informovať, že som
sa nakontaktovala sa na vedenie Karloveského športového klubu a pevne verím, že
správa, ktorú vám podám v septembri poskytne dostatočný obraz o výsledkoch
hospodárenia, doplňujúcich výsledkov hospodárenia za rok 2014 a aktuálny stav
o hospodárení. Ďakujem veľmi pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa nikto neprihlásil diskusiu, uzatváram a prosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok roku 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím o prezentáciu a hlasovanie.
Hlasovanie: Konštatujem, že za bolo 22 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa
nik. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 8
Žiadosť Karloveského športového klubu o finančný príspevok.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 8 a tým je žiadosť Karloveského
športového klubu o finančný príspevok. Predkladateľom je pán prednosta.
Odovzdávam mu úvodné slovo. Nech sa páči.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Čiže dostali sme z Karloveského športového
klubu žiadosť o jednorazový príspevok. Máte to rozdelené na 2 časti. Prvá časť
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pozostáva z neuhradených faktúr minulých období, ktoré vznikli ešte za
predchádzajúceho vedenia. Jedná sa o faktúry, či už na právne služby, stavebný dozor,
znalecký posudok atď. Boli to... boli to zväčša faktúry spojené s tým súdnym sporom,
ktorý sme prehrali. A druhá časť tej dotácie sa skladá z nejakých nevyhnutných
investícií, ktoré je potrebné spraviť. Sú tam rozložené dve. Prvá je oprava plotu a
druhá je - vzhľadom k tomu, keď sa zatepľovala a teda, keď sa nadstavovala
telocvičňa, tak súčasťou projektu bolo zateplenie jednej časti nadstavby. My teraz
potrebujeme vlastne zatepliť, nielen tú časť nadstavby, ale aj tu spodnú časť kvôli
tomu, aby tá budova telocvične mala dlhšiu životnosť a lepšie parametre. Z toho
dôvodu je tam potrebné vlastne na to jednorazovo vyčleniť prostriedky. Prostriedky,
ktoré na to boli vyčlenené v rámci projektu, ktoré bolo zhruba 3.600 alebo 3.700 EUR
ešte v pôvodnom projekte, tak tie bohužiaľ KŠK v minulosti spotrebovalo iným
spôsobom. Takže z toho dôvodu tu vrchnú časť musíme zatepliť aj v rámci projektu,
ktorý bol, tú spodnú časť. Je už iba logické, že keď robíte jedno, tak je dobré spraviť aj
druhé. A naozaj to pomôže, aj či už tepelnému alebo proste životnosti celej tej budovy,
keď to bude zateplené. Čiže máte tam vlastne vyskladané dotácie. Teda ten
jednorazový príspevok na 2 časti - 1 sú tie faktúry, 2. sú tieto investície. V prípade
otázok, videl som tu na začiatku pána Kadnára, ale teraz ho tu nevidím.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem za úvodné slovo. Otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Buzáš.
p. Buzáš: Ja by som poprosil len kvantifikovať tie jednotlivé sumy, aby sme ich mohli
pripraviť do uznesenia. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje s riadnym príspevkom pán
poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Prešli sme to aj v jednotlivých komisiách a stále nie je jasné,
vlastne, čo sa rozumie pod príspevkom? Lebo Karloveský športový klub je
príspevková organizácia, principiálne, takže aby sme vedeli tú techniku, ktorá napĺňa –
alebo- ktorou sa má naplniť to navrhnuté uznesenie, lebo ak to majú byť prostriedky
rezervného fondu, tak pre organizáciu, ktorá je naviazaná na rozpočet mestskej časti
príspevkovým vzťahom, to je inak, ako keď sa poskytovali podporné prostriedky
základným školám, ktoré sú naviazané na rozpočet rozpočtovým vzťahom. Aby sme
sa nedopustili nejakej chyby. Tak ja by som osobne veľmi rád chcel vedieť tú
predstavu toho výkonného aparátu, akým spôsobom sa to z rezervného fondu dostane
do rozpočtu a na bankový účet Karloveského športového klubu skôr, ako budeme o
tom hlasovať. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Ja si pripravím ...pripravujem písomne návrh na doplnenie tohto... tohto návrhu. Ja
sa chcem teraz venovať tej časti tej žiadosti, ktorá sa týka vlastne pohľadávok, ktoré
vznikli napr. za právne služby, čiže za objednanie niektorých úkonov Karloveským
športovým klubom, o ktorom predpokladám, keďže som bol poslancom v tom
poslednom štvorročnom období, tak zastupiteľstvo vôbec ani len netušilo, ba práve
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naopak. Ja si veľmi dobre pamätám, ako nám bolo povedané a podsúvané, že napr.
právny spor, ktorý viedol Karloveský športový klub, za ktorý je teraz tá faktúra, treba
zaplatiť, za vlastne právnu... právnu ochranu, alebo právnu nejaké právne
zastupovanie Karloveského športového klubu. Pritom my poslanci sme niekoľkokrát
hovorili, že mestská časť, resp. športový klub vôbec nemal takúto... takýto súdny spor
viesť preto, lebo podstata toho právneho sporu, ak si kolegovia spomínate, bol práve
v tom, že spoločnosť, ktorá riadne odviedla prácu, mala nárok na faktúru. A teda tam
my sme nespochybňovali ako keby podstatu tej faktúry, ale zobrali sme toho, tú firmu,
ktorá vykonala práce, viedla, tam bol preberací protokol o tom, že prebrali vykonané
práce a my sme zobrali vlastne tohto... tohto človeka ako rukojemníka. Že teda iná
vec, nejaká, niektorá teda bola problémom. A teda dokým sa nevyriešila iná vec, mala
byť akože pozdržaná faktúra. Čo sa samozrejme nedá. A ja si teda pamätám, že my
sme už vtedy spochybnili vôbec to, aby sa o toto, ten súdny spor mal ... mal vôbec
viesť. Čiže nám vtedy bolo povedané – „kľudne sa súďme, lebo však teda to je aj tam,
mestskú časť, to nestojí nič“ a ja teda som prekvapený, že teraz zrazu je na stole
faktúra, ktorú je treba zaplatiť za niečo, čo sme my bytostne odmietali. Takže ja by
som chcel, keby sme v tejto mestskej časti akože upustili také, že - také konanie, kde
si nejaký... nejaký vedúci predstavitelia, hoc aj povedzme zo zákona - im to - zjavne
asi to právo má, ale aby si konali bez toho rizika, že budú niesť zodpovednosť za svoje
rozhodnutia. Čiže keď pán Valiga, ktorý bol predchádzajúcim vedúcim Karloveského
športového klubu, napriek tomu, že sme niekoľkokrát ho upozornili, že nemá zmysel
viesť takýto súdny spor, on teda na vlastnú zodpovednosť, podľa mňa v tomto už teda
ten spor viedol. Napriek tomu, že to naše stanovisko poznal. Ja by som bol veľmi rád,
keby sme sa dopátrali možnosti, že či teda nie je možné žiadať od neho zaplatenie tejto
faktúry späť. Preto, lebo ja osobne si myslím, že je to je... to niečo, čo on svojim
konaním spôsobil mestskej časti, preto, lebo sa mi zdá, že hoci aj je niekto v
pracovnoprávnom pomere, tak nemôže vlastne ako keby mestská časť niesť úplne
každú zodpovednosť za každé konanie, ktoré je nezodpovedné. My sme signalizovali,
že toto nie je adekvátne konanie v danej situácii. Takže ja by som chcel poprosiť pani
kontrolórku, aby vykonala vlastne nejaký prieskum v zákonoch, či je možné istým
spôsobom zosobniť túto škodu pánovi Valigovi, predchádzajúcemu vedúcemu KŠK
preto, lebo si myslím, že by sme mali ísť ... takýmto voluntaristickým narábaním s
verejnými prostriedkami predísť. Mne sa zdá, že pokiaľ ľudia nepocítia, že trochu aj
osobnej zodpovednosti nesú za použitie verejných financií, tak sa tu potom bude
šafáriť, ako sa šafári. Lebo my tu len platíme dlhy za školy, platíme dlhy za bazény,
platíme dlhy za nezaplatené faktúry za KŠK, platíme dlhy za všetkých, ale nemáme
možnosť ako ovplyvniť to, aby sme ich nemuseli platiť. Keď ešte predtým, ako vôbec
takáto škoda vznikne, máme nejaký názor, ktorý nie je totožný s týmto - toto bolo
vyslovene proti vôli toho, čo vtedy väčšinovo hovorilo aj odhlasovalo miestne
zastupiteľstvo. Takže už ako to skončí, neviem. Chcem nechať na pani kontrolórku,
nech to posúdi zákonmi, ale bolo by dobré, aby si každý kto proste pracuje v tej
mestskej časti prestal riskovať s rozpočtom a s financiami verejnými, preto, lebo sú to
financie, ktoré -však jeho to aj tak nič nestojí - môže si urobiť, čo chce, kedy chce
ako chce, lebo mu to nejaký štatút umožňuje! Tak to by bolo dobré, keby už v tejto
mestskej časti nebolo.
p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Lenč, nech sa páči.
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p. Lenč: Ďakujem za slovo pani starostka. Ja mám takú poznámku, ktorá nie celkom súvisí s
týmto, ale v prílohách tohto materiálu som našiel faktúru od pána inžiniera Mráza.
Celkom ma zaujalo teda, že pečiatka na tejto faktúre je vlastne autorizačná pečiatka
Komory stavebných inžinierov, čo teda podľa mojich vedomosti na faktúre vôbec
nemá, čo hľadať. Ak je teda pečiatka náležitosťou faktúry, tak táto pečiatka tam nie je
celkom namieste. A keď teda budete s pánom Mrázom, tak mu skúste tlmočiť, že aby
tam dával nejakú inú pečiatku a nie túto. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Záhradník. Pán
vicestarosta, teda.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Kolega Dulla nám ... momentálne nás
upozornil na otázku techniky, ako má uznesenie... znieť ten pôvodný návrh. Ako
vidíte, je len vybodkovaný. A hovorí sa, že z rezervného fondu mestskej časti to by
zjavne nebolo správne riešenie. Preto po takej rýchlej konzultácií, ale prípadne, ak nás
Vlado doplníš, s pani kontrolórkou, by som predložil návrh na zmenu uznesenia
spočívajúcu v tom, že by zastupiteľstvo odporučilo pani starostke - po a) prijať
rozpočtové opatrenie na úhradu neuhradených prevádzkových záväzkov Karloveského
športového klubu vo výške 9.133 aj 55 centov v zmysle predloženej žiadosti. To je
vlastne tá časť tých neuhradených faktúr. To musíme riešiť vlastne teraz rozpočtovým
opatrením, navýšením prevádzkových dotácie pre Karloveský športový klub. A potom
tak isto odporúčanie pani starostke prijať rozpočtové opatrenie, finančný príspevok pre
Karloveský športový klub na úhradu nákladov súvisiacich s dokončením prác na
rekonštrukcii telocvične na Molecovej a na opravu oplotenia na Jednotovej vo výške
9.000 EUR s tým, že plánujeme komplexnú zmenu rozpočtu v septembri, kde by sme
tieto vecí predložili v jednom súbornom balíku. Zatiaľ by sme si pomohli, keďže
máme záväzok v kolaudačnom rozhodnutí, že je potrebné zateplenie tej steny
telocvične vykonať do 31. 8., tak by sme navrhovali si pomôcť rozpočtovým
opatrením pani starostky. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: S faktickou pripomienkou pán poslanec Dulla.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. No ja si myslím, tak, že ak sa to zmestí do oprávnenia starostky
prijímať jednotlivé rozpočtové opatrenia, tak zastupiteľstvu postačí zobrať žiadosť na
vedomie s tým, že je uspokojiteľná v pôsobnosti starostky a žiada o vykonanie
rozpočtového opatrenia poskytnúť informáciu v zmysle platných pravidiel hry. Keď to
tak poviem, nepotrebujeme nič viac odporúčať. To je ako princíp. Buď je to teda v
súlade s oprávnením, ktoré sme schválili a potom nech sa páči - a my berieme na
vedomie tú žiadosť, a že sa bude riešiť rozpočtovým opatrením, alebo sa to nezmestí
do rozpočtového opatrenia a schvaľujeme zmenu rozpočtu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne.
p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, ďakujem pekne. Myslím, že to vieme takýmto
spôsobom, ako to kolega Dulla navrhol. Tzn. že by som si osvojil ten jeho návrh v tom
zmysle, že by návrh uznesenia bol, že miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova
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Ves berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok pre Karloveský športový klub a jej
zabezpečenie prostredníctvom rozpočtového opatrenia starostu. Dobre? Ďakujem
pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym príspevkom nasleduje pán
poslanec Savčinský. Poprosím o mikrofón. /Neviem, kde ste našli to občerstvenie./
p. Savčinský: Ďakujem. Nedá mi nevyjadriť sa k tomu a teda podporiť... podporiť tento bod a
veriť, že je to v podstate posledná vec, ktorú vysporiadame s predchádzajúcim neviem ani, aký použiť výraz – temným, smutným, obdobím Karloveského športového
klubu. A verím, že dnešným odhlasovaním už skončí obdobie, kedy Karloveský
športový klub bol používaný na politický boj. A to prízemné politikárčenie v podstate
ubližovalo všetkým športujúcim deťom v Karlovej Vsi. Takže zopakujem, dúfam, že
posledný krát počujeme a riešime Karloveský športový klub na zastupiteľstve.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš, nech sa páči.
p. Buzáš: Pani starostka, ďakujem za slovo. Ja sa samozrejme tak isto prihováram za to, aby
sme všetky záväzky uhradili, ale zároveň chcem dať do pozornosti to, čo povedal pán
Zajac. Minimálne, čo sa týka tých právnych služieb, ako zastupiteľstvo, tak isto rada
KŠK na opakované otázky, prečo sú tieto služby brané a čím budú hradené, a kým
budú hradené - sme boli ako zastupiteľstvo, tak rada KŠK zavádzaní, že tieto služby
sú poskytované bezodplatne. Tzn. štatutár, ktorý konal v mene Karloveského
športového klubu nesie plnú zodpovednosť a sám sa vlastne usvedčil, že poskytoval
skreslené a nepravdivé údaje. Preto by som bol veľmi, veľmi rád, aj keď uhradíme
tento záväzok my, aby sme ho za tento počin brali na zodpovednosť. Aj ako výstrahu
pre budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S pripomienkou pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Ja som si dokonca teraz spomenul na to, že my sme na komisii výstavby a
územného plánu mali na stretnutí pána Valigu, s - už neviem kto tam vtedy bol - ten
pán, ktorý vlastne zastupoval toho stavebníka, s ktorým sa naša mestská časť súdila a
obidvaja - a to musí byť v zápise z tejto komisie, obidvaja veľmi jasne povedali, že
práce boli odvedené a boli prebraté. Tam existoval, to dokonca aj pán Valiga zápisne
povedal, na tejto komisii, že tie práce za tú výstavbu boli prebraté. Ja si naozaj
myslím, že keď tam potom vznikol nejaký súdny spor o tom, že či vôbec sa má
uhradiť faktúra, tak ja by som nepotreboval byť ani právnik, aby som rozumel tomu,
že ak niekto odviedol práce, ktoré boli prebraté, tak sa mu má faktúra zaplatiť. A
potom sa môžem ja súdiť o čokoľvek. Ale ten súdny spor bol od začiatku zbytočný.
Čo keď sa pán Valiga dohodol s právnickou kanceláriou, že sa „čergnú“ o poplatok a
do úplne zbytočného, zjavne zbytočného, sporu zatiahol mestskú časť, lebo veď to
neboli jeho prostriedky. To boli prostriedky verejných zdrojov. Čiže o toto nám ide,
aby sa takéto veci už ďalej nekonali. Možnože to nevieme tak pregnantne formulovať
z hľadiska zákona, ale toto je jav, ktorý proste je nedobrý.
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p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne ďakujem. O slovo ma požiadal ma pán prednosta,
-doplňujúce.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ja len teda v krátkosti na tú pečiatku. Keď si zoberiete, tá faktúra
je vypisovaná ešte ručne, pán Mráz je taká staršia škola, tak – ako - to môže byť tiež
dôvodom, ale skúsim ho na to upozorniť. Len hovorím, ako, možno on funguje trošku
v inom režime. Aj keď vidíte tú faktúru - lebo faktúru vypísanú ručne som už strašne
dlho nevidel. Druhá vec, čo sa týka zodpovednosti, sú 2 možnosti ako zabezpečiť to,
aby sa nestávalo, že si niektorí štatutári, vedúci alebo podobne, nezoberú takéto - že
skratka, nech sa súdia veď to sú prostriedky samosprávy! - tam je - prvá možnosť je
to, že niekto, kto je momentálne alebo kto je nad nimi, im to nedovolí. Ja si myslím, že
