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ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava  - Nové Mesto, konaného dňa 16. decembra 2016

o 9,30 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí Domu

kultúry Kramáre, ul. Stromová č. 18.
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Začiatok: 9,30 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1: Otvorenie

       Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti

       Bratislava – Nové Mesto

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

riaditelia škôl a našich organizácii, kolegyne a kolegovia,

dámy a páni, vítajte.

     A zároveň otváram 16. zasadnutie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Z programu dnešného rokovania je ospravedlnená pani

poslankyňa Ing. Andrea Vítková.

Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, v prípade že by

zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Riegl a pani

Eva Tomeček Ghata.

Poďme k programu dnešného rokovania.

BOD 2: Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Programu dnešného rokovania ste dostali vopred:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľov záznamu a uznesení

5. Správa o plnení uznesenie Miestneho zastupiteľstva

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, o miestnom poplatku za rozvoj

   na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie

   na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka

   v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou

   Bratislava – Nové Mesto a výška príspevku rodičov na

   čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

   zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava –

   Nové Mesto

8. Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   na roky 2016-2020

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

   roky 2017-2019

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času

   predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto o miestnych daniach na území

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

13.Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za

   kasárňou 2 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

   uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského

   domu „Vernosť“

15.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2017

16.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

   Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

17.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie
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   Knižnica Bratislava – Nové Mesto

18.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,

   vyplývajúcich zo Správy z kontroly Oddelenia právneho,

   podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel

   a správy pozemkov – referát správy majetku Miestneho

   úradu Bratislava- Nové Mesto, schválených uznesením č.

   23/05 na 23. zasadnutí MZ MČ B-NM. konanom dňa 09. 09.

   2014

19.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

   Základná škola s materskou školou Za kasárňou č. 2

20.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,

   Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

   rok 2017

21.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017

22.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich

   Okresného súdu Bratislava III

23.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2017

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

24.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti

   spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť,

   spol. s r.o.

25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

   týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č.

   5930/36, ostatné plochy, o výmere 64 m2 a parc. č.

   5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú

   na základe geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od

   pozemku registra „C“ KN prac. č. 5930/1, ostatné plochy,

   o výmere 10146 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA

   Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

26.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na I.

   poschodí stavby – súpisné číslo 2934, postavenej na

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa
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   Višňová, v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK,

   s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

27.Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí

   administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave

   pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

28.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN

   parc. č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne

   územie Nové Mesto

29.Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu

   Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23

   v Bratislave

30.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so

   súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

   11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia

   na ul. Česká v Bratislave)

31.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej

   školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

32.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom

   území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr.

   Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava

33.Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším

   kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2016 za

   kontrolované obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých

   mestskou častou Bratislava – Nové Mesto na odstránenie

   zistených nedostatkov

34.Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných

   mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto na rok 2017

35.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Horná

   Mlynská dolina

36.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

37.Interpelácie

38.Rôzne

39.Záver.
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Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o účasti poslancov MZ MČ B-NM na rokovaní

  Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a komisií

  Miestneho zastupiteľstva a členov odborníkov na rokovaní

  K-MZ za rok 2016

. Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného

  miestneho zastupiteľstva

. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície

  Bratislava – Nové Mesto

. Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2016

. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti

  Bratislava – Nové Mesto (na stôl).

   Na stole sú materiály:

. Stanovisko k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

  Mesto od miestneho kontrolóra

. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava –

  Nové Mesto za obdobie január - november 2016

. Informácia o činnosti referátu pre participáciu k 14. 9.

  2016, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 22/16 zo dňa 3. 6.

  2014

. Žiadosť o poskytnutie dotácie.

     Dámy a páni,

     má niekto návrh na zmenu dnešného programu, doplnenie

alebo naopak vylúčenie nejakého bodu?

     Prihlásený je pán poslanec Ágoston; nech sa páči, máte

slovo.

Poslanec P. Á g o s t o n :

     Ďakujem pekne za slovo.
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     Pán starosta, ja Vás chcem poprosiť aby ste zvolali

toto rokovanie popoludní o jednej hodine vzhľadom na to, že

ste vedeli, že je v tomto istom termíne aj župné

zastupiteľstvo. Existuje v Bratislave spoločenstvo, teda

politický konsenzus, že rokovania zastupiteľstiev mestských

častí sa konajú v utorok, magistrátu vo štvrtok a krajské

v piatok.

     Toto zastupiteľstvo podľa schváleného harmonogramu

bolo naplánované na 13. 12.

     Vzhľadom na to, že ste ho zvolali na dnešný deň, kedy

sa paralelne s týmto koná aj župné, v obidvoch

zastupiteľstvách máme rozpočet a takisto ste poslanec

župný, a minimálne teda ja by som veľmi rád zahlasoval za

rozpočet aj na tomto, resp. aj na župnom zastupiteľstve.

     Preto Vás prosím, a žiadam, aby ste toto

zastupiteľstvo zvolali dnes o jednej. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pán poslanec, dôvody prečo bolo

zastupiteľstvo presunuté na dnes, poznáte. Bolo to kvôli

VZN o poplatkoch.

     V prípade, že dáte návrh písomne, samozrejme, že

budeme o ňom hlasovať.

     Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja sa chcem spýtať

k téme, ktorú som prerokoval v rámci pracovných orgánov

zastupiteľstva mestskej časti práve veľmi spomínané VZN

o poplatkoch. Toto VZN máme dneska predložené, je to ako

bod číslo 6. Chýba mi v tomto návrhu čo som aj žiadal

opakovane z právneho úseku vyjadrenie o relevantnosti pre
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prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia.

Zdôvodňujem to vlastne aspektom tým, že 8. decembra 2016

prijalo zastupiteľstvo hlavného mesta VZN o poplatkoch, kde

určili poplatky za určité kategórie tak ako to vyplýva zo

zákona, tak ako bol prijatý Štatút na hlavnom meste.

     A chcem sa spýtať, či prípadným prijatím takéhoto VZN

nevznikne právny chaos pokiaľ budú dve všeobecne záväzné

nariadenia pre tú istú kategóriu, vecnú kategóriu? To

znamená na úrovni hlavného mesta, prípadne na úrovni

mestskej časti, tak ako spomenul teraz pred chvíľočkou pán

poslanec Ágoston; v tomto týždni sa uskutočnilo viacero

rokovaní miestnych zastupiteľstiev, myslím že v Rači,

Petržalke a aj v Ružinove.

     A mám takú informáciu, že starostovia týchto mestských

častí stiahli tieto body z programu rokovania týchto

zastupiteľstiev, práve v dôsledku toho že v súčasnosti je

na stole novela zákona v Národnej rade, ktorá by mala byť

toho času myslím na podpise u pána prezidenta, ktorá potom

následne splnomocňuje mestské časti aby konali v tejto

oblasti a prijali svoje všeobecne záväzné nariadenia priamo

ako mestské časti, kde pri prípadnom aj prijatí tohto VZN;

a vravím že neviem, či to nespôsobí právny chaos.

     A chýba mi tam názor právneho odboru, právneho úseku

mestskej časti, tak ako pred takýto závažný materiál si

myslím, že by mal byť vložený. Boli touto novelou

zakomponované aj ďalšie kategórie; myslím že rodinné domy,

ktoré takisto budeme musieť prípadne poňať do takéhoto

všeobecne záväzného nariadenia.

     Takže v prípade, pokiaľ budeme dnes o tomto rokovať,

prípadne pokiaľ bude prijaté a nespôsobíme právny chaos tak

si myslím, že sa budeme musieť k tomuto vrátiť v januári.
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Opakujem, na úrovni hlavného mesta takéto VZN o tom

istom bolo prijaté 8. decembra 2016. Ďakujem pekne.

     Teda, či tento materiál nestiahnete alebo či

sa nevyjadrí vedúca právneho, či máme o takomto bode dneska

rokovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Informácie, ktoré ste tu povedali sú

pravdivé; tie sú známe. Situácia s týmto VZN sa mení pomaly

zo dňa na deň. Materiál som tu nechal a nechcel som ho

sťahovať bez toho, aby sa k tomu nevyjadrila verejne vedúca

právneho a aby neprešiel nejakou diskusiou.

     Čiže môj návrh je, nechať ho v priebehu rokovania

a potom v rámci príslušného bodu necháme vystúpiť vedúcu,

nech povie svoj názor a vysvetlí situáciu.

Do diskusie je ďalej prihlásený pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som navrhoval

stiahnuť bod 12 – Návrh VZN o dotáciách, keďže v tomto

materiáli by mala byť príloha v zásade participácia a nie

je tam.

     Tak to navrhujem stiahnuť a na budúcom zastupiteľstve

to opätovne prerokovať aj s tými zásadami, na ktoré je toto

VZN naviazané. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta, prosím Vás, kto je

predkladateľ materiálu – ja či Vy?

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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My sme predkladatelia materiálu; som ja a Richard

JUDr. Mikulec), s tým súhlasím.

     Len ten materiál nemal byť ako príloha ale samostatný

materiál; tie pravidlá participatívneho rozpočtu. Ale je to

naviazané jedno s druhým, takže preto súhlasím s Richardom

(JUDr. Mikulcom), aby tento materiál bol stiahnutý.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

     Nie je možné jedno bez druhého.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Čiže sťahujete ho?

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Áno, jedno bez druhého, je to naviazané, aby bolo

jasné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.

Poslanec Ing. J. B i e l i k :

     Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán starosta, chcel

by som navrhnúť na základe rokovania Dotačnej komisie,

ktoré bolo pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva, aby

sme doplnili do programu rokovania rozhodnutie

o žiadostiach na poskytnutie dotácií pre Nadáciu Cvernovka

a pre občianske združenie Kominárka.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nikto už nie je prihlásený. Takže ideme hlasovať

o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch.
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Prvým návrhom bol návrh pána poslanca Ágostona

o presunutí dnešného zastupiteľstva na 13. hodinu.

Dámy a páni, prosím, pripravíme sa na registráciu.

Prosím, registrujme sa.

(Prezentácia.)     22 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 5 poslancov

Proti:              8

Zdržal sa:          9

Ďakujem pekne.

Takže pokračujeme v programe dnešného rokovania.

     Ďalším prihláseným bol pán poslanec Gašpierik; nie

nebol.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Je to v rámci toho bodu, čo ste povedali.

Starosta Mgr. R, K u s ý :

     Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikulec, nie; tam došlo k stiahnutiu, tam

sa vyhovelo.

     A máme tu návrh pána poslanca Bielika o navrhnutí, o

začlenení do programu, hlasovanie o dotácii pre Nadáciu

Cvernovka a pre občianske združenie Kominárka.

Prosím, nech sa páči, pripravíme sa.

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     23 poslancov.

Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

     Nehlasoval:         1

A teraz ideme hlasovať o celom programe vrátane bodu,

ktorý sme schválili, teda bodu ktorý navrhoval pán poslanec

Bielik.

Nech sa páči, pripravíme sa. Môžeme sa prezentovať.

(Prezentácia.)     23 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 22 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1.

Môžeme pristúpiť k bodu 3.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nakoľko pani predsedníčka je z dnešného rokovania

ospravedlnená, musíme si zvoliť nového predsedu.

     Za predsedu je navrhnutý pán poslanec Ing. arch. Peter

Vaškovič.