v súčasnosti sa to spĺňa. Druhá možnosť - ale z hľadiska dlhodobého je dobré urobiť
systém, ktorý to neumožňuje. Aby sa takýmto veciam zabránilo, tzn. aby si niekto
svojvoľne a bezdôvodne sa súdil. Samozrejme, to bol aj jeden z dôvodov, prečo sa ten
súdny spor prehral - a ja som na tom súde bol, kde sudca sa pýtal, že prečo sa súdite,
veď vy ste do dnešného dňa nespochybnili faktúru? Vy ste prevzali práce, atď. Vlastne
to bol aj 1 dôvod prehratia súdneho sporu. Oni sa naťahovali o tom, že zmluva bola
neplatná, ale neplatnosť zmluvy nebola dôvodom neuhradenia služieb, ktoré boli
dodané, lebo tam zas prichádza do úvahy nedovolené obohatenie. Čiže samozrejme
my v prvom momente chceme tie veci vysporiadať, aby sme očistili Karloveský
športový klub a nechali ho normálne fungovať, na 2. strane budeme sa samozrejme
snažiť zistiť, či došlo - alebo, v akom rozsahu došlo k poškodeniu alebo k nejakému
prekročeniu právomoci a k poškodeniu mestskej časti a jeho rozpočtu. Ak tomu
prídeme, budeme samozrejme robiť kroky. Len by som chcel upozorniť, že tam bežia
určité lehoty. Není to – ako - my samozrejme sa k tomu dostaneme určite do konca
roka, len v prvom rade potrebujeme vysporiadať ten stôl, ktorý momentálne stojí, lebo
teraz, keby nám súčasní dodávatelia začali dávať úroky z omeškania, alebo nás
zažalovali, tak sa nám zase tie faktúry začnú predražovať. Lebo už sú dávno po
splatnosti. Čiže prešetríme tieto veci, budeme v tom konať a budeme sa snažiť
vytvoriť systém, aby sa niečo v budúcnosti neopakovalo. Aby si naozaj nikto
nedovolil neuhradiť faktúru. A aby tie zmluvné vzťahy boli jasné, aby sme nemuseli
takto splácať, ako ste správne upozornili, že stále platíme za niečo a hovorím - ja
môžem v súčasnosti podľa skúseností, ktoré mám, povedať, že my naozaj nič také
nerobíme a ani, predpokladám, nikdy po sebe nenecháme. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pripomienkou pán poslanec
Zajac.
p. Zajac: Ako- preto nenavrhujem nezaplatiť faktúry, ale zaplatiť a riešiť kontrolou. Buďme
iní.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný nie je prihlásený do
diskusie, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
uznesenia.
návrh. komisia: Návrh uznesenia. Návrh na zmenu podal pán poslanec Záhradník. Miestne
zastupiteľstvo Bratislava - Karlova Ves, berie na vedomie žiadosť Karloveského
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športového klubu o finančný príspevok a jej zabezpečenie rozpočtovým opatrením
starostky.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte o
tomto návrhu.
Hlasovanie: Za takto predložený návrh hlasovalo 19 prítomných poslancov, proti nebol nik,
nezdržal sa nik. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím návrhovú komisiu o ďalší návrh.
návrh. komisia: No keďže, nakoľko teda ja by som chcel dať hlasovať o tom návrhu na
doplnenie, ktorý som predložil, keďže nemení podstatu, tak ... tak ako
v predchádzajúcom, aj v tomto prípade, by sme mali dať hlasovať aj o tom doplnení.
Ja sa teda pokúsim po sebe to prečítať. Čiže je to k žiadosti k bodu číslo 8, k žiadosti
KŠK o príspevok - žiada pani kontrolórku o preskúmanie činnosti bývalého vedúceho
KŠK z hľadiska zákonnosti pri používaní zdrojov rozpočtu KŠK, konkrétne ide o
faktúru za právne služby, nakoľko súdny spor, pri ktorom boli právne služby KŠK
poskytnuté, bol ešte pred jeho začatím jednoznačne pre KŠK zbytočný, a preto
použitie právnika, využitie jeho právnych služieb bolo zjavným plytvaním verejných
zdrojov. A termín september.
p. Čahojová, starostka MČ: Všetko? Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a
hlasujte o tomto návrhu.
Hlasovanie: Za bolo 21 prítomných poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie
bolo prijaté.
p. Čahojová, starostka MČ: Uzatváram týmto tento bod programu a dovoľte, aby som vám
pripomenula, že podľa nášho rokovacieho poriadku, podľa čl. 6 od 16. hodiny do
16:30 máme čas určený na vystúpenie občanov. Pán inžinier, sú prihlásení občania do
rozpravy? Ďakujem veľmi pekne. Prihlásili sa nám pán Silvester Obúch, pani Tilda
Múdra a pani Zlatica Kinčeková. Vítam ich na rokovaní miestneho zastupiteľstva,
pozývam ich do rokovacej sály a upozorňujem, že môžu diskutovať - alebo teda môžu
predniesť svoj príspevok v rozsahu maximálne piatich minút. Takže, vítajte, nech sa
páči. Pán inžinier, prosím o mikrofón. Pán Silvester Obúch- ako 1. v poradí, ako ste sa
prihlásili. Nech sa páči pán Silvester Obúch. /Poprosím vás, pán Obúch, takto si držte
mikrofón, aby vás všetci poslanci počuli. / Ďakujem pekne.
p. Obúch: Vážené poslankyne a poslanci. Mal som tu prečítať nejaký list – áno, počujem Kvôli tomu, že som... že ma to tak zobralo to vaše rozhodnutie, prepáčte v úvodzovkách, tak poprosím pani tajomníčku, aby ona prečítala tento list. A len jedno
ma na tomto veľmi zaráža a trápi, vážené poslankyne a poslanci, že pripadá mi to,
viete, že musím to povedať, či sa hneváte alebo nie, pred voľbami, keď potrebujete,
aby ste tu boli, tak sme vám dobrí. A hlavne aj my dôchodcovia. A teraz, keď máte
schváliť jednu jedinú vec, prosím vás, nie ste schopní toto pre nás spraviť. Len
toľkoto. Ďakujem vám. Nech sa páči.
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p. Galová: Takže, keď ste si mysleli, že tým vaším rozhodnutím nás nejakým spôsobom
zrazíte na kolená, budeme tu aj v septembri, aj na každom zastupiteľstve. Vážená pani
starostka, vážené zastupiteľstvo...
p. Čahojová, starostka MČ: Prepáčte, vy čítate príspevok pána Obúcha?
p. Galová: Áno, čítam.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, aby bolo jasné všetkým.
p. Galová: Pán Obúch je teda prezidentom Asociácie prijímateľov sociálnych služieb. Je
žiaľbohu po srdcovej operácii, tzn. že sa mu aj ťažko rozpráva, a hlavne v takomto
nápore a v takom strese... Čiže, pýtali ste si, pán Rosina, referencie o našej doterajšej
činností, ktoré sme dodali úradu v doplnení žiadosti. A teda z viacerých úspešných
aktivít uvediem veľmi významnú, kde po viac ako pol ročnom intervenovaní
Asociácie u vlády Slovenskej republiky, na jej návrh v júni 2012 poslanci Národnej
rady odstránili nariadenie úhrady za sociálnu službu najmenej vo výške 50 %
priemerných ekonomických oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto
sociálnej služby u verejných poskytovateľov, implementovanej počas vlády Ivety
Radičovej. Toto odstránenie zmenilo zásadným spôsobom životné situácie mnohých
odkázaných a znížilo ich ohrozenie. V praxi to napr. znamená, že ťažko zdravotne
postihnutá dcéra tu prítomného poslanca pána Labudu, Mirka, by musela platiť za svoj
celoročný pobyt v zariadení od júla 2012 najmenej 600 EUR mesačne, čo je
dvojnásobok jej invalidného dôchodku. Ostatných 300 EUR mesačne by za Mirku
museli doplatiť jej rodičia. Doposiaľ za 3 roky by to pre rodinu znamenalo výdavok
naviac až 10.800 EUR. Ďalej rok predtým sme intenzívnym upozorňovaním verejnosti
a poslancov BSK dosiahli zmenou VZN BSK o úhradách za sociálne služby a tým
aspoň čiastočné odstránenie diskriminácie seniorov žijúcich v penziónoch pre
dôchodcov, spravovaných úradnom BSK oproti tým, čo žijú v penziónoch
spravovaných magistrátom. Takto sme prakticky seniorov oslobodili od úhrady za
sociálnu službu cca 60-timi tisícami eurami ročne, len, čo sa týka jedného zariadenia.
Aby ste vedeli, teda, ako sme už uviedli v žiadosti aj pri predstavení sa na finančnej
komisii, našou prioritou je pomáhať ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím a
seniorov a to aj tým, čo žijú v Karlovej Vsi, pri ich bežných denných problémoch z
dôvodu ich odkázanosti na pomoc iných. Jednou z oblastí však bude aj pomoc pri
uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. To dneska nikto nerobí. Žiaľbohu
pri riešení ich životných situácií, či už ako spotrebiteľov služieb súkromnej sféry.. vieme koľko je exekúcie aj v Karlovej Vsi na dôchodcov, alebo vo vzťahu k službám
verejnej správy, orientovanie sa v spleti zákonov je pre ľudí pokročilého veku aj
zdravotne ťažko postihnutých veľmi obtiažne. A peniaze na zaplatenie odbornej
pomoci v ťažkostiach im chýbajú. Ich jediným príjmom je iba invalidný alebo
starobný dôchodok, pričom ale súčasné nastavenie centra siete... centra bezplatnej
právnej pomoci ich nezachytí. Tzn. že títo ľudia majú invalidné dôchodky do
300 EUR, tzn. 290 EUR, ako aj dcéra poslanca pána Labudu a dôchodcovia majú
väčšinou invalidné dôchodky okolo 350 EUR a žiaľbohu to Centrum právnej pomoci
ich zachytí len pri životnom minime. Dovoľujem si vás preto požiadať o - teda
schválenie zámeru prenájmu s ohľadom na osobitný zreteľ, tak ako bol zverejnený
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vyvesením dňa 5. 6. 2015 na elektronickej úradnej tabuli. A teda prosíme vás, aby ste
odlíšili naozaj podnikateľský prenájom, ktorým sú zaťažené niektoré priestory na
Matejkovej, od prenájmu na zabezpečenie verejnoprospešnej služby. A zároveň by
som vás chcel, teda pani starostka požiadať, aby ste nepodpísali uznesenie v bode 12,
13, nakoľko tieto žiadosti o predĺženie prenájmu sú tak isto pre podnikateľské
subjekty. A to jeden pre klub textilných výtvarníkov Arttext. Pokiaľ máme my
vedomosť, tak tento klub si dáva za svoju činnosť platiť. Tí ktorí tí, ktorí využívajú
jeho služby a tak isto, čo sa týka nájmu páni Havranovej, to si myslím, že to je asi
zrejme jedáleň pre seniorov. Áno, takže to je tiež podnikateľský subjekt, kde mu
prispieva mestská časť a tak isto seniori riadne platia za tieto obedy. Tak by som vás
poprosila, aby ste toto, ak by bolo schválené, aby ste toto uznesenie nepodpísali.
Ďakujem pekne za slovo.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, pán Obúch, meno vašej
kolegyne, ktorá vám čítala ten príspevok - pani Galová – prepáčte, ja by som vás
poprosila v budúcnosti, až budete verejne vystupovať. Ďakujem vám za váš príspevok
aj za vašu odvahu vystúpiť pred miestnym zastupiteľstvom, ale používať osobné a
intímne údaje kohokoľvek z tu prítomných na verejnom vystúpení, nie je taktné ani
slušné, a neviem, či to nie je aj protizákonné. Vy ste použili intímny údaj, osobný údaj
člena rodiny.
p. Galová: Pani starostka, nepoužila. Pretože pán Labuda to mal na webovej stránke Naša
Bratislava, a riadne to mal vyvesené, že teda skutočne má zdravotne ťažko postihnutú
dcéru.
p. Čahojová, starostka MČ: Informácie a sumy o svojej rodine? Prepáčte...
p. Galová: Nie. Ja len vychádzam z toho, všeobecne, aké majú invalidné dôchodky zdravotne
ťažko postihnutí. Prosím?... nemenovala som.
p. Čahojová, starostka MČ: Menovali ste.
p. Galová: Ale chcela som len poukázať na to, že teda aj skutočne - a pán Labuda má
zverejnenú - veď dcéru... na webovej stránke, že teda preto sa venuje hlavne sociálnej
oblasti Mestskej časti Karlova Ves, teda, že pretože ma zdravotne ťažko postihnutú
dcéru. Nakoniec ja si s pánom Labudom tykám a nakoniec aj Mirku poznám.
p. Čahojová, starostka MČ: Napriek tomu, že si tykáte, že sa poznáte, ale ... však
v poriadku. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Vyčerpali ste si svoj čas, čiže
dáme priestor ďalším obyvateľom alebo občanom, ktorí chcú rozprávať. Nasleduje
pani Tilda Múdra, v poradí ako ste sa prihlásili nech sa páči. Nech sa páči, poďte ďalej
... poďte, poďte. /Poprosím vás, takto kolmo si dajte mikrofón./
p. Múdra: Moje meno je Tilda Múdra a som členkou Asociácie prijímateľov sociálnych
služieb. Na predstaveniach komisii sa niektorí z poslancov vyjadrovali o našej aktivite,
akoby bola z mestskej časti nežiaduca, prípadne hľadali ekonomické dôvody, prečo
neposkytnúť úľavu na nájomnom, z dôvodu poskytovania verejnej prospešnej služby,
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alebo nás dokonca podozrievali, poslanci, že chceme spôsobiť škodu z nedbanlivosti.
V žiadostiach podnikateľských subjektov, ktorým ste, vážení poslanci, vyhoveli sme
sa dozvedeli, že dôvodom predĺženia nájmu a teda vylúčenia priestorov z OVS je, že
žiadateľ podnikateľ si plní svoje platobné povinnosti v súlade so znením nájomnej
zmluvy a predĺžením nájomnej zmluvy o nájme sa zabezpečí plynulé pokračovanie
nájmu. A toto je aj dôvod osobitného zreteľa, ako aj vylúčenia niektorých priestorov
na Matejkovej 20 z OVS. Je to výsmech transparentnosti nakladania s verejným
majetkom a azda aj klientelizmus. Komerčné nájomné pre kanceláriu s plochou vyše
18 m² v objekte na Matejkovej 20 za rok, ktoré nám môžete odpustiť uznaním
osobitného zreteľa, s ohľadom na našu aktivitu je vo výške 2 298 EUR ročne. Vážená
pani starostka, vážené zastupiteľstvo, akú odpoveď by nám dali obyvatelia Karlovej
Vsi na otázku, či chcú zaplatiť 3.490 EUR za dvojdňové školenie poslancov a
vybraných predstaviteľov Miestneho úradu Karlovej Vsi v luxusnom hoteli
v Limbachu, alebo chcú mať vo svojom obvode bezplatné sociálne a právne
poradenstvo, pomoc a podporu pre ťažko zdravotne postihnutých a seniorov? Určite
by povedali, že každá podpora takéhoto zámeru a ľudí ochotných sa tomuto nezištne
venovať je vítaná viac ako bohapusté míňanie daní Karlovešťanov na nákladné
školenia, ktoré sa dajú vybaviť aj v priestoroch úradu či na inom mieste v Bratislave.
Sumou 3.490 EUR by sa iste pokryli viac ako 2 ročné náklady na energie nami
požadovaných dvoch kancelárií. Takto vám, asi tridsiatim piatim aj karloveskí
invalidní a seniorskí daňoví poplatníci podľa týchto faktúr zaplatili 1.158 EUR iba za
ubytovanie s raňajkami v deluxe izbách. Ďalej vám uhradili 1.423 EUR za pohostenie
kuracími prsiami plnenými fazuľovými strukmi, slaninkou, grilovanou bravčovú
krkovičku, kuracie stehienka, prsia, klobásku, zeleninu a syrovú misu, ako aj domácu
zeleninovú polievku, medailónky z bravčovej panenky so slivkovou omáčkou a
tiramisu či domácu jablkovú štrúdľu. Tiež v rámci tohto školenia ste z dani
Karlovešťanov minuli na nápoje pri bare sumu 458 EUR a za nájom školiacej sály a
ozvučovacie techniky 909 EUR. Vopred ďakujem za nájom kancelárií na
administratívu pre túto činnosť hodnú osobitného zreteľa jednohlasne podporíte.
Ďakujem.
p. Galová: Takže vám ďakujeme veľmi pekne. A teda dúfam, že v septembri sa vidíme a že
prehodnotíte, my doplníme, čo budeme vedieť doplniť a že vám to zašleme a že v
septembri ......
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani... pani Tilde
Múdrej a poprosím pani Kinčekovú. Nech sa páči. Dobrý deň. / trošku takto,
poprosím. Ďakujem./
p. Kinčeková: Prišla som sa poďakovať všetkým, ktorí rozhodli o vytvorení a schválení
funkcie inšpektora verejného poriadku. Aj v mene môjho psíka, o ktorého sa do
jedného roku starám a s ktorým sme si svoje užili. Ja som to tu rozprávala a dúfam, že
v Karlovej Vsi zavládne konečne poriadok. Fakt, veľmi sa teším a veľmi ďakujem, že
takéto, že ste sa tak rozhodli, ako ste sa rozhodli, po vzore Mestskej časti Staré Mesto.
To je všetko.
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p. Čahojová, starostka MČ: Veľmi pekne vám ďakujeme a želáme vám aj vášmu psíkovi
všetko dobré. Majte sa dobre. Dovidenia.
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a vážení
kolegovia, navrhujem hygienickú prestávku do 17. hodiny. Vážení prítomní, aj
prítomní zástupcovia médií aj tí, ktorí zostali z miestneho úradu, v zasadačke miestnej
rady je pripravené malé občerstvenie. Máme... to hygienickú prestávku do 17. hodiny.
Ďakujem veľmi pekne za včasný príchod do rokovacej sály.

Bod 9
Projekt zabezpečenia výkonu verejno-prospešných služieb vo vlastných kapacitách
mestskej časti.
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom 9 - Projekt zabezpečenia výkonu verejnoprospešných služieb vo vlastných kapacitách mestskej časti. Je to veľmi dlho
diskutovaný projekt. Tí, ktorí si pamätáte, ktorí ste tu boli v minulom volebnom
období, rozprávali sme sa o tom už aj na pôde miestneho zastupiteľstva, na pôde
niektorých komisií, vyzeralo to pre nás ako nedosiahnuteľný cieľ, ale začali sme od
začiatku tohto volebného obdobia pracovať na splnení tohto cieľa a nášho záväzku
voči obyvateľom Karlovej Vsi, ktorým sme sľúbili vo volebnom programe, že sa o
toto budeme usilovať. Dávam slovo predkladateľovi tohto návrhu, pánovi prednostovi.
Nech sa páči.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Čiže v zmysle v zmysle toho, akým spôsobom
bola nejaká všeobecná dohoda, aby mestská časť neobjednávala služby
dodávateľským spôsobom, ale skúsila ich spraviť vo vlastnej réžii, sme pripravili
nejakú koncepciu, máme nejaké prepočty. To, o čo ide je, že je tam samozrejme
niekoľko ... niekoľko úrovní, kde napr. všetci dodávatelia sú platcovia DPH, čiže
vlastne my v konečnom dôsledku celkovú prácu preplácame daňou z pridanej hodnoty.
Ďalšia vec je, že keď si objednávame služby, tak objednávame len to
najnevyhnutnejšie, lebo všetko naviac nás stojí nejaké peniaze, kdežto keď máme
vlastných pracovníkov, tak mali by sme mať väčšie množstvo pracovného času, ktoré
by sme vedeli spraviť. Myslím, že pekným príkladom je zimná údržba, kedy sa platí
za pohotovosť, ale v prípade, že nesneží, tak žiadna práca nie je vykonaná. Platíme len
za pohotovosť. Na 2. strane v prípade, že máme vlastných pracovníkov, tak v rámci tej
pohotovosti vieme opravovať a vykonávať nejaké činnosti, údržby, opravy, proste,
ktoré by... ktoré sa dajú spraviť pokiaľ počasie je dobré. Takže v zmysle tejto filozofie
sme napočítali... sme pripravili materiál, napočítali sme náklady, ktoré pozostávajú z
troch položiek. Prvá položka sú mzdové náklady. To je nejaký odhadovaný počet
pracovníkov, ktorých treba zobrať, ktorí by mali vedieť pokryť tie bežné činnosti,
ktoré sa v súčasnosti robia. To je odvoz odpadu, kosenie a zimná údržba. Pri zimnej
údržbe tých zamestnancov vždy treba samozrejme viac, preto je tam rozdiel zimný letný režim. 2. položka pozostáva z napočítania nejakej techniky. Vychádzali sme z
údajov, ktoré plus/mínus dnes pokrývajú, s ktorými sa dneska vykonáva činnosť v
Karlovej Vsi. A na základe týchto údajov, týchto podkladov, nejakých, ktoré sa nám
podarilo získať, sme nechali naceniť nejaké... nejakú techniku. Upozorňujem, že to nie
je cena novej techniky, lebo tá technika, keby bola nová, tak tá návratnosť je v
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podstate dlhšia. Aj z toho, čo sme si zisťovali a robili prieskum, tak aj súčasní
prevádzkovatelia, či už v našej alebo iných mestských častiach to nevykonávajú s
novými zariadeniami. A proste hodnota zhruba tých zariadení, ktorými pravidelne
disponujú, sa hýbe v tej čiastke, ktorá tam je zverejnená. A 3. položka pozostáva z
nákladov na priestory. My na to, aby sme vedeli robiť, aby sme vedeli vykonávať tieto
činnosti, potrebujeme mať niekde... niekde tí robotníci v pohotovosti musia byť,
potrebujeme niekde tie stroje a strojové zariadenia mať odložené a uskladnené.
Potrebujeme mať nejaký nejakú opravovňu a nejaké činnosti, ktoré sú s tým spojené,
lebo naozaj, keď sa to rieši dodávateľsky, vychádza to podstatne drahšie, ako keď sa
to rieši vo vlastnej réžii, v prípade, že to robíte efektívne. A na 2. strane, teda, to sú tie
zložky, ktoré sme vám tam dali do toho prepočtu, z hľadiska nejakých očakávaných
nákladov. A z 2. strany sme vám dali za posledné 4 roky a priemer, aké boli zhruba
výdavky na činností, ktoré zabezpečujeme. Celá tá filozofia je robená tak, aby sme, pri
čo najmenších... čo najnižšom riziku a čo najmenších jednorazových, alebo teda
vstupných nákladoch vedeli túto činnosť vykonávať. Myslíme si, že v súčasnosti je to
pripravené tak, že naozaj tú činnosť budeme vedieť robiť v rovnakej kvalite ako je to
teraz. Ale cieľom je získanie väčšieho množstva časového fondu. Tzn. že tí ľudia,
ktorí boli teraz do dodávateľa, alebo tí ľudia... alebo ten časový fond, ktorý bol u
dodávateľa, keď za rovnakú cenu, ktorú sme teraz platili dodávateľovi sme prepočítali,
že budeme mať časový fond ľudí, ktorí rádovo 30 - 40 % času, ktoré ostane budeme
vedieť použiť na orezy, opravy, či už nejakých schodísk, budeme vedieť kvalitnejšie a
častejšie vymieňať pieskoviská pravidelne, mali by sme vedieť aj rýchlejšie a lepšie
pokosiť. Čiže cieľom a filozofiou tej VPS-ky nie je ušetriť, ale je - za tie isté náklady
spraviť väčšie množstvo práce. Lebo po tých rokoch, ktoré tu sú, ostal určitý dlh na
majetku, kde jednoducho vidíte, že naozaj sa... robí sa len to, čo je najnevyhnutnejšie.
Nerobí sa to, čo je treba, robí sa to, čo už naozaj často krát malo byť urobené 3 až 5
rokov skôr. A takto sme to celé teda poňali. Cieľom je teda, aby ste nám odsúhlasili
nejakým spôsobom zámer. My, aby sme mohli obstarať techniku plus ľudí, a na
septembrovom zastupiteľstve, aby sa to, aby sme to mohli už celé vám dať ako hotový
formát, s ktorým by sme to chceli, s ktorým by sme chceli do toho ísť, tzn.
s vlastnou... s vlastným podnikom verejnoprospešných služieb. Ak máte nejaké
otázky, tak nech sa páči.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pripomienkou sa prihlásil pán
poslanec Rosina.
p. Rosina: Pardon, to je ešte zbytok z pred prestávky, ktorý sa technicky zabudol odstrániť.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre, prepáč. Ja by som k tomu doplnila ešte čo povedal pán
prednosta, že veríme, že práce budú vykonávané kvalitnejšie, ale nielen to. Veríme, že
budeme operatívnejší. Tzn. keď vznikne niekde nejaký problém, že tie schémy, podľa
ktorých sa postupuje, napr. pri kosení alebo pri snehovej údržbe, nie vždy
zodpovedajú práve tým aktuálnym potrebám v niektorých lokalitách. Čiže budeme
môcť operatívnejšie reagovať aj na požiadavky občanov aj na svoje vlastné potreby. A
zároveň tam nebude ten sprostredkovateľ. Budeme možno aj účinnejšie môcť
kontrolovať vykonanú prácu. Čiže ja od toho očakávam aj takéto efekty. Odovzdávam
slovo pánovi Záhradníkovi.
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p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Ja možno len na doplnenie aj pána
prednostu, aj pani starostky, viacerí z vás ste boli členmi aj bývalého zastupiteľstva,
viete, že aj bývalé zastupiteľstvo sa usilovalo o presadenie zmeny tejto koncepcie.
Narazilo to na nejakú neochotu vtedajšieho vedenia mestskej časti realizovať aspoň
pilotný projekt realizácie verejnoprospešných služieb vo vlastných kapacitách, či už
personálnych technických, alebo teda materiálnych. Som rád, že pristupujeme aj k
plneniu jednej časti volebného programu našej pani starostky, ktorá vlastne
kandidovala s takýmto zámerom. A myslím si, že aj získal podporu občanov v
Karlovej Vsi, ktorí naozaj očakávajú, že mestská časť bude krajšia, čistejšia,
bezpečnejšia, upravenejšia. A na to je potrebné, aby sme zmenili ten systém, ktorý tu
bol doteraz. Chcem povedať to, čo aj povedali predrečníci - je to ambiciózny cieľ.
Určite to nebude jednoduché. Určite v tej prevádzke narazíme na viacero problémov,
ktoré budeme musieť sa s nimi popasovať, lebo je možno niekedy príjemné a
alibistické povedať –„to robia externí dodávatelia, za to vlastne nenesieme
zodpovednosť“, ale teraz to bude plná zodpovednosť mestskej časti. Tzn. aj zimná
údržba aj letná údržba aj celoročný program starostlivosti o zeleň. Všetko toto bude na
pleciach mestskej časti. Spoliehame sa na to, že vlastné kapacity - aj ľudské, aj
technické - nám umožnia efektívne alokovať zdroje, nasadzovať ich všade tam, kde to
bude potrebné, aby občania videli, že ten zásah, kedy sa obrátia na miestny úrad, a
kedy dôjde k odstráneniu nejakého nedostatku, bude rýchly a efektívny. V tejto prvej
fáze vás prosíme o schválenie zámeru, aby sme mohli pokračovať vo všetkých
organizačných, personálnych, právnych a finančných častiach realizácie tohto zámeru,
aby sme mohli obstarať techniku, aby sme mohli začať vytvárať organizačnú štruktúru
pre nábor ľudí s tým, že by sme naozaj realistický videli, že už jesenné vyhrabávanie
by sme mali realizovať vo vlastných kapacitách. Samozrejme, veľkou úlohou je
zvládnutie zimnej údržby. Viete, že tá zimná pohotovosť už začína niekedy v polovici
novembra a musíme byť na to kompletne nachystaní. Aj z hľadiska počtu ľudí aj
príslušnej techniky. Takže určite o tomto zámere nehovoríme poslednýkrát. Verím, že
to získa podporu zastupiteľstva a že budeme môcť jednu časť takej dôležitej agendy,
cez ktorú občania vnímajú, aká je kvalita výkonu verejnej správy v mestskej časti,
zrealizovať v prospech obyvateľov mestskej časti. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S riadnym diskusným príspevkom sa
prihlásil pán poslanec Zajac. Nech sa páči.
p. Zajac: Ďakujem veľmi pekne aj predrečníkom, lebo veľa povedali to, čo som aj ja chcel
povedať. Chcem povedať, že má zmysel hovoriť o dôvodoch, pre ktoré som bol teda v
tom minulom zastupiteľstve, a naozaj sme sa pomerne dlho o toto snažili, aby to bolo.
Tie dôvody sú jednoznačne. Jednak si myslím, že bude to naozaj väčšia odvaha preto,
lebo tá zodpovednosť bude už len na nás. A je to dobre, keď tá zodpovednosť - aj pre
toho občana je to čitateľnejšie, kto je zodpovedný. Myslím si, že ten dôvod bol aj
trošku väčšia transparentnosť narábania verejnými zdrojmi, preto, lebo sme sa
častokrát strácali v húštine faktúr, preberacích dokladov, podpísaných, nepodpísaných,
dvojnásobne robených. Čiže nejaký ten dôvod by sa možno aj našiel, prečo to bolo
robené takto v minulosti. A 3. vec bola skutočne aj o tom, že sme chceli vytvoriť aj
nejaké pracovné príležitosti pre našich ľudí. Aby teda to naozaj nebolo len nejaké
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zamestnávanie firiem, ale aby z tohto obecného rozpočtu sme mali my viac aj pod
kontrolou toho, kto tieto veci robí. A teda snažili sa o možnosť zamestnávanie ľudí,
ktorí sú dlhodobo nezamestnaní alebo majú nejaké... a sú z našej mestskej časti, aby
teda tieto rozpočty ostávali doma - ako sa hovorí. A teda ja by som chcel už len pre
zápis a pre históriu povedať, že nedá mi nespomenúť to meno poslankyne, ktorá prvá
prišla s týmto návrhom, aby to aj v tom zápise bolo - chcel by som teda poďakovať aj
pani Hladkej, Dagmar Hladkej, ktorá bola poslankyňou v predchádzajúcich štyroch
rokoch a ktorá, naozaj by som povedal, že až osobným nasadením tento návrh
posúvala - nie mesiace a nie zo zasadania na zasadanie, ale roky! A teda musím
povedať, že žiaľbohu to bolo veľmi jemné povedané, že nevieme prečo, ale tu bolo
voči nej vyvinuté enormné úsilie ju zosmiešniť - veľmi - by som povedal až takým
brutálnym a hrubým a neslušným spôsobom. Tak preto ja si myslím, že si zaslúži, aby
bola v tom zápise, keď o tomto návrhu hovoríme. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani poslankyňa Khuriová.
p. Khuriová: Ďakujem. Vážení poslanci, vážená pani starostka, ja som veľmi rada. Vítam
tento... tento návrh, tento projekt výkonov verejnoprospešných služieb lebo, nakoľko
voliči sú veľmi citliví na tieto skutočnosti, ktoré sú - v podstate aj v minulosti boli
zabezpečované občanmi. Tým, že telefonovali, mailovali, nejakým spôsobom
prichádzali na úrad a vlastne to, čo si mysleli, že je povinnosťou mestskej časti, to
vlastne nejakým spôsobom bolo povedané že... že veď neskôr. Alebo nejakým
spôsobom - nie sú financie. Ja toto privítam. A len by som apelovala teda aj na ten
rozsah tých... potom už konkretizáciu tých priestorov, ktoré sa majú kosiť, ktoré sa
majú teda udržiavať v zimnej údržbe atď. aby naozaj toto bremeno odpadlo, čo sa
týka, aby občania a neustále nejakým spôsobom urgovali. Takže ja to vítam a
ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ak dovolí, pán poslanec Rosina, rada by som odpovedala pani
poslankyni, že je to trošku zložitejšie ako občan vníma. Občan to vníma tak, že
jednoducho zeleň alebo cesty sú v Karlovej Vsi a Karlova Ves sa musí starať. A
problém je vo vlastníctve napr. tej zelene alebo plôch na kosenie. Obyvateľ Karlovej
Vsi nerozlišuje, či je tá zelená plocha v správe mestskej časti alebo v správe hlavného
mesta. My by sme sa mali starať, alebo musíme sa starať predovšetkým o vlastný
majetok, a o majetok v správe hlavného mesta by sme sa - nemáme starať – doslova,
podľa zákona, ak sa správne vyjadrujem. Lenže občanovi sa ťažko vysvetlíme, že
potiaľ to sme pokosili a ďalej už nekosíme. Obyvatelia Karlovej Vsi chcú, aby bola
upravená zeleň, aby boli upravené chodníky, cesty odhrnuté, chodníky odhrnuté, aby
nebol nikde ľad, aby sa mohli bezpečne pohybovať. Čiže aj tieto rokovania sa otvorili
medzi mestskými časťami, nielen Karlovou Vsou, ale aj medzi inými mestskými
časťami a magistrátom, aby sa vysporiadali aj tieto vzájomné vzťahy, aby bolo jasné,
kto sa o zeleň - aj magistrát napr. sa snaží, aby celú zeleň prevzali do správy mestské
časti, lebo im tým odbudnú povinností. Ale s tými odbudnutím povinností súvisia aj
určité finančné vyrovnanie. Čiže to je predmetom rokovaní. Lebo my máme
obmedzený zase rozpočet. Nemôžeme sa starať o všetko. Ďakujem. Poprosím faktickú
pripomienku, pán poslanec Martinický.
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p. Martinický: Ďakujem. To bolo veľmi užitočné vysvetlenie. Dávam, by som povedal, na
úvahu, či by nebolo možné aspoň v nejakej schéme - viem, že sa toto jako nedá pre
každý centimeter, ale spraviť nejakú mapu, kde by boli vyznačené plochy, ktoré sú
proste takéto. Aspoň tie hlavnejšie, kde by boli vyznačené plochy, ktoré sú vo
vlastníctve Karlovej Vsi, o ktoré sa staráme z nášho rozpočtu a vyznačené plochy, o
ktoré sú - ktoré sú vo vlastníctve mesta a sa o ne stará alebo nestará. A dať to trebárs aj
nejakým spôsobom na stránku Karlovej Vsi, aby bolo jasné, že o túto plochu sa má
starať mesto. A - vážení občania, keď sa vám to nepáči, starajte sa na meste, pokiaľ...
pokiaľ by hlasy občanov takto zaznievali na meste, tak možno by to aj mohlo podporiť
prípadné naše rokovania v tom, že od mesta niečo chceme, aby zabezpečilo alebo sa
nejako vysporiadalo. A mesto si povie, že máme podstatne väčšie starosti ,alebo zdroje
alebo neviem čo - a ako starať sa o nejaký trávnik v Karlovej Vsi. Takže takýto nejaký
nápad, samozrejme, bolo by to treba, ale domyslieť. Ale myslím, že by to mohlo byť
užitočné. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Musím aj na toto zareagovať. Prepáč
pán poslanec, len kratučko. Ten záujem usporiadať tieto vzťahy je na obidvoch strán.
Nielen na našej strane, ale aj na strane magistrátu. Čiže tam naozaj ten dialóg je. A čo
sa týka toho prehľadného znázornenia pre obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí sa zaujímajú
a sú zvedaví na tieto skutočnosti, tak pracujeme už niekoľko mesiacov na tzv.
geografickom informačnom systéme, kde budú znázornené chodníky, komunikácie,
reklamné zariadenia, zelené plochy... skúste mi ešte... parkoviská, pieskoviská. Toto
všetko. Možno časom aj zeleň – taká, myslím ako stromy - dobre sa vyjadrujem Jaro?
- že budú zakreslené. K tomuto sa snažíme dopracovať. A samozrejme, keď ten
dokument bude hotový, poskytneme ho aj verejnosti. Odovzdávam slovo na faktickú
pripomienku pánovi Záhradníkovi.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Ja by som rád doplnil pani starostku,
ktorá popísala vlastne tie systémové nástroje, o ktorých pani poslankyňa Khuriová
hovorila. Ale tak isto zvažujeme aj vytvorenie takej, možno to nazvem - že jednotky
rýchleho nasadenia. Najmä v tých zimných mesiacoch, kedy bude spád snehu, že
občan, ktorý bude volať, že bude neodhrnutý chodník alebo nejakým spôsobom
nedostatok - už čo je porušenie všeobecne záväzného nariadenia, tak my zabezpečíme,
aby tam proste tie sily a prostriedky išli. Vykonáme zásah, tzn. odstránime ľad.
odhrnieme sneh a následne budeme v sankčnom mechanizme si uplatňovať úhradu
týchto nákladov, možno aj pokutu od toho, kto zanedbal tú povinnosť tejto... tejto
údržby, tieto správca objektu, magistrát alebo teda ktokoľvek, myslím si, že to by aj
pre občana bolo ako výrazná zmena k lepšiemu, keby sa nám toto podarilo
zrealizovať. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. S riadnym diskusným príspevkom nasleduje
pán poslanec Rosina.
p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. V jednom z predchádzajúcich bodov sme preberali aj
čerpanie rozpočtu na tento rok a v položke zimná údržba je čerpanie na 91 %. Je to z
toho dôvodu, že uzatvorená zmluva, praktiky, akým sa vykonávala zimná údržba, to
bolo také jánošíkovské - ako bývalo tu zvykom. Pár čísel pre ilustráciu. Nielenže sa
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zimná pohotovosť platila každý deň, ale hlavnou nákladovou položkou bola ... bolo
rozsyp posypovej soli, ktorej sa za zimu minulo asi 850 ton. To je len pre ilustráciu.
Ak by ste išli z križovatky Molecova a sypali hrobľu soli vysokú meter, tak dôjdete až
na námestie svätého Františka - a neviem, či len po začiatok alebo po úrad, alebo ešte
ho 2× otočíte - približne tak to vychádza. Skrátka, fakturovalo sa od buka do buka. To
je jedna vec - táto soľ. A 2. vec - cena soli na komoditnej burze bola v zime tohto roku
75 EUR. My sme kupovali tú soľ- alebo predával nám ju dodávateľ do 150 EUR plus
DPH. Pritom v Bratislave sa bežne dala kúpiť pri menších objemoch v cene okolo 100
až 120 EUR. Takže neskutočné predraženie! Nekontroloval sa vôbec výkon prác, kým
nové osadenstvo prišlo na úrad a odkukalo sa, tak trošku rozkukalo sa, takže už bolo
posolené. A týmto chcem pozdraviť pána Pätoprstého, ktorý si svoje päty aj prsty v
tejto soli riadne, riadne odtlačil! Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Šíbl.
p. Šíbl: Ja by som chcel pri tejto príležitosti ešte upozorniť na ďalší aspekt, kde máme dosť
veľké očakávania, čo by tento krok mohol priniesť. A to, že zabezpečovanie týchto
služieb, najmä pokiaľ ide o tú starostlivosť o zeleň, ale do určitej miery aj pokiaľ ide o
zimnú údržbu vo vlastnej réžii by malo vytvoriť oveľa lepšie podmienky pre tú
aktívnu participáciu miestnych obyvateľov Karlovej Vsi, o ktorú nám tak veľmi ide.
Pri externých firmách to prakticky nebolo možné. My máme také očakávanie, že
naozaj všetci tí ľudia, ktorí budú mať nejakú ... nejakú ambíciu, nejakú vôľu starať sa
o ten svoj kúsok zelene, čo majú pred domom alebo za domom, alebo o tú
predzáhradku, tak mali by mať svojho partnera, ktorý im pomôže, či už nejakým
materiálom na výsadbu, nejakým... nejakou technikou, prípadne nejakou dobrou
radou, nejakým know-how, aby si túto svoju túžbu túto svoju ambíciu mohli kvalitne
zrealizovať. To pri externých dodávateľoch nebolo možné. Máme takú predstavu, že
naozaj tento podnik verejnoprospešných služieb by mal poskytovať aj takéto služby v
oveľa väčšom rozsahu ako doteraz bolo na území Karlovej Vsi zvykom.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa nikto iný nehlási do diskusie,
uzatváram k tomuto bodu diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
uznesenia.
návrh. komisia: Keďže všetci máme uznesenie pred sebou, tak návrh uznesenia je podľa
predloženého materiálu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte za
predložený návrh.
Hlasovanie: Ďakujem vám veľmi pekne, úprimne. Za 21 hlasov za, proti nebol nik, nezdržal
nik. Uznesenie bolo prijaté.
p. Čahojová, starostka MČ: Čaká nás ešte veľa práce aj na úrade s realizáciou tohto
projektu, ale verím teda, že budete nielen vy spokojní, ale že sa to prejaví aj na
spokojnosti obyvateľov Karlovej Vsi. Ďakujem pekne.
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Bod 10
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad v k. ú.
Bratislava-Karlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 10 Prerokovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených
záhrad v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom tohto
materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka: Ďakujem za slovo. Čiže v zmysle, v ktorom máte materiál, vypisujeme obchodnú
verejnú súťaž na prenájom uvoľnených záhrad. Máte tam vlastne definované, o ktoré
parcely sa jedná. Mali sme aj vlastne, keď sme sa o tom dozvedeli, že máme takéto
záhrady k dispozícii, snažili sme sa nájsť aj nejakú inú funkciu pre nich, ale
momentálne sa nám nič na nič iné nevedia hodiť. Takže pokračujeme v tom ako sú.
Čiže ideme ich dať do obchodnej verejnej súťaže a uvidíme, ako - kto a s akým
zámerom sa teda o ne proste prihlási. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za úvodné slovo. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Nech sa páči. Keďže sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu,
aby prečítala návrh uznesenia.
návrh. komisia: Materiál máme všetci pred sebou, čiže návrh uznesenia - podľa
predloženého materiálu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, prosím prezentujete sa a hlasujte o predloženom
návrhu.
Hlasovanie: Za bolo 21 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo prijaté v
predloženom znení. Veľmi pekne ďakujem.