     A do návrhovej komisie sú navrhnutí pani poslankyňa

Ing. Katarína  Augustinič a pán poslanec Mgr. Marek

Norovský.
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Dámy a páni, kto je za tieto návrhy, aby predsedom

návrhovej komisie bol pán poslanec Vaškovič a pani

poslankyňa Augustinič a pán poslanec Norovský boli členmi

návrhovej komisie.

(Pani poslankyňa Augustinič musí odísť skôr.)

Dobre. Pán poslanec Vlačiky, môžete byť členom

návrhovej komisie? (Áno.) Dobre.

Sú nejaké iné návrhy? (Nie.)

     Dámy a páni, kto je za to, aby predsedom návrhovej

komisie bol pán poslanec Ing. arch. Peter Vaškovič a členmi

návrhovej komisie boli pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky,

PhD. a pán poslanec Mgr. Marek Norovský; nech sa páči,

pripravíme sa.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     20 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Prosím, zaujmite svoje miesta.

Prikročíme k bodu č. 4.

BOD 4:

Voľba overovateľov záznamu a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzký

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček.
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Má niekto iné návrhy?

     Ak nie, ideme hlasovať; nejaká zmena, pán poslanec?

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, už som sa hlásil

v rámci predchádzajúceho bodu a v rámci takého bodu, že ako

by ste vlastne mali právo viesť schôdzu. Pokiaľ mi nebolo

udelené slovo, lebo sa hlásime podľa Rokovacieho poriadku,

cez elektronické zariadenie som sa hlásil, ale naozaj to

beriem položartom, ale nemal som vlastne možnosť sa

prihlásiť, pán starosta.

     Pýtali sa ma teraz dvaja občania, ja už som k tomu

vystupoval viackrát na tomto rokovaní miestneho

zastupiteľstva, kde sa ma teraz pýtajú, že nie je

zabezpečený priamy prenos z rokovania zastupiteľstva.

     Žiadal som to myslím že pred polrokom, pred trištvrte

rokom, pokiaľ by to bolo možné takto zabezpečiť technicky,

ako to je v rámci rokovaní ostatných zastupiteľstiev aj

malých mestských častí, stredných mestských častí. Tento

prenos vraj nie je. Ja to neviem overiť. Ešte raz vravím,

došla mi takáto správa na mobil, teda dvakrát, a nie je to

tak.

     Pokiaľ by som vedel dostať túto informáciu, prečo

nevieme technicky zabezpečiť priamy prenos z rokovania

zastupiteľstva? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Na tejto veci sme boli predsa dohodnutí, takže by to

malo fungovať. Prečo to doteraz nefunguje, neviem. Či to je
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spôsobené, neviem. Dostanete informáciu; aj ostatní

kolegovia, samozrejme. Ale jednoducho mám za to, že tieto

veci by mali automaticky fungovať.

Ešte niekto? Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e  k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Prijímam nomináciu na

overovateľa len by som chcel navrhnúť aj pána JUDr. Mikulca

ako predsedu Klubu nezávislých, pretože sme tam ako

overovatelia navrhnutí iba s pánom Novitzkým a Klub

nezávislých nemá svojho overovateľa. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Kedykoľvek môžem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Takže sme sa dohodli. Za overovateľov

záznamu a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzký

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec.

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     22 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0
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Zdržal sa:          1.

Môžeme prejsť k bodu 5.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán prednosta, máte slovo, nech sa páči.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Správa je v takom stave, ako bola predložená. Neboli

tam nejaké zmeny. Pýtajte sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nikto nie je prihlásený; pán poslanec, pán

vicestarosta, nech sa páči.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám jednu prosbu na

Vás. Medzi trvalými plnenými uzneseniami je uznesenie

z roku 2014, je to 22/34, kde som dal návrh na

obstaranie, spracovanie, a prerokovanie dopravno-urbanis-

tickej štúdie na Račianskej a Vajnorskej v našej mestskej

časti. Ale keďže teraz máme v návrhu rozpočtu urbanistickú

štúdiu dopravného rozvoja celej mestskej časti, tak toto

uznesenie je v podstate zbytočné.

     Tak prosím, aby bolo presunuté, aby bolo zrušené.

Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ágoston.

Poslanec P. Á g o s t o n :

Ďakujem pekne za slovo. Keďže hlasovaním o

tom preložení zastupiteľstva na 13. hodinu mi nebolo

umožnené aby sa to preložilo, tak sa chcem ospravedlniť

z tohto zastupiteľstva. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som k tejto

správe mal dve pripomienky alebo odporúčanie pre

predkladateľa.

Jedna pripomienka smeruje k tomu, že ak miestne

zastupiteľstvo schválilo uznesenia ktoré sú presne

termínované, bolo by veľmi dobré ak vo vyhodnotení okrem

konštatovania že je v konaní plnenie tohto uznesenia, bol

uvedený aj termín dokedy toto uznesenie bude splnené alebo

kedy bude teda naplnené. To je jedna pripomienka.

A druhú pripomienku mám k uzneseniam, ktoré sú

vyhodnocované ako zrušené. A týka sa to uznesení, ktoré sme

vôbec neprerokovali, resp. tie jednotlivé body boli vôbec

z rokovania stiahnuté. Jedná sa o uznesenia: 14/16 z 13. 9.

2016, 14/17, atď., atď. Čiže, jedná sa o body, ktoré neboli

prerokované na zastupiteľstve a nemohlo byť teda prijaté

ani žiadne uznesenie.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Zrušené sú preto, lebo nemôžu byť ani ako v konaní,

ani ako splnené. A je tam tretí inštitút, že sú zrušené.

Keď ho niekto predloží druhýkrát, tak budú znovu v hre,

budú v konaní a môžeme sa k nemu vyjadrovať; buď sa splnia

alebo sú v konaní. Proste máme buď splnené, v konaní, alebo

zrušené. Štvrtá možnosť nie je.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :

     Chcela som sa spýtať k niečomu inému, ale chcem

reagovať na pána prednostu; keď neboli prerokované tak by

nemali byť zrušené; nepamätám si, že by bola takáto prax.

Proste keď nie je prerokované niekým, prijaté uznesenie, to

znamená že nemôže byť ani zrušené.

Ale chcela som inú vec: ja som z poslancov, ktorí

pracujú elektronicky s materiálmi a nie je tu wifi, to

znamená nedá sa pripojiť, to znamená neviem pracovať

s materiálmi. Nefunguje to, neviem sa pripojiť. Takže buď

je sieť asi slabá a nedovoľuje sa mi pripojiť, tak aj

ostatným poslancom, že ak budeme tu rokovať tak vytlačiť

materiály, lebo teraz neviem dôsledne.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :
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Dobre. Dovolím si ešte reagovať na pani poslankyňu

Augustinič: Tento systém vyhodnocovania uznesení som zdedil

po mojom predchodcovi, funguje tu niekoľko rokov. Teraz

poviem príklad, že máme uznesenie ktoré je stiahnuté

z rokovania, nemôžem ho dať ani ako splnené, ani ako

v konaní a dám ho za zrušené. Keď k tomuto uzneseniu sa už

nikdy nikto nevráti, už nikto nepredloží to uznesenie, tak

to znamená že by mi stále figurovalo. Čiže, dá sa to

zrušené, a bodka. Keď ho chce niekto znova obnoviť, tak ide

pod novým číslom a znovu sa budeme k nemu vyjadrovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo. Ja len k tým zdedeným systémom.

     Pán prednosta, ja si myslím že toto čo sme chceli

riešiť tak asi pred pol rokom tieto hlasovacie zariadenia,

tá forma toho hlasovania, že sa najprv prihlásime a potom

následne asi za minútu alebo za minútu a niečo hlasujeme,

ja si myslím, že je to dosť zdĺhavé a malo by sa to

vyriešiť tak, aby to bolo v jednom slede, ako je to na

meste. A myslím, že to ah zrýchli prácu poslancov. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. No, určite treba

rozlišovať medzi návrhom uznesenia a uznesením ako takým.
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Návrh uznesenia je predkladaný na zastupiteľstvo ale

uznesením sa stáva až odhlasovaním. Čiže nemôžeme my zrušiť

niečo čo neexistuje. Čiže ten systém je evidentne zlý

a treba ho prerobiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta, takže prosím Vás,

zaoberajte sa s tým, že na ďalšom rokovaní zastupiteľstva

v rámci tohto bodu poviete k tomu pár slov, ako sa systém

vyriešil. Ďakujem pekne.

Nikto už nie je prihlásený.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Keďže návrhová komisia nedostala žiadne pozmeňujúce

návrhy k návrhu uznesenia, tak prečítam návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení – podľa predtlače:

21/08C;

22/33; 22/34;

05/03 D;

06/04/01;

08/09; 08/10; 08/16;

10/06-C,D; 10/15B;

11/15;

12/11;

13/16; 13/25; 13/27;

14/06;

15/09; 15/10;
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2. Splnené boli uznesenia – podľa predtlače:

14/04; 14/05; 14/07; 14/08; 14/09; 14/10; 14/11; 14/12;

14/13; 14/14; 14/15;; 14/19;

15/05; 15/06; 15/07; 15/08; 15/11; 15/12; 15/13; 15/15;

15/16; 15/17; 15/19; 15/21; 15/22; 15/23; 15/24; 15/25;

15/26; 15/27;

3. Zrušené boli uznesenia – podľa predtlače:

14/16; 14/17; 14/18;

15/04; 15/14; 15/18; 15/20.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    22 poslancov.

     Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         5

Nehlasoval:        2

     Prejdeme k bodu č. 6.

BOD 6:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Poprosím pani vedúcu právneho oddelenia o pár slov na

úvod.
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Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel

a správy pozemkov:

Dobrý deň. Takže nakoľko primátor nepodpísal Dodatok

k štatútu preklapajúci kompetenciu vydať predmetné VZN,

ktoré bolo predložené, podľa aktuálne platného a účinného

zákona o miestnom poplatku za rozvoj, nie je možné

v súčasnosti nijakým spôsobom prerokovať predložené VZN.

     Čiže súhlasím s návrhom pána poslanca Gašpierika

určite stiahnuť tento materiál.

     Novela predmetného zákona, o ktorej sa taktiež

hovorilo, v súčasnej dobe ešte nie je podpísaná zo strany

pána prezidenta a taktiež nie je zverejnená v Zbierke

zákonov, to znamená že nenadobudla ani len platnosť.

Takéto VZN bude možné prijať po zverejnení novely

zákona v Zbierke zákonov. Čiže až po tomto dátume a po

nadobudnutí jeho účinnosti bude možné vydať VZN zo strany

mestskej časti. V súčasnej dobe je vydané VZN zo strany

hlavného mesta, ktoré je v súčasnej dobe už platné. Toto

VZN vychádza z aktuálne platného zákona, čo v preklade

znamená že môžeme sa riadiť iba týmto VZN.

     Takže materiál je potrebné stiahnuť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ja chcem len poďakovať za právny názor pani vedúcej

právneho, lebo som túto oblasť riešil aj s Editkou
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Pfundtner v rámci Národnej rady, myslím že mala ingerenciu

predkladania novely zákona, aj s kolegom Tomášom Korčekom,

aj Rišom Mikulcom na meste.

     A myslím si že tým, že materiál bol stiahnutý ďalšia

diskusia by bola zbytočná k tomuto bodu. Veľmi pekne

ďakujem. Pani vedúca to stiahla.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Ja nie.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Pardon.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím že predkladateľom som ja.