Bod 11
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v k. ú BratislavaKarlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 11. Jedná sa o Návrh na
uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami v katastrálnom území
Bratislava - Karlova Ves. Predkladateľom materiálu je pán prednosta Hrčka.
Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Jedná sa o zmluvy, kde predchádzajúci
nájomcovia - alebo z dôvodu pre ktoré sa menili, menia, tie zmluvy sú rôzne. Je to
buď dedičstvo - a je to predaj, alebo proste sú rôzne dôvody, pre ktoré sa tie garáže
zmenili. A tí garážnici, keďže nemajú, nevlastnia pozemky pod tým, tak musia nanovo
požiadať o uzavretie nájomných zmlúv. Bol ten materiál diskutovaný na finančnej
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komisii aj na rade. Má súhlasné stanoviská, takže vás žiadam o jeho podporu.
Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto
nehlási, prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.
návrh. komisia: Návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte o
predloženom materiáli.
Hlasovanie: Ďakujem 21 hlasmi prítomných poslancov bolo uznesenie prijaté, proti nebol
nik, nezdržal sa nik.

Bod 12
Žiadosť občianskeho združenia Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, Tomášikova 28,
Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 12. Ide o Žiadosť občianskeho
združenia Klub textilných výtvarníkov Arttex o predĺženie zmluvy o nájme
nebytových priestorov. Predkladateľom materiálu je pán Hrčka. Odovzdávam mu
slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Je to prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že je tam z
dôvodu, že poskytujú kurzy, školy, v ktorej sú. Tým, že predlžuje sa to iba na 1
školský rok. My momentálne ideme riešiť koncom roka nejakú filozofiu hospodárenia
alebo nakladania s majetkom. Chceme nastaviť nejaký jednotné pravidlá. Ale
vzhľadom k tomu predlžujeme tieto existujúce nájmy, ktoré tu sú ešte na nejaké
časové obdobie, aby sme aj my získali čas a mohli urobiť nejaké typizované pravidlá,
podľa ktorých sa potom budú posudzovať všetci, aby bolo jasné, že kedy to je a kedy
to nie je prípad hodný osobitného zreteľa. Narážam na to aj vzhľadom k tomu, aká tu
bola diskusia v tom predchádzajúcom bode, lebo naozaj ten prípad hodný osobitného
zreteľa sa využíva rôznymi formami - a zákon nejaké definuje. Takže je to... je to na 1
kalendárny rok s tým, že už to tam funguje a je tam teda zdôvodnenie toho, že sa
používajú kurzy - teda poskytujú kurzy pre školu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Trošku opravujem pána prednostu,
jedná sa o školský rok. Školský. Dobre. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu
diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, diskusia končí a prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Návrh uznesenia - podľa predloženého materiálu.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali
o predloženom návrhu.
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Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 18 prítomných poslancov, proti nebol nik, 1
poslanec sa zdržal. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 13
Žiadosť p. Anny Havranovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu rokovania a tým je Žiadosť
pani Anny Havranovej o predlženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Opätovne sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa.
Je to prenájom školskej jedálne. Ako prípad hodný osobitného zreteľa je uvedené
poskytovanie stravovanie žiakom. Je to zase na nasledujúci školský rok. Dôvod je
taký, že aj riaditeľka aj my, ako zastupiteľstvo, aj my ako úrad, by sme chceli riešiť
túto situáciu pre budúcnosť iným spôsobom. Lenže tam končí nájomná zmluva ku
koncu mesiaca a keby sme akokoľvek chceli vysúťažiť, mali by sme komplikáciu, teda
ku začiatku školského roka k 1. 9. - k 31. 8. končí - keby sme išli obstarávať a mohli
by sme mať problém. Čiže predĺži sa to na 1 rok. Je to po vzájomnej dohode. A za ten
rok nám zase získava nejaký čas na to, aby sme systematicky vyriešili problém, lebo
sú tam aj nejaké komplikácie v rámci ... v rámci toho stravovania. Čiže za týmto
účelom sa to vlastne prenajíma na 1 školský rok. A budeme v tejto veci ďalej konať,
aby sme to vyriešili iným spôsobom a na dlhodobejšie, nie takto na 1 rok. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán prednosta, ďakujem za úvodné slovo. Ale poprosím doplniť
v návrhu uznesenia je len vybodkovaná cifra a nie je tam suma uvedená. Ďakujem.
Poprosím pani Ing. Mahďákovú, že by ste jej odovzdali mikrofón.
p. Mahďáková: Môžem doplniť. Aktuálne cena, za ktorú sa prenajíma je 3 eurá za meter
štvorcový za rok. Ale počas rokovania komisií bola vznesená požiadavka, aby boli
uvedené porovnateľné - v akých cenách sa pohybujú - porovnateľné zariadeniami. My
na území mestskej časti nemáme vo vlastnej réžii porovnateľné zariadenie. Jediným
porovnateľným je cirkevná škola, ktorá poskytuje tiež takéto. A tam je výška
nájomného 8,30 EUR za meter štvorcový za rok. Takže toto bolo dôvodom, prečo
zostala cena neurčená, lebo si to komisia finančná, myslím aj regionálneho rozvoja,
vyhradila. A zostalo to teda na rozhodnutí zastupiteľstva.
p. Čahojová, starostka MČ: Pani inžinierka, poprosím vás zopakovať prvú vetu. Cena 3
eurá na meter štvorcový a na rok. To je aká cena momentálne?
p. Mahďáková: Tá je súčasne platná.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa
páči. S faktickou pripomienkou pán poslanec Bendík.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len uistiť, pri tom materiáli, ktorý sme mali
– predchádzajúci, tam sa tiež jednalo o predlženie zmluvy, ale nebola tam uvedená
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cena. Či tam náhodou nemala byť aj v tom prípade uvedená cena, za ktorú bude ten
nájom pokračovať?
p. Čahojová, starostka MČ: Odpovie pán Záhradník.
p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, tá konštrukcia toho predchádzajúceho uznesenia je
vlastne schválenie vlastne nájmu učebne, teda s predĺžením doby nájmu tzn. že pri
zachovaní existujúcich zmluvných podmienok, ktoré sú uvedené.
p. Čahojová, starostka MČ: Ja pripomínam, že naozaj v stanovisku komisií je - tak tuná
čítam - stanovisko komisie regionálnej politiky hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
že odporúča zistiť porovnateľné ceny, čiže potvrdzujem to, čo hovorila pani Ing.
Mahďáková. Slovo má pán poslanec Martinický s faktickou pripomienkou.
p. Martinický: Ďakujem. Ja by som sa rád opýtal, či existuje údaj, ako dlho už platí tá cena
tie 3 eurá? Či je to rok alebo 5 - alebo ja neviem koľko? A či by v tom prípade, že
niekto dokáže a skúsili sme to, že dokáže slušne variť a je to pre cirkevnú školu a
platia 8 EUR, či by neprišlo za úvahy? Nehovorím, že na 8 - alebo zdvojnásobiť, ale
predsa aspoň symbolicky to trochu zvýšiť. To dávam ako otázku. Povedzme - na 4
hej? Bolo by to, keby to boli 4 eurá, bolo by to polovica z toho, čo platí za
ekvivalentné zariadenie na tej cirkevnej škole. Doteraz sme tu sumu nevedeli, že sa o
tom nerozprávalo. A - to je len ako námet na diskusiu. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za túto pripomienku. Ale v materiáli sa dočítate, že
aktuálna sadzba za prenájom nebytových priestorov je 3 eurá za meter štvorcový na
rok, v súlade s uzneseniami z roku 2012 a z roku 2013. A potom je tam tabuľka Prehľad výšky platieb a náklady za energetické médiá - od začiatku nájmu. Čiže je to
tam v tom materiáli spracované. Pán poslanec Dulla s faktickou pripomienkou. Nech
sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ak som tomu dobre rozumel, tak sme zase v situácii, kedy
niekto zabudol na to, že bude chcieť niečo zmeniť a nechal plynúť márne čas a sme
postavení do situácie, že pani Havranová nás vlastne zachraňuje, keď to ešte rok chce
prevádzkovať, lebo my by sme nevysúťažili tak ani onak. Tak vlastne, keďže nemáme
iné vlastné porovnateľné zariadenie, tak vlastne nemáme voči komu sa ako
prirovnávať túto školu. A informácie v ostatných zariadeniach, a aj keď nás území
Karlovej Vsi, nie sú v tomto duchu relevantné. Tak berme to tak, ako sme dovolili
pani riaditeľke nechať nás pritlačiť k múru a tým pádom netrestajme pani Havranovú.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Odovzdávam slovo pánovi prednostovi.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Vzhľadom k tomu, že tam suma nie je uvedená, mala by tam byť
vlastne súčasná cena - je 3 eurá. Pokiaľ teda nedôjde k nejakému návrhu na zmenu.
My tam necháme teda 3 eurá. Tá informácia je, že porovnateľných je 8. Vzhľadom k
tomu, že je to prípad hodný osobitného zreteľa, obávam sa, že nemôžem ja
autoremedúrou zmeniť cenu. Čiže jedine že by dal niekto návrh a zvýšil tú cenu či na
8,30 alebo na nejakú inú sumu. Neviem povedať. Ako - je to ťažké sa k tomu vyjadriť.
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Je však pravda, to, čo povedal pán Dulla, že momentálne my v tejto situácii nemáme
až tak moc na výber. A myslím si, že aj systémovo sa budeme snažiť urobiť to, že do
septembrového zastupiteľstva pripravíme všetky zmluvy, ktoré budú vypovedať, budú
ukončené na budúci rok, aby sme mali čas, aby sme sa opätovne nedostali do takejto
situácii, vzhľadom k iným povinnostiam. Nemalo by sa to stať, ale stalo sa. A aby sme
mali čas, či už vysúťažiť, alebo riešiť tú situáciu inak - ale v tomto momente
teoreticky, ak by pani Havranová nepokračovala ďalej z akéhokoľvek dôvodu, tak
nám to môže vcelku skomplikovať v septembri život, s tým, že budeme musieť
improvizovať pri zaobstaraní stravovania.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný nie je prihlásený do
diskusie, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves schvaľuje, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona Slovenskej republiky číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení,
pani Anne Havranovej, Súkromné školské stravovacie zariadenie Karloveská 61,
Bratislava, IČO 3760449, nájom priestorov o výmere 342,73 metra štvorcového
nachádzajúcich sa v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave s výškou nájomného
3 eurá za meter štvorcový za rok s dobou prenájmu od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2016.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a
hlasovali o tomto návrhu.
Hlasovanie: Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 19, proti nebol nikto, zdržal sa 1 poslanec.
Ďakujem vám pekne.

Bod 15
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v
objekte na Matejkovej ul. č. 20.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme ... bod číslo 14 bol stiahnutý z rokovania, z programu.
Nasleduje bod číslo 15. Jedná sa o Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ulici číslo 20.
Predkladateľom tohto materiálu je pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem pekne za slovo. Čiže, jedná sa o vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte Matejkova. Momentálne
je to za rovnakých podmienok, za akých tam máme prenajaté ostatné priestory. Sú tam
uvoľnené kancelárie, ktoré v materiáli máte uvedené. Rovnako, tak to bude aj ten
nasledujúci bod, ktorý zase bude obchodná verejná súťaž na prenájom uvoľnených
priestorov v objekte prístavby Pernecká. To je túto, z rohu, z opačného rohu budovy,
ktorý prenajímame a tak isto tam bude vlastne tá vyhlasovacia cena je rovnaká, za
akých poskytujeme aj ostatným subjektom v danom objekte nájomné. Tak taká je
vlastne tá predpokladaná cena, s ktorou vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž.
Ďakujem.
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p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a otváram k tomuto
bodu diskusiu. Nech sa páči. Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil, prosím pán
poslanec Dulla, nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Myslím si tak, že tento... táto súťaž by mala byť komplexná, tzn.
všetko, čo tam je v našom vlastníctve atď. by malo byť súčasťou tej súťaže. Keď sa
nevysúťaží, potom môže prísť na rad iný spôsob ponúkania. Preto si myslím, že by
tam mali byť zahrnuté aj tie priestory, ktoré sa týkajú bodov, ktoré sme vyradili
z rokovania. Aj keď mnohí si myslia, že tým ich odstavíme. Neodstavíme, lebo buď
budeme mať výsledok pozitívny, alebo sa tie priestory zostanú voľné pre taký spôsob
osobitného nakladania. A potom môžeme ináč systémovo postúpiť ďalej. Takže
odporúčam rozšíriť predmet súťaže, vecnú stránku, na Matejkovej 20.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán prednosta dostane slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Takže vlastne ten priestor, ktorý ostal v tom bode vyradenom, tak
autoremedúrou zaraďujeme tiež do obchodnej verejnej súťaže. A podľa toho, jak pán
Dulla povedal, tak ak tam nebude, tak to bude potom riešené ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v prípade, že sa nenájde - samozrejme. Z materiálu 14 - vlastne je
to objekt tá kancelária, čo bola vlastne pán Svetlík - Va.a Comp. Áno to sa tam dopĺňa,
že aj na to bude na vyhlásená obchodná verejná súťaž. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nikto iný nie je prihlásený, tak
uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves... miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Karlova Ves schvaľuje podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na Matejkovej ulici číslo 20
v Bratislave - a všetky - teda aj tie, ktoré autoremedúrou prijal pán prednosta.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Porozumeli sme dúfam návrhu a
prosím, aby ste o tejto veci sa vyjadrili hlasovaním.
Hlasovanie: Za vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže zahlasovalo 18 prítomných poslancov,
proti nebol nik, zdržal sa 1. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem.