     Pani poslankyňa Pfundtner.

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :

     Ďakujem za slovo. Ja by som len tiež chcela potvrdiť

to čo odznelo z úst pani vedúcej právneho oddelenia. Dnes

nie je možné prerokovať toto všeobecne záväzné nariadenie

aj vzhľadom na to, že chýba naozaj zmocňovacie ustanovenie

na to, aby okrem správy mestské časti mohli aj vydávať

všeobecne záväzné nariadenia.

     Tieto veci sa samozrejme riešia v návrhu, ktorý je

v Národnej rade prijatý, avšak presne ako odznelo, pán

prezident to ešte k dnešnému dňu nepodpísal, nie je to

uverejnené v Zbierke zákonov. Vieme sa k tomu vrátiť budúci

rok akonáhle sa to vyhlási v Zbierke zákonov.

     Tie zmeny majú byť platné a účinné k 31. 12. 2016.

     Uvidíme, či sa to náhodou nevráti do Národnej rady

a nebudeme to musieť opätovne otvoriť; ja dúfam že nie.

A budeme to môcť potom od budúceho roka zaviesť. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený?

(Nie.)

     Diskusiu uzatváram. Na základe predložených faktov

tento materiál  s ť a h u j e m, takže hlasovať o ňom

nebudeme.

Môžeme prikročiť k materiálu č. 7.

BOD 7:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka

v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto a výška príspevku rodičov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach z riadených mestskou časťou Bratislava – Nové

Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dámy a páni, ak si všimnete, tak v tomto školskom roku

dochádza k skoku:

     V prípade materských škôl z 1420 € na 1500 €,

v prípade Školského klubu detí z 330 € na 350 € a v prípade

školských jedální zo 170 € na 190 €.

     Vzhľadom na pozitívne plnenie rozpočtu a predpoklad,

že aj v budúcom roku sa veľmi slušne naplnia príjmy, môžeme

si dovoliť aj vzhľadom na početné požiadavky z vašich

radov, navýšiť predkladanú sumu z 1500 € na materské školy

na 1550 €. To znamená, nedôjde k zvýšeniu o 80 € ale

celkovo o 130 €, čo je myslím že veľmi slušný a príjemný

nárast.
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Chcem poďakovať všetkým z vás, ktorí sa do tejto

diskusie, ktorá bola dlhá a nie ľahká zapojili, všetkým

ktorí ste povedali že toto by mala byť jedna z vecí, ktorú

mestská časť by mala zvládnuť a zabezpečiť. Jednoducho

dofinancovať škôlky tak, aby práca učiteľa bola tam slušne

honorovaná.

Takže pán prednosta si tento návrh autoremedúrou

osvojil.

     Takže, ak nebude nejaký iný návrh, budeme hlasovať

o 1550 € na dieťa v materskej škole.

Dámy a páni, otváram diskusiu.

Do diskusie nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka

v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto; podľa predtlače autoremedúrou

predkladateľa upravené;

     b) u k l a d á

riaditeľom škôl použiť navŕšené finančné prostriedky na

platy učiteľov v materských školách, vychovávateľov

v školských kluboch detí a nepedagogickým zamestnancom

škôl;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     22 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu č. 8.

BOD 8:

Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

roky 2016-2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova rovno otváram

diskusiu. Nech sa páči.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo. Ja by som rád k tomuto predloženému

Program rozvoja mestskej časti na roky 2016 - 2020 vzniesol

možno niekoľko pripomienok.

     Tá prvá pripomienka sa týka toho, že pred samotným

spracovaním tohto programového dokumentu, ktorý sa dá

vnímať ako základný rozvojový strednodobý  dokument

mestskej časti boli zriadené pracovné skupiny, do ktorých

sme boli nominovaní a miestne zastupiteľstvo nás viacerých

do týchto pracovných skupín schválilo.
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Chcem povedať, že v priebehu spracovávania tohto

programového dokumentu pracovná skupina ktorej som bol ja

členom, pracovná skupina pre životné prostredie a dopravu,

sa nestretla ani raz.

     To znamená, že chcem vyjadriť svoj názor, že v procese

prípravy tohto programového dokumentu sme ako členovia

pracovných skupín neboli prizývaní a nemali sme možnosť sa

k tomuto dokumentu vyjadriť, ani na ňom participovať.

     Ďalšia moja pripomienka smeruje k tomu, že podľa môjho

názoru, ako som si preštudoval tento materiál, je veľmi

všeobecný. Priority mestskej časti sú formulované vo veľmi

širokých rámcoch a veľmi nekonkrétne, a k tomu potom

zodpovedá samozrejme aj všeobecnosť a nekonkrétnosť akčného

plánu.

Samozrejme, že tento dokument je veľmi dôležitým

materiálom pre to, aby mestská časť mohla fungovať. Preto

som rozhodnutý podporiť tento materiál s požiadavkou

a pripomienkou, aby v termíne do polroka budúceho, to

znamená do 6. mesiaca roku 2017 bol tento materiál

zaktualizovaný, skonkretizovaný, doplnený a prostredníctvom

práce v jednotlivých pracovných skupinách. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ďakujem Vám za kritiku, ktorú z časti

považujem tiež za oprávnenú.

     A poprosím, pani vedúca, mohli by ste reagovať?

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Dobrý deň prajem.
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     Naozaj je to dôležitý dokument, ktorý máme pred sebou

pre budúcnosť mestskej časti. Druhá vec je, že nie je to

dogma ktorú schválime, že podľa tohto jediného dokumentu

ktorý máte teraz na stole budeme pracovať do roku 2020. Keď

si dneska povieme, že sa stretneme o pol roka a že ho

prehodnotíme, žiaden zákon alebo žiadna právna norma nám

v tom nezabráni.

Akčný plán je súčasťou programu rozvoja, je jeho

prílohou. Práve preto je to tak. Z pozície Ministerstva

dopravy bolo vydané usmernenie, nová metodika, podľa ktorej

sme tento program pripravili. A tento akčný plán vychádza

len na dva roky. Tak či tak sa budeme musieť k nemu vracať

každý rok. Či sa budeme vracať každý pol rok, o to lepšie.

Budeme mať akcie naplánované a nachystané pre ďalšie

obdobie. Takže teším sa na spoluprácu.

     A k tejto kritike; áno, je to tak ako ste povedali,

pán Vaškovič. Boli schválené pracovné komisie a ich vedúci

boli pracovníci Miestneho úradu, ktorí dostávali podklady

od spracovateľa, od inštitútu, ale neposúvali sa pre Vás

ďalej. Veľmi ma to mrzí. Až na základe komisie, keď sme

sedeli na úrade, som v podstate na to prišla. Som myslela,

že taký krásny materiál sme nachystali a tak dobrý, že

pripomienky k tomu nie sú.

A k tej všeobecnosti: Program rozvoja je naozaj

všeobecný. Analytická časť poukázala na slabé stránky, na

silné stránky, a na smery, ktorými by sme sa mali uberať.

     Analytická časť má vyše 150 strán. Myslím, že je až

veľmi podrobná, ktorá rozobrala mestskú časť na drobné. Dá

sa určite urobiť ešte rôzne analýzy a rôzne podklady preto

aby sme zistili, čo vlastne táto mestská časť potrebuje.
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     Ale z prerokovania s verejnosťou, ktoré sa konalo 29.

11. v Miestnom kultúrnom stredisku na Vajnorskej, z počtu

obyvateľov myslím že ich tam bolo okolo 200, vyšli úplne

obyčajné požiadavky každodenné s ktorými sa stretávame; či

už oprava komunikácií, zabezpečenie pre dôchodcov, trápi

ich to, že bývajú vo veľkých bytoch, že by si predstavovali

nejaké sociálne zariadenie, kde by svoj život mohli

v pohode a v rovnakom prostredí ako žili doteraz prísť.

Takže všetky tieto postrehy, ktoré boli, neboli nič

špeciálne čo by nebolo zahrnuté v Programe rozvoja.

     Je všeobecnejší práve preto, aby sme si tieto akčné

plány vedeli nastaviť úplne konkrétne. A úplne konkrétne

každý rok alebo polrok si tuná priniesli odpočet z toho

akčného plánu a jeho konkretizáciu na ďalšie obdobie.

Ak sú nejaké ďalšie otázky, kľudne sa obráťte.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja by som, ak dovolíte, trošku inak to

urobil.

     Pán architekt, ďakujem za pripomienku. Ja som o tom

nevedel a jednoducho spracovateľ Vás k tomu mal prizývať.

Čiže navrhujem takúto vec: Teraz to schválime, aby ten

dokument sme mali kvôli fondom ako ste povedali. Ale

nevrátime sa k nemu o polroka, ale v januári, koncom

januára.

     A jednoducho komisia začne pracovať s materiálom ktorý

je. Možno to bude príjemnejšie mať niečo na stole a začať

s tým, že povedzme si, toto áno, toto nie, chceme to

takýmto spôsobom, aby to bolo naozaj rozhodnutie ktoré bude

vychádzať nielen zo strany spracovateľa, ktorý je

externista, ale zo strany predovšetkým našich poslancov,
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ktorí sú odtiaľto a poznajú problémy a priority našej

mestskej časti.

     Súhlasíte, pani vedúca?

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Určite áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič má faktickú poznámku.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo. Presne ste to pomenovali pán

starosta. Ja si myslím, že to je v dvoch či troch vetách

vyjadrený ten názor, ktorý som mal aj ja. Myslím si, že by

bolo dobré, aby sme ten programový dokument dnes schválil

a v budúcom roku sa mu venovali naozaj s čo možno najväčšou

vehementnosťou a nasadením. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Čo sa týka akčného

plánu, áno je dobré teraz to  schváliť, len aj rozpočet by

mal reflektovať veci, ktoré v tom akčnom pláne máme.

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru:

Vychádzali sme z rozpočtu do akčného plánu.
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Nevychádzali ste vo všetkom. Napríklad, teraz Vy viete

že je výzva šéfa služieb pána Urbana práve na realizáciu

stavieb nejakých sociálnych zariadení. To tam nevidím,

projektovú dokumentáciu na to. Toto našej mestskej časti

chýba, takýto denný stacionár alebo nejaké sociálne

zariadenie. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som len chcel

upozorniť na jednu vec, že v tej analytickej časti pani

Effenbergerovej sa zistilo, že v našej mestskej časti sa

zhoršuje bezpečnosť.

     Preto som rád, že by ste tam vytvorili kolónku na

montáž kamerových systémov, alebo realizácia tohto

zariadenia sa ďalej riešila tým smerom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Ja som k tomuto akčnému plánu mala tiež viaceré

pripomienky, aj na niečo pani Effenbergerová mi dosť

podrobne odpovedala, to znamená, že vítam tiež možnosť

ďalej o tom pláne diskutovať.

     A chcela by som dať do návrhu uznesenia, a bola by som

aj rada, keby si to predkladateľ rovno osvojil, že aby
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v priebehu januára boli záväzne zvolané tie komisie, ktoré

k tomuto plánu majú pracovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To som povedal pred chvíľočkou, pani poslankyňa.

Jednoznačne, hneď v januári, koncom januára tie komisie

zvoláme a ja sa ich osobne zúčastním, aby jednoducho som

videl že ten proces zapojenia sa poslancov reálne aj začal.