Bod 16
Návrh podmienok Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v
objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37.
p. Čahojová, starostka MČ: Môžeme pristúpiť k bodu číslo 15. Jedná sa o Návrh
podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte
...pardon, bod číslo 16 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37. Predkladateľom je
pán prednosta. Odovzdávam mu slovo.
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p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem. Tak... tak ako som spomínal na uvoľnené priestory v
prístavbe, ktoré máme, je - vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž za podmienok
rovnakých, ako majú ostatné subjekty v tomto objekte. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Keďže sa nikto
nehlási, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
návrh. komisia: Takže: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v
objekte na Perneckej 2 a Špieszovej 37 v Bratislave.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte o
tomto návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem. Za bolo 19 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
schválené v takej navrhovanej podobe.

Bod 18
Návrh na úpravu platu starostky v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.
p. Čahojová, starostka MČ: Nasleduje bod číslo 17, ktorý sme vypustili z programu, čiže
pokračujeme bodom číslo 18. Jedná sa o návrh na úpravu platu starostky v zmysle
zákona č. 253/1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Odovzdávam vedenie schôdze v
tejto chvíli pánovi zástupcovi Záhradníkovi. Nech sa páči.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci,
podľa zákona o platovom postavení starostov a primátorov, zastupiteľstvo by malo
prerokovať plat starostu raz ročne. Prichádzame s týmto návrhom vzhľadom na to, že
bol prepočítaný 1 z koeficientov, podľa ktorého sa v zmysle zákona stanovuje plat
starostu a to je priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok. Štatistický úrad zverejnil tento údaj už v marci s tým,
že priemerná mesačná mzda bola v roku 2014 vo výške 858 EUR. Ako iste viete, v
kategórii veľkosti podľa počtu obyvateľov mestská časť patrí do kategórie od 20 do 50
000 obyvateľov, kedy má zastupiteľstvo právo určiť plat starostu, ktorý je súčinom
násobku, teda 2, 89 × priemerná mesačná mzda a má možnosť zastupiteľstvo takto
stanovený minimálny plat zvýšiť až o 70 %. Predkladám vám návrh, aby sme určili
plat pani starostke vo výške 2,89 násobku priemernej mesačnej mzdy zvýšený o 30 %
a zaokrúhlený na celé eurá nahor t.j. vo výške 3 224 EUR s účinnosťou od 1. júla
2015. Ďakujem a otváram rozpravu k tomuto bodu. Ako prvý sa prihlásil pán Šíbl.
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p. Šíbl: Dávam návrh na zmenu uznesenia v zmysle: Miestne zastupiteľstvo určuje plat
zvýšený o 40% a zaokrúhlený na celé euro nahor, to je 3.472 EUR s účinnosťou od 1.
júla 2015. Návrh dávam aj písomne.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalšie diskusné príspevky.
Ak nie sú, končím diskusiu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.
návrh. komisia: Takže dávam... dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca
Šíbla. Čiže návrh na zmenu - čiže miestne zastupiteľstvo určuje v zmysle zákona
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 2,89 násobku
priemernej mesačnej mzdy zvýšený o 40 % a zaokrúhlený na celé eurá nahor t. j.
3.472 EUR s účinnosťou od 1. júla 2015.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem, len si neprečítal, že komu určuje - tak pre
poriadok a komplexnosť treba - že komu.
návrh. komisia: ...Určuje starostke Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Dane Čahojovej.
p. Záhradník, zástupca starostky: Poprosil by som presnú tú formuláciu, aby nevznikli....
návrh. komisia: Tak ešte raz: Určuje Dane Čahojovej, starostke Mestskej časti Bratislava Karlova Ves v zmysle zákona atď. - ako som prečítal.
p. Záhradník, zástupca starostky: Áno, ďakujem pekne. Teraz je to myslím zrejme. Nech sa
páči hlasujeme.
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za návrh hlasovalo 15 poslancov, 1 bol proti a 3 sa zdržali.
Tento návrh bol schválený. Takže o pôvodnom mojom návrhu už teda nie je potrebné
hlasovať.

Bod 19
Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou dozorného orgánu právnickej osoby.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem. Pokračujeme v rokovaní o ďalšom bode
programu. Je to bod číslo 19 - Žiadosť miestnej kontrolórky o súhlas byť členkou
dozorného orgánu právnickej osoby. Predkladateľom je pán prednosta. Odovzdávam
mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Už v životopise je, aj pri prezentácii súčasnej
pani kontrolórky upozorňovala na to, že je v tomto momente je aj členkou dozornej
rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde toto miesto získala tým, že bola ešte
predtým mestskou poslankyňou v období roku 2010 – 2014. Sú 2 možnosti. Ona musí
do tridsiatich dní nejakým spôsobom vysporiadať sa týmto - čiže buď musí dostať
súhlas zastupiteľstva, to je to o čo teraz žiada, alebo bude vlastne musieť zrušiť
mandát. Bude musieť zrušiť požiadať o... o ukončenie členstva v dozornej rade s tým,
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že vzhľadom k tomu, že prebiehajú nejaké rokovania na meste, tak je predpoklad, buď
cez prázdniny alebo po prázdninách, že sa budú meniť. Samozrejme v prípade, že
dôjde na meste k dohodám, je to vlastne na rozhodnutí zastupiteľstva. Je to v súlade so
zákonnom. V prípade, že zastupiteľstvo odsúhlasí členstvo, alebo teda fungovanie v
inom orgáne, nie je tam žiadny konflikt záujmov, vzhľadom k tomu, že Bratislavská
vodárenská nevykonáva nejakú účinnosť, ktorou by... ktorou by bola konkurenciou
alebo niečím v nejakom konflikte s mestskou časťou. To je z mojej strany všetko.
Ďakujem.
p. Záhradník, zástupca starostky: Ďakujem pekne pán prednosta. Otváram diskusiu k
tomuto bodu. Nevidím nikoho prihláseného. Končím diskusiu a poprosím návrhovú
komisiu o predloženie návrhu uznesenia.
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves súhlasí s
členstvom miestnej kontrolórky Ing. Zuzany Dzivjakovej v dozornej rade
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Prešovská ulica 48, 826 46 Bratislava. Nech sa
páči hlasujme.
Hlasovanie: Ďakujem za 21 poslancov, proti nik, zdržal sa nik. Súhlas sme schválili.

Bod 20
Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015.
p. Záhradník, zástupca starostky: Pristúpime k materiálu pod bodom číslo 20 a to je
Odmena miestnej kontrolórke za mesiace apríl a máj 2015. Predkladateľom je pani
starostka, ktorú v tejto veci zastúpim. Ako iste viete, v zmysle zákona a príslušných
pravidiel odmeňovania má možnosť zastupiteľstvo schváliť miestnemu kontrolórovi
odmenu do výšky 30 % schváleného platu, pričom tieto odmeny schvaľuje
zastupiteľstvo štvrťročne. Ako iste viete, bývala pani kontrolórka pani Ing.
Mahďáková vykonávala svoju funkciu ešte počas mesiacov apríl a máj a pani starostka
sa rozhodla predložiť tento návrh z toho dôvodu, že kompetenciu rozhodovať o
odmene miestnemu kontrolórovi prináleží zastupiteľstvu. Takže je to na rozhodnutí
zastupiteľstva. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Ja si uvedomujem, že teda bola naplnená tá právna povinnosť, pani starostka nám
predložila, ale myslím si, že - chcem vlastne navrhnúť, aby sme pani kontrolórke
neudelili odmenu za tento posledný štvrťrok aj vzhľadom teda k diskusiám o
kontrolách, ktoré sme mali možnosť čítať a s takou nejakou celkovou ...celkovou by
som povedal - celkovým nastavením minimálne teda nášho poslaneckého klubu k
vykonaným kontrolám.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, keďže sa nikto iný nehlási do diskusie, prosím
návrhovú komisiu o predloženie návrhu uznesenia.
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návrh. komisia: Čiže dávam hlasovať o mojom vlastnom pozmeňovacom návrhu. Čiže
pozmeňovací návrh je - udeľuje inžinierke Mahďákovej odmenu za mesiac apríl a máj
2005 vo výške 0 EUR.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte o tomto
návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za takto predložený návrh bolo 14 prítomných
poslancov, proti nebol nik, zdržali sa 7. Uznesenie bolo prijaté.

Bod 21
Informácia o vybavených interpeláciách.
p. Čahojová, starostka MČ: Pokračujeme bodom číslo 21 ide o Informáciu o vybavených
interpeláciách. Predkladateľom je pán Hrčka. Odovzdávam mu slovo.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Ďakujem za slovo. Takže v rámci interpelácií, ktoré ste dávali,
sme sa snažili samozrejme odpovedať najlepšie ako sme vedeli. Ale mohlo sa stať, že
nie ste spokojný. Tak v prípade, že sme náhodou neodpovedali dostatočne dobre, tak
vás poprosím, aby ste teda nejakým spôsobom to pripomienkovali a my sa budeme
snažiť odpovede k vašej spokojnosti. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Nikto nie je
prihlásený? Prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia.
Návrhová komisia dnes nestíha pracovať... takým tempom pracujeme.
návrh. komisia: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves berie na vedomie informáciu o vybavených interpeláciách poslancov miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne, prosím prezentujete sa a hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem. Za bolo 18 poslancov, proti nebol nik, nezdržal sa nik. Uznesenie bolo
prijaté v predloženej podobe.