Jednoducho takáto situácia tu nemala nastať. Mrzí ma že

nastala a urobíme všetko pre to, aby sa napravila.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Pán starosta, to čo ste teraz povedali

je to zase len deklaratórne tak ako som spomenul ohľadom

napríklad tej televízie, kde ten istý problém nastal už

pred polrokom, kde takisto ste povedali, že to poviete,

dáte informáciu a znovu nastal. Tak aby sa teraz nestalo,

že zase si zadeklarujeme že v januári to bude a potom to

nebude.

     Lebo keď sa vlastne prijal návrh pre tvorbu tohto

programu rozvoja mestskej časti, kde sme to myslím o rok

predĺžili oproti platnosti toho predchádzajúceho, ja som

dával rovnako určité návrhy, a myslím že som bol nominovaný

aj do jednej komisie. A tak ako povedal pán poslanec

Vaškovič nepracovali.

     Ja som mal rôzne návrhy v oblasti, teda aj teraz v tej

pertraktovanej transparentnosti, ktorou sa hrdíme ako naša

mestská časť, ale sú tam aj ďalšie oblasti. Napríklad téma,

ktorej sa venujem, ohľadom vinohradníctva, kde v súčasnosti

sú prípravy k zmene územného plánu, teda zóny Podhorský
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pás, pripravujú sa tie zmeny a doplnky 04, kde takisto sú

obrovské ohrozenia. Naša mestská časť má vinohradníctvo aj

priamo v symbole mestskej časti. A myslím, že napríklad

tejto téme sa celý tento PHSR venuje jednou vetou. Je to

veľmi deklaratórne. A ja možno úplne opačne práve že by som

skôr k tomu pristupoval, nie tak ako bolo koncipované,

nejako súhrnne, a že potom to budeme rozpracovávať

v jednotlivých akčných plánoch. Ale možno by to mohlo byť

práve už v tomto programovom dokumente ktorý schvaľujeme na

4 roky, kde by to bolo veľmi podrobne rozvedené.

Takže vítam to čo povedal pán starosta. A pokiaľ teda

to už nebude predmetom doplnenia uznesenia tohto materiálu,

tak je to zrejme verejný prísľub pána starostu že to bude.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Navrhujem, pán prednosta, ak si prosím

osvojíte v rámci autoremedúry, že by sme schválili

uznesenie s pripomienkou, že poslanecké komisie k PHSR budú

zvolané do konca januára budúceho roku, aby začali pracovať

s týmto materiálom. Súhlasíte?

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Takže budeme materiál schvaľovať

minimálne s touto pripomienkou, s týmto doplnením.

Pani poslankyňa Augustinič.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :

Ja mám jednu otázku: Áno PHSR je taký všeobecný

dokument na ktorý nadväzujú väčšinou ďalšie dokumenty,
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ktoré sú ďaleko podrobnejšie. Ako určite viete, tak mesto

spracováva svoju wifi politiku a chcem sa spýtať, či

mestská časť niečo také plánuje? To znamená, či sa chceme

zapojiť. Respektíve, či plánujeme spracovať niečo takéto

podrobnejšie, ktoré majú aj ostatné mestá. Viem, že teraz

to prijal Poprad a ďalšie iné menšie mestá; že či niečo

také plánujeme?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     My veľmi pozorne sledujeme čo mesto v tejto oblasti

robí, ako hovoríte pani poslankyňa. Takže, keď to bude

prijaté, radi by sme z tejto politiky  vychádzali

a spracovali niečo vlastné; zrejme podrobnejšie a na

lokalite Nového Mesta.

Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

   Ja len tak trošku na odľahčenie. Ja teda veľmi pozorne

sledujem čo mesto robí, asi tak dva roky čo som tam

a nestačím sa čudovať; tie všelijaké názvy.., to sa všetko

dobré počúva, ale na konci toho dňa je potom to

rozčarovanie tých ľudí. Takže ja by som radšej bez týchto

názvov, ale robil by som niečo pre ľudí každoročne, aby to

aj videli a nielen sa tu oháňal všelijakými názvami a ľudia

z toho nevedia nič, a je to takto 5, 10, 15, 20 rokov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

„Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

roky 2016-2020“ s pripomienkou;  v rámci autoremedúry

akceptovanou predkladateľom návrhu, že do konca januára

roku 2017 budú zvolané pracovné skupiny zriadené pre účely

spracovania tohto programu rozvoja mestskej časti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     23 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Prechádzame na ďalší materiál, bod 9.

BOD 9:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

roky 2017-2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Na úvod chcem veľmi pekne poďakovať sa nielen našim

kolegom, pracovníkom, predovšetkým ekonomického oddelenia,

a pani vedúcej špeciálne, ale zároveň aj Vám, pretože mali

ste množstvo pripomienok, nápadov, návrhov, s ktorými ste

v podstate prišli s tým, že je to preklopenie túžob, snov,
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chcenia a potrieb našich obyvateľov, našej mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

     Rozpočet sa menil, dopĺňal viacero krát. Snažili sme

sa tam dostať všetky, naozaj všetky veci ktoré kto chcel.

Niekedy ma mrzelo, že keď niekto si doplnil to čo chcel,

tak potom začal komunikovať a pýtať sa, prečo nejaká iná

položka s ktorou prišiel niekto iný, ale verím, že k tomu

sa vracať nebudeme. A že naozaj povieme si, každý tam má

niečo svoje, čo môže aj odprezentovať, ale čo je zároveň aj

dobré a v prospech nás, Novomešťanov.

Rád by som povedal ešte pár slov k financiám:

     Rozpočet je robený konzervatívne, pretože ak si

pozriete, tak príjmy ktoré sú zo štátneho rozpočtu sú

rozpočtované na úrovni tohto roka, pričom predpokladáme, že

už tohtoročné príjmy budú prekročené.

     A pokiaľ ide o príjmy z dane z nehnuteľností, tam

vidíte značný nárast, pričom vychádzame z toho, že táto daň

sa zvýšila. Vychádzame zo súm, ktoré sme dostali z mesta

a ktoré považujeme za relevantné.

     V ostatných položkách vychádzame z odhadovaného stavu,

ktorý vychádza predovšetkým z tohto roku.

Dámy a páni, ak dovolíte, bez úvodného slova pani

vedúcej Ondrovej, ktorú však pekne poprosím, keby ste si

sem mohli stúpnuť, pretože budú možno otázky pánov

poslancov.

Dovolím si otvoriť diskusiu.

Ak sa nenahneváte, ešte predtým dám slovo pánovi

hlavnému kontrolórovi, pretože chce povedať k rozpočtu pár

slov.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

     Dobrý deň.
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     Využívam túto možnosť prvýkrát sa k niečomu vyjadriť,

požiadať o slovo.

     Stanovisko, ktoré som k tomu dal, ste všetci čítali,

predpokladám.

     Ja len by som chcel dodať, aby bolo všetkým jasné že

tieto veci sledujeme. Určite ste si všimli, že v podstate

tento Rezervný fond sa v rámci tohto návrhu rozpúšťa

v podstate celý. Ja viem, že  málokedy sa stane, že všetky

investičné projekty sa aj zrealizujú.

     Len podotýkam, že v prípade, že by sa tak aj malo

stať, tak budeme trvať a sledovať rozpočtovú zodpovednosť.

A v istom momente sa budú vykonávať pravidelné kontroly

cash flow aby sa nestalo, že mestská časť by mohla byť

insolventná. Lebo naozaj v prípade nejakej havárie alebo

nejakého mimoriadneho stavu potrebujeme mať nejaké rezervy,

takže áno, toto sme si všimli.

     A keď by takáto situácia mala nastať, bude sa to

riešiť, trebárs aj mimoriadnym MZ. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. A teraz, ak dovolíte, prejdeme

k poslancom. Pani poslankyňa Augustinič sa hlásila ako

prvá. Máte slovo.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :

Ďakujem za slovo. Keďže sa vo veľkej časti na meste

venujem práve službám a problematike pre rodiny s deťmi,

som veľmi rada, že sa dostalo do rozpočtu, do kapitálových

výdavkov, aj obnova detských ihrísk. A rovnako som veľmi

rada, že sa tam objavila aj rekonštrukcia materského

rodinného centra Mierová kolónia. Sú to veci, ktoré určite

ocenia najmä rodiny s deťmi.
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Zároveň je tu revitalizácia parku na Račianskom mýte,

projektová dokumentácia. K tomuto chcem povedať, že sa nám

podarilo na meste dosiahnuť to, aby sa dokončilo

osvetlenie, ktoré by malo byť vyslovene z mestského

rozpočtu, keďže to musí ísť s mestského rozpočtu a nie

z mestskočastného. Čiže to by mohlo byť v synergii s tým,

aby sme sa v tom Račianskom parku pohli ďalej a mohli sa

posunúť aj v samotnej revitalizácii. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Tešíme sa.

Pán vicestarosta Winkler, máte slovo.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne, pán starosta. Skutočne rozpočet sa

menil, ako každoročne, tomu sa asi nevyhneme, na poslednú

chvíľu, aj v priebehu tých dvoch týždňov, kedy bol vyvesený

na webe alebo na informačných tabuliach.

Takže dovoľte mi, aby som predložil návrh zmien

rozpočtu na obdobie 2017 – 2019 v obidvoch častiach, či už

sú to bežné alebo kapitálové výdavky. Ten materiál ste

dostali na stôl, takže ak dovolíte, ja vám prečítam o že

aké zmeny ide.

Čiže v bežných výdavkoch je to zmena; prvá zmena bola

v bode č. 5 návrhu uznesenia. Čiže to sa odvolávam na to

uznesenie, ktoré bolo pripravené už, ktoré ste dostali

v materiáli, ktorý ste dostali v schránkach, ktorý bol na

webe.

     Čiže návrh uznesenia sa mení čiastka 2 500 € pre

Rodinné centrum Kominárka na čiastka 6 000 €.
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     Tá celková výška finančných prostriedkov určených na

dotácie, to je tá naša kapitola kde sú dotácie, sa ale

nemení, čiže je to v rámci tej kapitoly.

A druhá zmena je v tej tabuľke č. 1, Príloha. Čiže to

sú tie bežné výdavky. V návrhu uznesenia sa menia hodnoty

dvoch riadkov, programu 8.2 Základné školy s materskými

školami a Rezerva pre základné školy. Tam

- hodnota 7 679 443 € sa mení na hodnotu 7 533 563 €

- hodnota 120 000 € sa mení na hodnotu 265 880 €.

Čiže Celková výška finančných prostriedkov je 8 057 754 €.

Tá sa v programe nemení.

A v kapitálových výdavkoch boli viaceré požiadavky,

teda ešte od poslancov, boli tam požiadavky od občanov.

Uvidíte to nižšie. Prečítam, napríklad konkrétne to bola

Ľudová štvrť, kde prvá zmena je v bode č. 1 v návrhu

uznesenia. Prichádza k zmenám v Prílohe č. 2, čiže to je

návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na budúci rok.

V kapitole Bývanie a občianska vybavenosť, tam je

navýšenie pre EKO-podnik  zo 40 000 € na 90 000 €, čiže

navýšenie o čiastku 50 000 € v súvislosti s budovaním

nového EKO-podniku.

Kultúra a šport, tam ide o zníženie na Skate park na

Račianskej ulici, to je v podstate bývalá chemická

priemyslovka, kde je zníženie zo 112 000 € na 12 000 €.

     Vo Vzdelávaní, tam je úspora pri výstavbe prípojky

plynu z 18 000 € na 8 000 €, Materská škola Šuňavcová.

A v kapitole Sociálne zabezpečenie, tam sme pôvodne

chceli urobiť spojenie tých dvoch miestností, mnohí to

poznáte, v Dennom centre Zlatý dážď, čiže to sa tam znižuje
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tá požiadavka, pretože tam je problém so statikou celého

tohto panelákového domu.

Tretia zmena – v bode č. 1 v Návrhu uznesenia

prichádza k zmenám v Prílohe č. 2: Návrh rozpočtu

kapitálových výdavkov na rok 2017.

     V návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov pribudnú

investičné akcie. Čiže je to:

- Rekonštrukcia Konskej železnice, tam máme možnosť získať

grant z Ministerstva kultúry na obnovu Konskej železnice.

Čiže je tam navrhovaných 50 000 € na projekt, na

participáciu mestskej časti.

- Propagácia vinohradníctva. To verím, že vysvetlí kolega

Gašpierik 15 000 €.

     A sú tu investičné akcie v Ľudovej štvrti. Tam je

projektová dokumentácia  detského ihriska Ľudová štvrť +

4 000 €.

     Máme rozpracovaný projekt revitalizácie parku a táto

revitalizácia súvisí s parkom.

     Územný plán Ľudovej štvrti, ten nám vypadol z tabuľky,

z nejakého dôvodu.

     A takisto územný plán Kramáre – Vlárska.

     Čiže tam je navýšenie v obidvoch prípadoch o 9 200 €.

     A plus je tam príspevok mestskej časti pre BVS na

dažďovú kanalizáciu, to je Svätovojtešská. To je opätovne

Ľudová štvrť.

Čiže celková výška kapitálových výdavkov po úprave je

8 655 224,14 €.
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     Príjmové finančné operácie – návrh rozpočtu Rezervného

fondu sa zvýši o 42 400 €.

     A celková výška upraveného návrhu rozpočtu, samozrejme

vyrovnaného návrhu, je 26 319 857,12 €.

Je tu pripravený návrh uznesenia, plus sú tu tabuľky

a všetky tieto zmeny sú v tabuľkách premietnuté.

Ak dovolíte, ja ešte mám jednu poznámku k návrhu

uznesenia: Tam v bode 5, kde sú rozpočtované finančné

prostriedky na dotácie, granty vo výške 84 100 € a v tom sú

rozpísané jednotlivé občianske združenia a spoločnosti,

ktoré od nás tieto prostriedky žiadajú.

     Ale v klube sme sa dohodli, že vyčleníme na 3

projekty, a to:

 8 000 € pre Novomestský športový klub,

10 500 € pre občianske združenie Kramárik a

 6 000 € pre rodinné centrum Kominárka.

Ostatné tieto prostriedky budú v rámci tej kapitoly

84 100,00 € a pôjdu cez Dotačnú komisiu. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne, pán vicestarosta.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Pán vicestarosta, ja by som sa Vás

chcel opýtať takto; prečo ste vyčlenili tieto konkrétne tri

organizácie  zvlášť, prečo aj tieto nemôžu ísť cez Dotačnú

komisiu? Myslím, že táto funguje maximálne transparentne.
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Všetko nad 2 000 € ide do zastupiteľstva, dokonca sa

snažíme kontrolovať aj to čo prideľuje pán starosta.

     Ja len ako pre ozrejmenie by som to chcel vysvetliť.

Ďakujem.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Veľmi rád Ti odpoviem, lebo sme sa tak dohodli v našom

klube. Je to kompromisný návrh, hovorím to otvorene, bola

skupina poslancov, ktorá chcela nechať všetko takto, aby to

išlo mimo Dotačnú komisiu, ale ja som teda navrhol aby

tieto 3 projekty išli takto samostatne do rozpočtu, aby

išli mimo komisie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mimo svojho

príspevku ešte poviem k tomu čo povedal pán vicestarosta, a

teda toto bude odkaz aj pre obyvateľov Nového Mesta, že

takisto ako sú financované napríklad tieto 3 projekty alebo

dve čo sa týka rodinných centier, takisto budeme podporovať

aj rodinné centrá alebo akékoľvek občianske združenia ktoré

budú pomáhať deťom zhruba v rovnakých príspevkoch v každom

volebnom úvode.

     Takže to by som chcel povedať na záver, že teda tieto

prostriedky budeme sa snažiť rozdeľovať celoplošne v Novom

Meste. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel možno zareagovať na

pána vicestarostu Winklera.

     Priznám sa, že je to kompromisný návrh s ktorým

viacerí sme vyjadrili kompromisný súhlas. Nemyslím si, že

je to koncepčné riešenie, ale tento kompromisný návrh je

podložený tým, že hneď na začiatku roku 2017 by mali byť

stanovené jasné pravidlá, aby sme v decembri budúceho roku

opäť takýmto spôsobom nemuseli na našom zastupiteľstve

diskutovať o návrhu rozpočtu.

     Takže je to kompromisný návrh, ale myslím si, že

v danej chvíli je prijateľný pre všetkých zúčastnených.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Pán starosta, aby bolo jasné ešte, že čo sa týka tých

ostatných občianskych združení a hlavne myslím že bude to

zaujímať občianske združenia ktoré podporujú bezdomovcov,

že nikto ich z toho nevylučuje. Samozrejme, chceme

pripraviť jasné pravidlá hry, na základe ktorých tieto

dotácie budeme poskytovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som na začiatku

volebného obdobia dával jedno uznesenie, ktoré hovorilo

o tom, že rozpočet by sa mal pripravovať v spolupráci so

všetkými poslancami. Ja som veľmi rád, že tomuto tento rok
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tak naozaj bolo. Myslím si, že tá diskusia ktorá prebehla

k tomuto rozpočtu z môjho pohľadu bola veľmi dobrá

a ukážková. Ja si to veľmi cením, že všetci poslanci, ktorí

mali záujem, mohli navrhovať svoje priority do rozpočtu.

     Som veľmi rád, že sa bude pokračovať v príprave

realizácie takých projektov ako je park Jama, ihrisko na

Plzenskej. Taktiež som rád, že sa rozširuje podpora

rodinných centier aj o ďalšie rodinné centrum. A dúfam, že

ak vzniknú ešte ďalšie rodinné centrá aj v iných častiach

Nového Mesta, tak ich určite podporíme.

     Taktiež som rád, že sa v tomto poslednom návrhu

objavil ešte aj Územný plán Vlárska, ktorý som navrhoval do

rozpočtu, a myslím že ho navrhoval aj pán poslanec Vlačiky;

aby som povedal pre korektnosť.

      A chcem sa opýtať, keďže teraz som sa dozvedel, že

Skate park má byť znížená suma zo 112 000 € na 12 000 €, má

sa robiť projektová dokumentácia, my by sme nestihli

spraviť celý ten projekt? Pretože viem, že to má byť

súčasťou toho areálu cvernovkárov, ktorí robia nové

kreatívne centrum. Myslím, že je to veľmi dobrý projekt

a určite by to stálo za podporu.  Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa vrátim k tomu,

alebo resp. doplním to čo povedal Tomáš Korček čo sa týka

tej Cvernovky. Tam sme to z tej sumy ktorá tam bola znížili

preto, lebo tí ľudia v tej Cvernovke majú nejakú zmluvu,
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kde je ročné trvanie tej zmluvy, potom sa to má predĺžiť.

Čiže akonáhle tú zmluvu, alebo to predĺženie by sa

neuskutočnilo, tak potom my budeme musieť požiadať BSK

a riešiť nájom toho pozemku a vybudovať tam ten park, čo

nie je len Skate park, je to aj Krosk ihrisko, ale

plánujeme tam niečo pre deti, niečo takého širšieho

zamerania. Preto sa snažíme teda podporovať aj tú

Cvernovku, aby nám tam nejakým spôsobom tí ľudia vyšli

v ústrety a riešili sme tam niečo, čo bude mať široký záber

okolo toho projektu, ktorý tam momentálne realizujú. Alebo

keby aj nezrealizovali, tak dajme tam niečo čo bude

prospešné pre všetky okolité časti Nového Mesta. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážený

pán vicestarosta, bol som tu vyzvaný aby som sa vyjadril

k položke, ale ja si dovoľujem nevyjadrovať. Lebo tak ako

povedal pán vicestarosta trošičku som bol z toho smutný

a sklamaný, keď povedal, že takto sme sa dohodli v klube.

Takto to je, my sme sa dohodli a teraz to máte a my si to

schválime. Aspoň takto som to ja ponímal z jeho slov.

Ja si myslím, že skôr som bol na tej línii, čo

spomínal pán kolega, poslanec Korček, že tento materiál mal

byť skôr taký kompromisný, kde teda sú zakomponované všetky

potreby a úlohy mestskej časti, jednotlivých organizácií a

jednotlivých útvarov.

     A ja som veľmi podrobne sledoval teraz schvaľovanie

zastupiteľstva v Petržalke a tam to bolo, pán starosta,
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tak, že tam skoro všetci poslanci sa postavili a začali

tlieskať. A do posledného poslanca všetci zahlasovali za

tento rozpočet. Proste každý tam videl tú svoju prioritu.

A pán starosta možno potvrdí, že som mu písal takú

komunikáciu, že kde sú tie rámcové možnosti tých poslancov,

že by si tam vedeli dať každý tú svoju oblasť. Ja si

myslím, že teraz sa môže každý prihlásiť a povedať, áno, ja

chcem toto, ja to tam mám, a bude to na zázname. Môže

komunikovať s občanmi, s voličmi.

Ja si myslím, že to nie je potrebné, lebo každý by si

tam mala vidieť svoju určitú oblasť o ktorú sa stará, ktorú

háji a ktorú vlastne preniesol do tohto rozpočtu. A to by

bolo asi najlepšie. Možno ani nesúhlasím s kolegom

Vaškovičom keď povedal, že do budúcnosti určíme pravidlá.

Tieto pravidlá sú dané, tie sú dané vlastne všeobecne

záväzným nariadením o dotáciách ktoré máme už tu prijaté od

1. januára tohto roku.

A čo sa teraz stiahlo na začiatku rokovania, to je

určitá úprava myslím, že najmä v zmysle participatívneho

rozpočtu. Ale pravidlá sú dané a pravidlá prijímame dnes

tým, že prijímame nový rozpočet; ten je vždy ročný. Naozaj

nevidím dôvod, aby sa tam vyňali, ako pred chvíľou, nejakým

hlasovaním matematickým, že takto to bude, že tieto tri.

Ešte dokonca by tam mal byť určitý konflikt záujmov.

     Ja si myslím, že pán poslanec Líška, vieme že sa

venuje Kramáriku, absolútne prvý za to zahlasujem, či už na

Dotačnej komisii, či už na zastupiteľstve. A vôbec sa tam

nemusí vynímať natvrdo v rozpočte, že mám to schválené pre

Kramárik. Naozaj je to vecou toho, ako spomínal pán

poslanec Mikulec, pán poslanec Korček, máme tu plno

materských centier ktoré fungujú. Myslím si, že máme tri,

sú rovnomerne rozložené pre Kramáre, Kolibu, možno je to
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centrum ktoré zabezpečuje Kramárik a má tam ingerenciu pán

poslanec Líška.