Bod 22
Rôzne
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, otváram bod Rôzne. Nech sa páči. Ak ma niekto niečo
do bodu Rôzne. Pán poslanec Bendík, nech sa páči.
p. Bendík: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa spýtať, pani starostka, mám tu pred
sebou... mám tu pred sebou materiál, ktorý sa bude schvaľovať na zastupiteľstve
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý hovorí o poskytovaní dotácií z rozpočtu
BSK na opravy ciest. V tomto materiáli teda pre každú mestskú časť bolo vyčlenených
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25.000 EUR na účel opravy komunikácií, chodníkov a vidím tu v tomto materiáli, že
mestská časť požadovala iba 22.000 EUR, tzn. o 3.000 EUR menej ako mohla
požiadať. A nerozumiem teraz, či tuto niekde je chyba, alebo či naozaj mestská časť
požiadala o 3.000 EUR menej ako mohla - na opravy nejakých komunikácií, na
opravy chodníkov? Myslím si, že 3.000 EUR je dosť na to, aby sme za tieto peniaze
opravili nejaké časti schodísk alebo časti chodníkov. Ďakujem pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem za túto otázku. Pokúsime sa vám zistiť presnú
odpoveď. Počas bodu Rôzne zodpovieme. Pán poslanec Buzáš. Pardon... pán poslanec
Zajac, prepáčte.
p. Zajac: Ja by som chcel do bodu Rôzne dať návrh, je to personálny návrh na doplnenie
odborných komisií Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Konkrétne teda
o neposlancov, a konkrétne ide o 2 komisie. Pričom teda ideme podľa toho, ako sa 2
poslanecké kluby dohodli, a teda je to následne: do komisie výstavby a územného
plánu by som chcel navrhnúť pána Juraja Sumbála a pána Roberta Grožaja. A do
komisie sociálnej pána Milana Szaba. Ale neviem či to môžem, ale rád by som aj teda
zároveň dal návrh procedurálny na verejné hlasovanie o týchto dvoch.
p. Čahojová, starostka MČ: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buzáš má k tomuto
bodu ... alebo niečo iné? Tak ja by som dala najprv hlasovať o návrhu pána Zajaca.
Môže byť, pán poslanec Zajac? Čiže návrh uznesenia - ste všetci počuli - jedná sa o
personálne doobsadenie odborných komisií - komisie výstavby a územného
plánovania doplnenie o neposlanca pána Sumbála a pána Grožaja, a komisia sociálnej
sociálna pán Milan Szabó. Dobre som to zopakovala? Hej? Takže písomne si podal
Marcel návrh. Ďakujem veľmi pekne. Návrhová komisia, prečítaj prosím ťa.
návrh. komisia: Tak teda zopakujeme ešte raz. Navrhujem doplniť odborných... do
odborných komisií Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o členov neposlancov
nasledovne: do komisie výstavby a územného plánu pána Juraja Sumbála a Roberta
Grožaja a do komisie sociálnej pána Milana Szaba.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prosím prezentujete sa a hlasujte o
tomto návrhu. Pán poslanec Kmeťko, áno... o tomto vy chcete k tomuto diskutovať? K
tomuto diskutovať... k tomuto návrhu? Nech sa páči.
p. Kmeťko: Ja by som... až môžem, teda ďakujem za slovo. Len sa chcel spýtať - ja som v
sociálnej komisii a meno pána Szaba nám nebolo ani predstavené. Teraz to prvý raz
počujeme. Tak bolo by hádam trošku slušné nejako skôr povedať, že tento človek,
hoci ho poznám, viem o koho sa jedná – že teda má záujem u nás pracovať.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem. Chce predkladateľ reagovať na tú otázku?
p. Zajac: Áno. Ja chcem povedať, že my sme sa - ja chcem - áno je to niečo, čo išlo mimo
klubu, nestihli sme sa o tomto ... včera sme sa bavili o územnom pláne.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec, prosím takto...
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p. Zajac: Áno. Ide o to, že vychádzam z toho, že toto je dohoda, ktorú máme na kluboch, že
nominujú poslanecké kluby - a my nespochybňujeme nomináciu druhého
poslaneckého klubu. Čiže takáto dohoda je. O tomto sme sa dohodli ešte pred 1.
hlasovaním ... nie všetci sa stihli prezentovať, ale vychádza to z tej pôvodnej 1.
dohody, ktorú sme mali ešte pred úplne prvými hlasovaniami. Na poslednom sme nie
všetkých stihli vypočuť, lebo nie všetci boli, ako keby navrhnutí, z dôvodov, že
niektorí nestihli... niektorí nevedeli ... niektoré dohody vznikli neskôr. Ale v zásade
dohoda bola, že poslanecké kluby do-nominujú tých, ktoré komisie ešte nemali tak
nominovaných, ako sa dohodli, na ktorých počtoch sa dohodli. Takže ja sa priznám, že
toto malo prísť možno ešte včera. Ja som si - lebo sme toto urobili úplne až po
komisiách – sa... takáto dohoda vznikla až po komisiách. Samozrejme, keby vznikla
pred komisiami, boli by oni na komisii. Len žiaľbohu sme sa o tomto bavili na
spomínanom školení, ktoré prebehlo po komisiách všetkých týchto.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Rosina s faktickou.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. V komisii pre verejný poriadok bezpečnosť a dopravu som...
sme tiež navrhovali jedného člena komisie, neposlanca, zástupcu Lepšej dopravy, ale
keďže tento bod sa nedostal na prerokovanie komisie a nebol prerokovaný, komisiou
neschválený, tak som si nedovolil ani o tom uvažovať, aby som ho posúval nejakým
iným spôsobom ďalej. To len - ja ho neprednesiem -preto si myslím, že by mal prejsť
cez komisiu. Keď si niekto myslí, že ma byť iný postup, je to jeho postoj. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Dulla s faktickou.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Ja by som teda skôr, ako budem hlasovať o - predovšetkým
ďalšom členovi komisie výstavby a územného plánovania - si niečo o ňom vypočul.
Čiže od zástupcu toho druhého klubu, ktorý navrhuje doplnenie klubu- pardónkomisie výstavby územného plánovania, že by nám niečo o tom človeku povedal.
Lebo toho, koho navrhuje klub Naša Bratislava, toho poznáme, alebo vieme o ňom.
Ale ten druhý, mne osobne, teda z profesných kruhov známy nie je. Takže rád by som
niečo sa dozvedieť viac, skôr, ako budem vyjadrovať svoj názor na jeho členstvo.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Buzáš, to je k tomuto bodu, alebo chcete
reagovať? Pán poslanec Lenč bude reagovať ako predseda klubu. Nech sa páči máš
slovo.
p. Lenč: Dobre. Pán Ing. Arch. Juraj Sumbál je architekt, ktorý je činný vo svojom odbore.
Aktívny, mladý, zaujíma sa o verejné vecí a prejavil... prejavil záujem pracovať
v komisii. Neviem ešte o kom mám povedať - Milan Szabo? Teda keď vás to zaujíma,
Milan Szabo je bývalý poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorý v takejto komisii už
pracoval a navrhujeme, aby svoje skúsenosti proste poskytol pre prácu tej komisie. My
sme sa ešte pred tým, než sa vôbec neposlanci do komisií volili, dohodli na tomto
systéme s predsedom vášho klubu. Bolo teda na jednotlivých predsedoch odborných
komisií, aby pozvali týchto ľudí, aby sa predstavili. Ja neviem, čo sa dialo na sociálnej
komisii. My sme tak na dopravnej komisii, kde ja som predsedom, urobili. Aj ostatní
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to urobili. Neviem, prečo ste to neurobili vy? A napriek dohode, ktorá bola, tak proste
troch ... troch členov tej komisie nanominoval poslanecký klub Naša Bratislava. Čiže
my tam nemáme ani jedného.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne za reakciu. Takže ako som avizovala,
budeme o tom návrhu pána poslanca Zajaca hlasovať. Takže prosím vás, aby ste sa
prezentovali a vyjadrili sa hlasovaním.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 15 prítomných poslancov, proti bol 1, zdržali sa
dvaja. Uznesenie bolo v predloženej podobe schválené.
p. Čahojová, starostka MČ: Prosím, aby sme pristúpili k ďalšiemu... / že by ste mi vrátili na
monitor obrázok, kto bol ďalší prihlásený v bode Rôznom/ Pán Buzáš, nech sa páči,
máš slovo.
p. Buzáš: Ďakujem za slovo. Chcel by som týmto verejne požiadať o uvoľnenie zo školskej
rady v Základnej škole Majerníkova 62, nakoľko si uvedomujem, že vzhľadom na
ďalšie povinnosti by som by som nevykonával úplne zodpovedne túto prácu, do ktorej
som bol týmto zastupiteľstvom zvolený. A keďže viem, kolega Borovička, dlhodobo
prejavuje záujem pracovať v školskej rade na tejto základnej škole, tak by som si
dovolil ho navrhnúť ako svojho náhradníka, zástupcu - teda miesto mňa. Pripravil som
si k tomu aj návrh uznesenia.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Pán Rosina chce diskutovať k tejto... alebo k
inému niečomu? Dobre? Tak ja by som poprosila, predložil si písomne návrh
uznesenia - to, čo mám pred sebou. Hej? Dobre. Takže poprosím návrhovú komisiu,
aby prečítala tento návrh uznesenia.
návrh. komisia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, za a)
odvoláva zo školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Mgr.
Petra Buzáša dňom 23. 6. 2015 na vlastnú žiadosť, a - za b) deleguje do školy do
školskej rady Základnej školy Majerníkova 62 v Bratislave poslanca Zdenka
Borovičku dňom 24. 6. 2015.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie: Ďakujem veľmi pekne. Za bolo 18 poslancov, proti nebol nik, zdržal sa 1. Táto
zmena v rade školy bola odsúhlasená miestnym zastupiteľstvom.
p. Čahojová, starostka MČ: Poprosím, vrátiť na monitor... prihlásený do diskusie... ďalším
prihláseným do diskusie s riadnym príspevkom pán poslanec Rosina.
p. Rosina: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel vopred všetkým ospravedlniť za to,
že zdržujem prítomných kolegyne a kolegov, ale nedá mi nevrátiť sa k
predchádzajúcemu zasadnutiu tohto zastupiteľstva, kde v bode Rôzne, na návrh pani
starostky sa na jednorazový úkon vlastne ustanovovala kolegyňa Hanulíková do
funkcie sobášiaceho poslanca v rámci diskusie k tomuto bodu. Pán kolega Zajac
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obvinil pani Hanulíkovú, že nejakým nekalým spôsobom mu neumožnila v
predchádzajúcom volebnom období nejakú zámenu, alebo niečo podobné. Potom v
ďalšej diskusii to pani Hanulíková dementovala, v zapätí pán Zajac hlasoval za tento
návrh. Teda mám za to, že pán Zajac uznal argumenty pani Hanulíkovej, a preto ho
žiadam aby sa pani Hanulíkovej ospravedlnil za to, že ju obvinil krivo, alebo aby
vysvetlil tú situáciu a ospravedlnil sa nám. Pretože ak pani Hanulíková klamala, tak
hlasoval za verejnú klamárku. Taký človek by nemal sobášiť. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Zajac.
p. Zajac: Dobre. Ja som aj vtedy, keď sme sa tu - ja som argumentoval -tak som veľmi jasne
povedal, že to tak nie je- pani Hanulíkovej. Takto tu sedela. A povedal som, že teda
určite to nie je tak, ako ona vysvetľovala. A povedal som, ešte som povedal, že tam
boli aj iní ľudia pri tom. Bola tam pani Boliková, keď som sa bol pýtať na tieto veci.
Ale ja nechcem tu teraz vyšetrovať, že či - čo povedala a čo nepovedala a vystavovať
pani Bolikovú - a kohokoľvek, to aby teraz ona svedčila, že či teda to povedala tak
alebo onak. A ja som veľmi jasne povedal aj v tom, keď som hlasoval ZA, lebo v tom
vstupe ja som povedal - a ja to zopakujem ešte raz, aby to teda bolo jasné, ja som
povedal, že ja som sedel vonku, keď sme mali o tom hlasovať a nechcel som hlasovať,
ale povedal som, presne pod dojmom tej diskusie, že napriek tomu, že pani starostka
mi urobila to, čo teraz ona nechce, aby sme urobili my jej, tzn. neumožnila mi výmenu
sobášiaceho, nechcem sa správať ako ona, lebo to bolo necitlivé a hrubijánské - a to
vyplynulo z debaty, ktorú sme tu mali. Takto som odôvodnil to, že budem hlasovať za
preto, lebo som sa nechcel správať ignorantsky a necitlivo k osobným nejakým
preferenciám, ktoré - či si to páči nám alebo nepáči, každý z nás môže nejaké mať.
Takže ja necítim potrebu sa ospravedlniť pani Hanulíkovej! Nie, určite nie. A ak teda
potrebujete vy, ako poslanci, tak ja sa ospravedlňujem, že som hlasoval za to -a ešte
raz zopakujem. Nie, nebol som pripravený hlasovať. A hlasoval som za to, aby mohla
sobášiť len z dôvodu, aby som sa nesprával ignorantsky a necitlivo tak, ako sa
správala ona! Preto, lebo si myslím, že nemali by sme oplácať rovnakou - a podľa
mňa nie úplne najvhodnejšou mincou. To je všetko, čo by som k tomu chcel povedať.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že pán poslanec Rosina bol
spokojný s vyčerpávajúcou odpoveďou a udeľujem mu slovo.
p. Rosina: Ďakujem za slovo. V zmysle rokovacieho poriadku, po odznení všetkých
faktických poznámok, reagujem s faktickou... s faktickou poznámkou a odpoviem
pánovi Zajacovi, že teda je to vec preferencie. Naozaj, musíte to každý zvážiť - a s
prižmúrením všetkých štyroch očí, akceptujem jeho ospravedlnenie alebo ten prejav,
ktorý možno považovať za ospravedlnenie. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Pán poslanec Kmeťko s riadnym diskusným príspevkom. A –
dobre. Takže ďakujem pekne. Pán poslanec Bendík, nech sa páči.
p. Bendík: Ešte by som si dovolil informovať, tak ak na rade, že v piatok na zastupiteľstve
BSK sa bude aj schvaľovať dotácia - Naša škôlka, náš kraj, kde mestská časť
požiadala o finančné prostriedky. V podstate išli 2 žiadosti. A návrh, ktorý sa v piatok
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bude schvaľovať bude 4.000 EUR - a 5 a pol tisíc -to znamená - suma sumárum 9 a
pol tisíc EUR, ktoré sa budú môcť použiť v prospech rozvoja našich ... našich škôlok.
Takže ďakujem. Aj mestskej časti, alebo teda pani starostke, že sa do tejto výzvy
zapojila a verím, že takto zlepšíme tie naše školy a škôlky spoločne. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Bendíkovi za pochvalu, ale ja jeho
vďaku posúvam na úrad, lebo úrad pripravil a spracoval tieto žiadosti a tieto projekty
veľmi starostlivo a promptne. A dúfam teda, že tá kvóta, alebo suma pridelených
prostriedkov z Bratislavského samosprávneho kraja v prospech mestskej časti bude
dostatočne vysoká, aby si bol spokojný, pán kolega. A odpoveď, ktorú si žiadal, teda
je - telefonicky, lebo pán Drotovan má momentálne zasadanie zastupiteľstva v Rači,
tak telefonicky sme získali odpoveď a interpretuje ti ju pán Hrčka.
p. Hrčka, prednosta MÚ: Čiže, pýtal som sa na ten dôvod, prečo sme z 25 vyčerpali len 22.
Dôvod je nasledujúci. Podmienkou čerpania, teda, dostali sme rámec 25 000. Jedna z
podmienok, ktorú BSK to podmieňovalo, to bolo, že to musia byť ucelené celky.
Nemohlo sa tým zaplátavať nejaké malé veci. Urobili sme 2 projekty, ktoré
dohromady boli na 22 000. A citujem - neboli sme takí „ehmm ...“ , že by sme to
proste nadcenili. A dali sme to proste férovo. A preto sme tie 3 tisícky nevyčerpali. Je
to otázka pohľadu. Na jednej strane, pán poslanec Zajac prisvedčuje, boli sme féroví a skrátka nenavyšovali sme umelo cenu, aby sme... aby sme získali väčšie množstvo
prostriedkov a férovo sme dodržali prostriedky, ktoré BSK dáva. Dá sa na to pozerať z
dvoch pohľadov. Na jednej strane sme prišli o 3 000, na 2. strane boli sme korektní a
dodržali sme podmienky, ktoré BSK stanovilo. Tzn. sumu , súvisle celky, a bohužiaľ nevedeli sme z projektov, ktoré sme mali, nevedeli sa dostať do ceny bližšie, ako
takto. To je zdôvodnenie.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem pekne. Ďalším prihláseným je pán poslanec Dulla.
Nech sa páči.
p. Dulla: Ďakujem za slovo. Možno to nebude veľmi potešiteľné, ale z hľadiska záujmu
ochrany územia to, čo sme počuli dnes, potešiteľnú správu - a na základe toho sme
hlasovali a schválili zadanie jedného územného plánu zóny, je jedno malé víťazstvo. A
pre ďalšie, pokiaľ ho chceme dosiahnuť, na Dlhých dieloch, nám nezostane nič iné,
len sa mimoriadne stretnúť. Plánované stretnutie, podľa harmonogramu na september,
nie je zárukou úspechu. Takže je teraz viac-menej na spolupráci vedenia a
zastupiteľstva nájsť najrozumnejší termín tak, aby nás bolo zaručene dostatok
prítomných. Ináč nemá význam zvolávať mimoriadne teda zastupiteľstvo. Ja poprosím
pani starostku, aby k tomu povedala viac, nech všetci vieme. Ďakujem.
p. Čahojová, starostka MČ: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že v tomto máme my
poslanci jasno a dohodneme sa po skončení miestneho zastupiteľstva. Čiže poprosím
vás, aby ste neodchádzali a poradíme sa. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bendík
s tretím... neviem prečo svieti pán poslanec červeným?
p. Bendík: Ja by som mal svietiť na zeleno. Nie, nie, nie, toto moja farba nie je. Ja by som
chcel požiadať ... teda ja, by som chcel požiadať pána prednostu, aby sa urobili aj tie
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nejaké projekty na menšie celky, aby sme vedeli vyčerpať - v podstate hovorím, je to
škoda, keď nevieme vyčerpať aj 3.000 EUR. Ale beriem to, že treba sa pripravovať aj
na to, že bude treba - dajme tomu skladať nejaké sumy, aby sme ... Oceňujem to, že sa
urobil teda projekt za nejakú reálnu... reálnu sumu. Lebo, všimol som si teda - veď
koniec koncov ten materiál je tam - dobre, ale keby sme vedeli aj tie nejaké menšie
celky dať do projektov, aby sme vedeli vyčerpať to maximum tých finančných
prostriedkov, ktoré nám BSK ponúka. Ďakujem pekne.
p. Čahojová, starostka MČ: Ak dovolíte predsa len by som k tomu mala doplnenie. Táto
iniciatíva Bratislavského samosprávneho kraja bola prekvapujúca. Nevedeli sme o nej
vopred. Dozvedeli sme sa to na stretnutí Združenia regionálnych starostov, možno
mesiac predtým, než teda bolo treba tie projekty dodať. Neboli sme na to pripravení.
Ale to vás ubezpečujem, aj všetkých kolegov poslancov, že nechceme byť zaskočení
podobnými situáciami a máme - pripravujeme vlastný zásobník projektov. A netýka sa
to len opráv ciest, škôl a občianskych projektov, ale všetkých možných, ktoré teda
vieme, že sú tu rôzne občianske združenia iniciatívy, a ja neviem – žiadatelia, dotácie
atď. Čiže robíme vlastný zásobník projektov, aby sme boli pripravení na takéto
nečakané situácie a navyše tie pravidlá ešte na tom stretnutí regionálnych starostov
neboli celkom jasné. Tam nám nevedeli presne špecifikovať na aké cesty alebo
komunikácie budeme môcť žiadať. Čiže sme museli čakať ešte možno 2 týždne na
presné podmienky. Nebolo to jednoduché ten projekt pripraviť na doplnenie
informácie. Ďakujem veľmi, keďže nikto sa nehlási do bodu Rôzne, ja by som
ukončila bod Rôzne -

Bod 23
Interpelácie
p. Čahojová, starostka MČ: - A pristúpila k poslednému bodu nášho dnešného rokovania a
to je bod Interpelácie. Bod číslo 23. Nech sa páči, otváram tento bod. Keďže sa nikto
nehlási, uzatváram tento bod a dovoľte mi, aby som o 18 hodín 25 minút, hádam v
rekordnom čase - ešte sa nám to nestalo, aby sme riadne rokovanie ukončili v takom
krátkom čase. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť, za disciplinovanosť, za
to, že ste statočne a veľmi, veľmi, že ste boli pracovití počas toho medziobdobia a že
ste ťažisko vašej práce poslaneckej odviedli v komisiách a na miestnej rade, takže toto
zastupiteľstvo prebehlo konštruktívne a rýchlo. Ja vám všetkým chcem poďakovať za
túto prácu, ktorú ste odviedli a zaželať pekné leto, aby ste ho strávili, čo najviac v
spoločnosti svojich najbližších, aby ste zregenerovali oddýchli si, aby ste upevnili
svoje zdravie, aby ste sa naozaj cítili v septembri oddýchnutí, aby sme sa mohli... a
aby sme sa mohli potrápiť s veľmi ťažkými úlohami, ktoré nás čakajú na jeseň. Takže
prijmite odo mňa ešte raz túto vďaku a želanie. A poprosím vás, aby ste aj akceptovali,
že cez leto si musíme aj my trošičku oddýchnuť, ak budete sa potrebovať poradiť,
prídite, dvere úradu sú pre vás otvorené. Ale my sa budeme, samozrejme, sa starať,
aby úrad mal neprerušený chod, ale budeme sa alternovať. Čiže vždy nás nájdete,
niekoho z nás na úrade, ale nebudeme sa vyskytovať v takom hojnom počte ako
doteraz. A všetkých vás pozývam, ak sa potrebujete aj tak v priateľskejšej atmosfére
porozprávať v piatok od druhej poobede pod orech, na našu chalupu. Tam môžeme
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podebatovať v neformálnej atmosfére. A poprosím vás, než sa rozídete, po skončení
ukončení oficiálnom, aby sme sa ešte na nejakých maličkostiach dohodli. Ďakujem
pekne.

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

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

Ján Hrčka
prednosta

Dana Čahojová
starostka
.
v. r.

Overovatelia: Ing. Juraj Kmeťko

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

Robert Krampl

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