Máme centrum, ktoré je dole v mestskej časti na

Račianskej. A máme centrum, ktoré je v ďalšom 4. volebnom

obvode, niekde pri Hálkovej. Dokonca sa teraz objavujú

informácie, to by vedel Richard (JUDr. Mikulec) v 4.

volebnom obvode v rámci Mierovej kolónie, kde sú určité

úvahy, že buď by tam mala vzniknúť nejaká materská škôlka

alebo materské centrum.

     Ale nemyslím si, že ľudia z Kramárov by išli do

Mierovej kolónie a opačne, takže by to bolo veľmi patričné

a proste tí obyvatelia vždycky tam kde bývajú, tam sa idú

prejsť, tam trávia svoj čas či už dopoludnia alebo

popoludní.

     Myslím si, že by sme nemali vytvárať nejaké nerovné

podmienky, že toto dieťa na Kramároch má príspevok v rámci

materského centra 50 € a v rámci inej mestskej časti „nula“

alebo 3 €, že by to malo byť rovnaké všade kde sa to

poskytuje, či je väčšie, menšie, viac alebo menej aktivít

ale tak, aby vedeli tú činnosť vykonávať.

     Nemyslím si, že by sme teraz mali natvrdo, takto sme

sa my dohodli na klube a takto tam tieto 3 položky budú.

Takže do budúcnosti práve úplne opačne, tak ako je to

v ostatných mestských častiach, v Petržalke, v Rači. Stále

opakujem, vždycky sa rád pozerám, tento príklad je dobrý,

pozitívny podľa mňa, schvália určitý badžet peňazí. A tak

ako máme prijaté pravidlá, do 2 tisíc na základe potvrdenia

komisií každý samozrejme tam môže prísť, nikdy by nebol

nikto vykázaný aj z ostatných kolegov poslancov alebo

občanov pri akomkoľvek prerokovaní bodu. Prerokuje sa to,

dáva sa to pánovi starostovi na podpis. Čo ide nad 2 tisíc
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vždy ide do zastupiteľstva, takže každý sa k tomu môže

vyjadriť.

     Čo sa týka tých položiek, tak ako som povedal, myslím

si že každý tam má nejakú tú svoju oblasť, určite nebudem

pôsobiť že ja tam svoju oblasť mám a teraz budem druhému

kolegovi niečo škodiť a krátiť alebo porovnávať že Ty tam

máš 50 tisíc a ja mám 10 tisíc. Poťažmo určite tento

rozpočet podporím, aj keď je tam viacero vecí s ktorými

celkom nesúhlasím.

     Len znovu upozorňujem na dve oblasti:

     Jedna oblasť je, že sa to poradilo, možno na úkor,

stále opakujem každý rok, rezervného fondu, kde sme na

začiatku obdobia, kedy pán starosta začal vykonávať mandát

štatutára mestskej časti myslím že 8 miliónov, ďalšie

zdroje tam pritiekli z kapitálových príjmov a určité zdroje

tam pritiekli; (upozornenie gongom)

Beriem si ešte druhú 5-minútovku.

     A určité zdroje tam pritiekli z predaja podielov,

ktoré sme mali v banke. Takže tento rezervný fond bol dosť

teda vysoký a aby to neskončilo že na konci tam bude veľmi

málo.

Takisto by som bol veľmi rád, a naozaj to musím

podotknúť; áno, nie som v klube takže dá sa to tak chápať,

že som v opozícii, ale ja sa tak nepovažujem, skôr som ako

nezaradený poslanec. Blížia sa voľby komunálne, či už do

župy alebo poťažmo o dva roky do zastupiteľstva mestských

častí, a bol by som veľmi nerád, pokiaľ by boli rôzne veci

zneužívané, ale využívané v prospech určitých poslancov,

alebo skupiny, či už má väčšinu alebo môže niečo ovplyvniť.

A prediskutovali sme, pán starosta, aj práve oblasť

Hlasu Nového Mesta, ktorá myslím že je veľmi problematicky
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hodnotená zo strany občianskej verejnosti odbornej a myslím

že aj v rámci vašich stretnutí s občanmi. V rámci  tých

Vianoc sme diskutovali napríklad aj kategóriu Mediálnej

rady, kde za posledný rok, za posledné obdobie neviem ako

funguje.

     A chcel by som Vás požiadať možno pokiaľ by ste sa

vedeli vrátiť k tomuto bodu v januári, vo februári, že by

sme prehodnotili Redakčnú radu, Mediálnu radu tak, aby tam

nemali vôbec zastúpenie poslanci, nejakí tam odborníci,

a aby teda vedeli výsledky a činnosť naozaj zodpovedne,

transparentne, demokraticky, objektívne hodnotiť, aby sa

nevytvárali platformy, hlavne aby sa nezneužívalo, že táto

oblasť tam bude pred občanmi viacej pertraktovaná ako druhé

oblasti.

     Takže by som bol veľmi rád, pokiaľ by sme vedeli

a súvisí to s rozpočtom, lebo viete, že vždycky na to

dôvodím, aby tam neboli schválené položky na rôzne piár

aktivity ale vyložene len na skutočné potreby obyvateľov,

občanov. Aby sme sa k tomu vrátili a normálne si tak ako

možno dnes v kľude rokujeme prešli aj ten rok 2017. Ďakujem

pekne.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ja len zareagujem. Libor (Ing. Gašpierik), hovoril si

7 minút. fajn, ale sme sa nedozvedeli, že čo si

predstavuješ ako budeme propagovať vinohradníctvo.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Pán starosta, Vy ste nepočuli, v prvej vete ja som

povedal, že nebudem sa vyjadrovať k tomu čo ste vyzvali,

lebo Vy ste povedali; pán vicestarosta, že to je „náš
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materiál, my sme sa tak rozhodli na klube“. Ja nie som

členom vášho klubu, len hneď som povedal, keď si pozriete

stenografický záznam  alebo záznam televízny, že sa nebudem

k tomu vyjadrovať. Pokiaľ by ste to nechali tak ako vyzval

myslím na úvod pán starosta, že máme Vianoce a nech sa tu

rokuje v kľude, že pán starosta, počúvate ma? Pán

vicestarosta, lebo ste ma vyzvali.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Áno, počúvam.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

     Tak keby ste to povedali, že je takýto poslanecký

návrh, tak sa k tomu vyjadrím. Tým, ako ste to uviedli, že

my sme sa tak rozhodli v klube a tak to bude, tak naozaj

nepovažujem aby som sa potom k tomu vyjadroval.

     Ale samozrejme, alebo sú tie Vianoce, ak chcete to

počuť, tak navrhoval som tam v tejto oblasti

vinohradníctva; chceli by sme v rámci vinohradov vybudovať

takú sakrálnu stavbu svätého Urbánka, majú to aj ostatné

mestské časti, či už Rača, Svätý Jur alebo Vajnory, teda aj

obce, s tým, že napríklad v rámci mesiaca máj, keď je svätý

Urban, tak by mestská časť alebo vinohradníci, vinári,

ktorí tu pôsobia, mohli urobiť nejaké podujatie pre svojich

občanov, obyvateľov.

     A samozrejme, v rámci tohto by sme radi urobili aj

nejaký taký cyklostojan, kde by sme vedeli dať nejaké

informačné tabule, či už pre zastavenie turistov,

cykloturistov, aby sa vedeli z tohto miesta koncentrovať,

stretávať, lebo takéto nejaké miesto v rámci mestskej časti

a našich vinohradov nemáme.

     Toľko to ten návrh.
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     Minulý rok ja som povedal, že sa „ušetrilo“ 10 tisíc

lebo takisto som dával do rozpočtu a sa to nepoužilo, takže

zostáva to v balíku nevyčerpaných položiek rozpočtu 2016.

Takže preto som požiadal pokiaľ by to mohlo ísť teraz do

kapitálových výdavkov, aby sa takéto niečo vedelo zriadiť.

Neviem, či Vám stačila odpoveď?

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som bol zmätený, lebo

kolegovia povedali, že to má byť soška svätého Floriána, čo

je patrón hasičov. Takže keď je to svätý Urban, tak je to

v poriadku. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

      Ďakujem za slovo. Ja teda k Liborovi (Ing.

Gašpierikovi): Určite Libor nemôžeš povedať, že tá Dotačná

komisia ktorá bola zriadená je v nejakom zlom zložení; ja

si myslím že pracuje veľmi dobré.

     A myslím si, že veľa vecí ktoré predtým neboli

riešené, že sa napríklad dávalo tým organizáciám ktoré sa

starajú o ľudí bez domova, bez toho že by tu mali nejakú

spätnú odozvu, čo konkrétne urobili pre mestskú časť, tak

momentálne, tak ako povedal kolega Vaškovič, chceme sa na

to pozrieť tak, aby sme vedeli, že za tieto peniaze aký

prínos to má pre mestskú časť, aby sa tieto peniaze

nerozhadzovali. S tým, že sa Dotačná komisia nejakým

spôsobom ustanovila a začala pracovať, veľa týchto peňazí
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ktoré boli predtým na týchto obyvateľov sa dalo na deti

a na šport.

     A ja si myslím, že toto sú oblastí, ktoré by sme mali

v prvom rade podporovať. A až potom by sme sa mali nejakým

spôsobom starať o ľudí bez domova, ktorí teda nie sú

nejakým prínosom pre tú mestskú časť ale máme ich tu.

     Takže v prvom rade šport a deti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič, faktická poznámka.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som si dovolil

tiež zareagovať na kolegu Gašpierika, ktorý hovoril

v súvislosti s mojim menom a o nejakých pravidlách. Chcel

by som povedať, že v predloženom pozmeňujúcom návrhu, ktorý

predložil pán vicestarosta Winkler, v bode 5, rozpočet

finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované

v rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2017 je vyčlenených 84 100 € a z tejto sumy je adresne

navrhnutých dotácie pre 3 organizácie.

     Chcem zdôrazniť, že myslím si, že mestská časť má

ambíciu podporovať aj ďalšie občianske združenia,

podporovať však na základe jasných pravidiel konkrétne

projekty. Preto je ten návrh v takomto rozsahu a v takomto

znení. Ďakujem.

(Hlásenie sa Ing. Gašpierika s faktickou; bez možnosti

spojenia.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ale pri všetkej úcte faktickou na faktickú sa nedá

reagovať. (Poznámka.) Ale, veď nie ste predkladateľ

materiálu. (Poznámky.)

     Prosím, zapojte pána poslanca, nech môže reagovať na

svoj príspevok.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem. Pán poslanec Mikulec, ja som práve že chcel

podotknúť že veľmi pekne ďakujem za tieto pravidlá ktoré

máme, že práve si myslím že veľmi správne pracuje táto

komisia objektívne. Ja naozaj bez nejakých hádok myslím že

sme v 99 % aj všetky materiály podporili v nejakom

konsenze.

     A čo spomínal pán poslanec Vaškovič, ja sa stále chcem

spýtať, pán Vaškovič, že vlastne čo bolo to kritérium že

len tieto „tri“? A čo bolo to kritérium že tie ostatné nie?

Ja si stále myslím, že jedine správne a objektívne

kritérium je také, že tam nebude nič. Že tam bude čiastka,

preto som spomínal že v Petržalke, v Rači, Ružinove sa

schváli určitý badžet, ktorý posúdia poslanci v rámci

rozpočtu. A potom už je to predmetom posudzovania či už

komisie alebo zastupiteľstva. Tak ako u nás sú dané

pravidlá do 2 tisíc starosta, spravidla nad 2 tisíc komisia

- zastupiteľstvo.

     A tomu nerozumiem, že prečo musíme vypichnúť tieto 3

občianske združenia.

Ešte raz; všetka česť aj pánovi kolegovi Líškovi, že

tu je za Kramárik, ja to podporujem, nemusí to tam byť.

Verte, že pokiaľ to bude takto schválené, tak v januári

alebo vo februári zasadne komisia a bude to predložené na

zastupiteľstvo a sa to schváli. Ja som veľmi rád, že takúto
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činnosť tu máme, že tu máme občianske združenie Kramárik

poskytuje spústu aktivít. A absolútne obidvoma rukami to

podporím a podporujem; to vyhlasujem verejne. Ale nevidím

dôvod aby sme tieto; ako sa môžu cítiť tie ostatné

združenia, či už z týchto sociálnych služieb, ktoré tam

teraz vypadli? Ako im poviem to kritérium, alebo pán

starosta, alebo ktokoľvek z nás, keď sa budú pýtať, prečo

my sme tam neboli? Tak toto som sa pýtal.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak by som mohol pekne poprosiť, skončíme s touto témou

tých dotácií naozaj z pohľadu rozpočtu. Je to marginálna

vec. A ak treba odpoveď pre niekoho, a teraz nemyslím Vás,

pán poslanec, prečo možno akurát tieto tri, tak minimálne

môžem povedať, že historicky Kramárik dostáva aj v čase

rozpočtu už pár rokov, takže preto môže byť tento dôvod.

Rovnako tak futbalový klub berieme ako taký svoj, a je už

v rozpočte tiež dva alebo tri roky.

     A zrejme poslanci považovali, aspoň so mnou by som

povedal, podporiť materské centrum, ktoré vzniklo tiež

nejakou čiastkou za férové, keď je tam aj iné materské

centrum. Čiže toto je ten dôvod. A zároveň je to sekundárny

dôvod, ktorý hovorí, že všetky tieto tri združenia majú

svoje náklady už od januára. A pri našom spôsobe jedna

komisia, zastupiteľstvo, úrad, zmluva, by dostali peniažky

reálne až niekedy v marci.

     Ale pochopiteľne, rozhodnutie je na Vás. Len chcem

pekne poprosiť, skúsme sa už tejto téme už nevenovať.

Rozpočet má cez 20 miliónov a bavíme sa tu, neviem, zhruba

o 25 tisícoch. Ďakujem veľmi pekne.

Pán poslanec Galamboš, máte slovo.
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne, pán starosta. Ja by som sa v prvej

časti môjho vystúpenia vrátil k tvorbe tohto rozpočtu. Na

komisie, presne na finančnú komisiu došiel zástupca

finančného oddelenia, pán Majtán, ktorý bol dlhodobo PN,

a pri každej už skoro investičnej akcii, na ktorú sme sa

pýtali, odpoveď „neviem, skúsim preveriť, neviem, neviem“.

Toto nepovažujem za korektný prístup zo strany úradu, lebo

ozaj by mal byť posielaný človek, ktorý vie dať fundovanú

odpoveď. Určite mi moje stanovisko potvrdia aj kolegovia,

členovia finančnej komisie.

Čo sa týka jednotlivých akcií; športovisko Sibírska.

Dal som si tu námahu, odmerali sme to, dva dni sme sa s tým

hrali, vyšlo nám to 85 tisíc. Toto, čo je tu napísané, je

to kvalifikovaný odhad, každý by to tak mal urobiť,

kvalifikovaný odhad. Zrazu vidím položku 130 tisíc. Keď som

sa  pýtal, čo je tých zvyšných 60 tisíc povedzme, alebo to

zvyšné numero, nikto mi nevedel povedať čo to je. Je to

strašne veľká položka.

Ďalšia vec: Skate park. My tie pozemky ešte nemáme

zverené, nemáme ich v prenájme. Cvernovka má v prenájme iba

tú stavebnú časť toho areálu, teda tú budovu, pozemky sú vo

vlastníctve župy. Nevidel som na župe alebo nepočul som, že

by niekto dal žiadosť o zverenie alebo teda o prenájom

pozemku alebo o nejakú delimitáciu.

Revitalizácia Kuchajdy: Ja neviem doteraz akým smerom

sa to bude uberať? Či to bude rekreačná zóna, či to bude

športová zóna, alebo aké bude využitie Kuchajdy? Ale vidím

tu už položku, neviem koľko štúdií tu máme.

Račianske mýto: Máme projekt na revitalizáciu, ktorý

robila spoločnosť  K2, ktorá nám to prezentovala. Vidím tu
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ďalšiu projektovú dokumentáciu. Tak teraz ten projekt

zahodíme, alebo ten je zlý, za ktorý sme dali okolo 100

tisíc €? Ale ideme robiť nový projekt? Tomuto nerozumiem.

Park, Biely kríž: Delimitovali sme myslím 80 tisíc

zmenou rozpočtu, potom to bolo 112 tisíc, teraz je už 113

tisíc. Pýtal som sa pána Majtána, nevedel. Pán vicestarosta

povedal, že sú to nejaké parkovacie miesta.

     To sú veci, ktoré by sme mali vedieť pri tvorbe a toto

malo byť iba nejaké slávnostné odsúhlasenie toho rozpočtu.

A nie že sa tu hráme s jednotlivými položkami ešte. Na

poslednú chvíľu sa tu ešte tvaruje.

     Neviem, takto si tvorbu rozpočtu nepredstavujem.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

     Ďakujem pekne za slovo. Ja sa teda neopýtam na

marginálnu alebo hraničnú vec, ale na celkom podstatnú

a významnú. Chcel by som Vás poprosiť, pán starosta,

o nejakú aktuálnu informáciu čo sa týka posledného vývoja

športového areálu Jama. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Máme vydané stavebné povolenie, ktoré je právoplatné,

máme za sebou verejné obstarávanie, ktoré bolo

skontrolované Úradom vlády a odsúhlasené. Sme pred podpisom

zmluvy s dodávateľom. Pani vedúca, chcete ma doplniť? Chcem
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pekne poprosiť, musí to ísť do záznamu, takže keby ste boli

taká láskavá.

Ing. Daša  E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Dobrý deň, ešte raz. 25. novembra odsúhlasil Úrad

vlády, oddelenie kontroly, verejné obstarávanie bez

pripomienok a bez korekcií, takže celá čiastka ktorá bola

vysúťažená, nám bola aj priznaná ako reálna. A v pondelok

o 9,00 hod. ráno je dohodnutý dodávateľ firma OMOS na

podpis zmluvy. Následne bude zverejnená. Hneď v zapätí je

pripravený aj dodatok, pretože stavba sa mala podľa

verejného obstarávania dokončiť ku koncu roka.

     Keďže tak dlho trvalo prehodnotenie nášho verejného

obstarávania na Úrade vlády, predlžuje sa lehota výstavby

do 28. 4. 2017. Uvedomujeme si že je to krkolomný termín,

je to veľká stavba, nie síce veľmi náročná, technicky nie

sú tam veľké mokré procesy, je tam veľa terénnych úprav,

parkových úprav a recenčných nádrží, ktoré sme ešte

v podstate nikdy nerealizovali, ale verím, že do toho 28.

apríla to všetko zvládneme. I keď už teraz musíme priznať

a otvorene povedať, že určite s nedorobkami a vadami, ktoré

budeme ešte odstraňovať aj ďalší mesiac, pretože za 4

mesiace, ideme do zimy a neviem či „ten hore“ bude nad nami

držať ochrannú ruku a posvieti slniečkom, aby sme to vedeli

do toho dátumu.

     Keby sa to nepodarilo, tak je to hanba nielen moja,

ako osobná alebo starostova, ale medzinárodná hanba,

pretože je to projekt pre celú Bratislavu, my sme tam ako

partner. A naviac Slovensko by nekorektne vystupovalo voči

Donorom, čo je Nórske kráľovstvo a európsky hospodársky

priestor. Takže všetka snaha a všetky sily musíme sústrediť
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na to, aby sme to stihli, aby sme sa vyhli takejto

medzinárodnej blamáži.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, je 11 hodín, 1 minúta. A máme tu taký

úzus podľa ktorého o 11. hodine dávame priestor obyvateľom,

aby mohli predstúpiť a nemuseli čakať na koniec

zastupiteľstva na bod rôzne, a podobne.

Takže ja si dovolím  p r e r u š i ť  tento bod.

Prerušiť teda bod 9 – Návrh rozpočtu a dať priestor

obyvateľom ktorí prišli.

BOD 36:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V tejto chvíli máme tu prihlásených 3 ľudí; môžu sa

prihlásiť ešte ďalší; pána Viliama Sedlára, pána Tomáša

Karabinoša a pána Ing. Karola Vobrubu.

Budú vystupovať v poradí, v akom som dostal ich

požiadavky na vystúpenie. Každý z nich dostane 3 minúty.

Chcem veľmi pekne poprosiť, keby bol tak láskavý a ako

prvý vystúpil pán Viliam Sedlár vo veci stavebnej uzávery

Hornej Mlynskej doliny. Nech sa páči, prosím poďte k nám.

Chcem ešte raz pekne poprosiť, rozsah 3 minúty. Ďakujem

pekne. Nech sa páči, máte slovo.

OBČAN: Viliam  S e d l á r

Som vlastníkom ôsmeho mlyna, tzv. Klepáč. Pokiaľ ide

o stavebnú činnosť v tejto oblasti, od roku 2003 sa stále

diskutuje o tej uzávere a o územnom pláne. Vo všetkých

územných plánoch bolo hovorené, len malé stavebné objekty,

ktoré budú slúžiť výlučne ľuďom ktorí tam idú pre rekreačné
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účely. Dneska sú stále tendencie, stavať tam veľké objekty,

ktoré nesúvisia ani so zákonom, ktorý hovorí že v takejto

chránenej oblasti nesmú byť motorové vozidlá, dokonca ani

bicykle. Akonáhle sa tam povolí táto stavebná činnosť, bude

porušený tento zákon, bude porušený aj zákon o chránenej

oblasti. To znamená, že žiadam, je nutné, aby tam bola

zakázaná akákoľvek stavebná činnosť; „akákoľvek“, hovorím.

Sú tam dva chránené objekty. Tretí objekt Klepáč je

pamätihodnosť mesta.

Apelujem na všetkých poslancov, aby zabránili

akejkoľvek, opakujem sa, „akejkoľvek“ stavebnej činnosti

v tej Hornej Mlynskej doline. Toľko, 3 minúty.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže Vy podporujete tento návrh, ak

dobre chápem, rozumieme si? (Áno.) Ďakujem za dodržanie

limitu.

Poprosím pána Tomáša Karabinoša, ktorý vystúpi vo

veci: Riešenie garáží, lokalita Zátišie. Vítajte. Nech sa

páči, máte slovo.

OBČAN: Tomáš  K a b a b i n o š

Dobrý deň. Ja by som chcel len toľko: 1. decembra  som

mal stretnutie u pána zástupcu ohľadom situácie garáží na

Zátiší, kde došlo vlastne k zbúraniu niektorých už garáži

a bol poškodený náš majetok vlastníkov garáží, pretože

niektorí máme tam garáže, ktoré chceme naďalej využívať.

A na tomto stretnutie bohužiaľ nedošlo k úplnej dohode. Ale

predbežne sme sa chceli teda aspoň dohodnúť a bolo nám

doporučené, že by sme to mohli predniesť aspoň predbežne

nejakú požiadavku na zastupiteľstve ako doriešiť vlastne tú

situáciu ktorá tam vznikla.
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Pretože zistili sme, že áno, je tam problém s tým že

tých garáží je tam, ktoré každý máme možno na nejakom inom

mieste, ale pri rozprávaní aj s pánom riaditeľom EKO-

podniku sme sa dohodli na tom, že je tam jeden rad ten na

tom opačnom konci vzdialenejšom od Vajnorskej ulice, na

ktorý nám aj on povedal, že doteraz nemajú v pláne ho

nejako riešiť, pretože im tam nezavádza; nezavádza tej

plánovanej výstavbe.

A chceli by sme predniesť tú požiadavku, že či by bolo

možné urobiť nejakú zámenu týchto garáží do tohto radu aby

sme sa vedeli dostať a prípadne vyriešiť to aj nejakým

trvalejším riešením, aby sme o pár rokov znovu nemuseli

riešiť to isté. To znamená, či by tam bola možnosť získať

tieto pozemky pod týmito garážami.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chcem upozorniť na jednu drobnosť, na

dôležitú vec, že väčšina tých garáží nie sú trvalé stavby

ale iba dočasné. A ak sa nemýlim, už došlo k tomu, že tá

ich dočasnosť vypršala.

OBČAN: Tomáš K a r a b i n o š

Neviem, na tomto stretnutí, ktoré sme mali, sme neboli

o tom informovaní, takže nemáme ďalšie informácie. Sme tu

len kvôli tomu, že dneska nám bolo povedané, že dneska bude

zastupiteľstvo a máme to tu predniesť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nikto Vám nechce škodiť, len jednoducho reagujeme na

situáciu ktorá tam a snažíme sa ju riešiť, tak ako nás o to
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žiadali obyvatelia ktorí tam žijú. A väčšina vlastníkov

tých garáží, lebo presiahlo to nejakú únosnú mieru ešte

v nejakom roku 2007, 2008, nie teraz. Tieto informácie

o dočasnosti garáží sú nové, dostali sme ich zo stavebného

úradu.

     Bolo by dobré sa stretnúť s pánom prednostom a s pani

vedúcou a tieto veci si prebrať, lebo je tu zároveň ďalší

problém, ktorý nám celé riešenie sťažuje. Ďakujem pekne.

Ďakujem aj Vám za dodržanie limitu.

Ako tretieho prihláseného máme Ing. Karola Vobrubu vo

veci 11. ulice; plyn, voda, elektrina, kanalizácia.

OBČAN: Ing. Karol  V o b r u b a

Chcem hovoriť pár slov ohľadom 11. ulice.

     Väčšina už asi o nej dosť viete, ale zopakujem. Šesť

domov je napojených na plynovú prípojku starú takmer 40

rokov, ktorá 100 metrov vedie pod koreňmi stromov, cez

záhrady z Brečtanovej ulice. Urýchlene treba doplniť

projekt, ktorý túto otázku neriešil, len otázku kanalizácie

a vlastnú cestu, aj tak sa zatiaľ nič nerealizovalo okrem

troch tabúľ že je to 11. ulica.

     Treba doplniť projekt o plyn, položený v hornej časti

11. ulice. Je to len okolo 60 – 70 metrov, aby sa táto

horná časť ulice zásobila plynom.

     Ďalej vodou, ktorá teraz vedie pod jedným rodinným

domom. Tam keď sa to potrubie pokazí, tak je koniec vody.

     A samozrejme, aj elektrina.

Tieto 3 veci treba doplniť do projektu a urýchlene

realizovať v tejto hornej časti 11. ulice po toľkých

rokoch, koľko už o tom hovoríme. Aspoň túto maličkosť, aby
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tieto domy boli bezpečne zásobené plynom, vodou

a elektrinou.

Pritom je možné položiť aj časť kanalizačného

potrubia, ktoré zatiaľ je problematické pre nevykúpenie

všetkých pozemkov v dolnej časti. Ale horná časť je

finančne vysporiadaná, patrí Novému Mestu a nič nestojí

v ceste, aby sa toto realizovalo.

     To je všetko, čo som chcel povedať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem veľmi pekne.

Dámy a páni, máme tu ešte nejakých občanov, ktorí by

chceli vystúpiť? Nech sa páči, poďte. Nech sa páči, máte

slovo.

OBČIANKA: Jana  R o č e k o v á

     Dobrý deň. Pán Kollárik v roku 95 napísal oznámenie,

že o 11 hodine. Od roku 95 prosíme, aby sa niečo robilo

kvôli tejto ulici. Nikto nás nepočuje, vypisujeme a hanbíme

sa, že bývame v takej lokalite, ktorá je exkluzívna

a nemáme tam nič. Pretože nikto nás nepočuje, keď sú dane,

tak to nás nájdu, ale aby nám spravili normálne inžinierske

siete; my tam nemáme svetlo, my tam nemáme absolútne nič,

tak ako Rómovia v Košiciach. O tých sa starajú, ale o nás,

obyvateľov, ktorí sme si stavali svojpomocné domy, o to sa

nikto nestará. Stále prosíme, ale nie sme vypočutí. Tak

neviem, kde je chyba.

     Veď stavebné povolenie dával Miestny úrad už vtedy,

keď bolo územné rozhodnutie. Tak na čo sú tam tí

pracovníci? Neviem. Či len za to, aby tam sedeli

a nestarali sa o obyvateľov? Však takto to ďalej nejde! Sme
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starí, nevládzeme chodiť už po takej ceste ako je tam

u nás. A svojpomocne sme si tam vybavili, a Miestny úrad

nám nespravil nič, ani čiarku. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte z obyvateľov niekto vystúpiť? Nie.

Takže ak dovolíte, vrátime sa opätovne k programu,

k rozpočtu.

Chcem pekne poprosiť, vieme tam nahodiť tých ľudí,

ktorí boli prihlásení? Vieme to dokázať aspoň orientačne?

Bola tam pani poslankyňa Šebejová, to si pamätám. Dobre.

S faktickou poznámkou pán poslanec Galamboš; zrejme

ešte k predchádzajúcemu bodu, predpokladám.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som krátke

vysvetlenie potreboval k tým mojim otázkam, ktoré som sa

pýtal, aby som to nemusel brať ako nejaké hausnumerá z 85

na 130, zo 60 na 120, na 130. Nejaké krátke vysvetlenie,

lebo nebolo nám to ozaj vysvetlené na tej finančnej

komisii. Možno niektorí vedia o tom, ja o tom neviem čo sa

skrýva za týmito projektmi.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Pán poslanec, neberte to v zlom, ale ak ste

neboli spokojný s pánom vedúcim, mohli ste sa spokojne

ozvať mne a dať vedieť, snažil som sa pri rozpočte naozaj

vyjsť v ústrety každému a mohli sme si to odkomunikovať.

Nebudem možno odpovedať všetko; keď nebudem vedieť

odpovedať poviete mi; dobre?

     Takže poďme.
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Prvá vec, je to športovisko na Sibírskej.

     Vieme o čom hovoríme? Je to za Základnou školou

Sibírska. Mám za to, že ide o veľké ihrisko a že tá položka

bude ešte vyššia než sa nachádza v rozpočte. A konkrétna

výška by mala vyjsť jednak z projektovej dokumentácie a tá

by mala vyjsť z komunikácie s miestnymi obyvateľmi. Takže

ak dovolíte, prvým krokom bude práve prediskutovať, čo

presne tam ľudia chcú.

A vzhľadom na to, že ide o veľkú plochu, tak môžeme

hovoriť o viacerých malých ihriskách a jednoducho zaslúži

si táto časť, aby tam bolo naozaj niečo pekné, dobré,

kvalitné, čo vydrží najbližších ďalších 20 - 30 rokov.

Vnímam to tak, ja sám tam bývam rovnako ako vy, že je to

lokalita, ktorá nemá vyslovene len lokálny význam ale má

význam zároveň aj pre základnú školu a zároveň jednoducho

je to miesto pre širšie športové využitie, teda zo širšieho

okolia. Pretože okrem iného z druhej strany je centrum

voľného času a zároveň je tam budova, kde je tuším squash

a ďalšie tieto vec. To je môj názor.

Druhým bodom, čo ste hovorili, je projektová

dokumentácia a teda suma na park Račianske mýto.

     Chcem vysvetliť a ak nepoviem správne, tak ma bude

vedieť možno doplniť pani vedúca Ondrová. V tejto chvíli

ešte nebolo zaplatené nič, alebo skoro nič. To znamená,

tých 35 000 €, ktoré sú v rozpočte, sú stále tie isté

peniaze o ktorých hovoríme v minulom roku, v predminulom

roku a možno ešte v pred predminulom roku, pretože ak sa

nemýlim spracovateľ má dostať peniaze až na konci, to

znamená až po odovzdaní diela. A odovzdať ho nemôže,

nakoľko ešte nemá právoplatné rozhodnutie. A to nemá,

nakoľko nie sú vysporiadané pozemky. Konkrétne ide

o Slovenský pozemkový fond. Čiže rozhodne nedošlo k tomu,
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že by sa tam preinvestovalo 100 000 €. Buď sa tam

nepreinvestovalo nič, s výnimkou odmeny vo výške 3, 4, 5

tisíc € za to, že vyhral tú súťaž alebo len naozaj veľmi,

veľmi málo.

Pokiaľ ide o park alebo jednoducho povedzme si tak

o Kuchajdu, Kuchajda je jedným z najhodnotnejších území

mestskej časti a je čas aby sa začalo aj toto územie

revitalizovať. Opätovne to budú Nórske fondy, takže radi by

sme spravili súťaž otvorenú, transparentnú, do ktorej budú

môcť zasahovať aj miestni obyvatelia, aj poslanci, aby sa

povedalo akým smerom sa má Kuchajda ďalej uberať.

     Čo EKO-podnik robí? Podľa mňa robí maximum v rámci

svojich možností, ale my by sme mali ďalej povedať, čo tam

chceme. Napríklad je požiadavka, na ktorej sa asi väčšina

z nás stotožní, urobiť tam bežeckú dráhu. Požiadavka,

návrh, taká normálna vec. Je tam množstvo stánkov, už je

ich menej, ktoré vyzerajú rôzne; a jednoducho sú 90. roky.

Prečo by tam nemal byť jeden typizovaný stánok, aby to

vyzeralo nejako inak, normálne?

Tiež máme tam jedno bývalé veľké športovisko, kde

predtým boli futbalisti. Čo s ním, ako to využiť

zmysluplne?

     V minulosti sme mali nápady, predstavy ešte zdedené,

urobiť tam taký mini aquapark. To slovo aquapark je asi

silné, ale jednoducho riešiť to s vodou. Dnes od takého

niečoho asi upustíme. A môžem pokračovať ďalej a ďalej. Má

to byť miesto pre oddych, prechádzky ale zároveň aj na

šport.

     A na tom sa asi tiež viacerí zhodneme.

Pokiaľ ide o projekt rekonštrukcie parku Biely kríž,

tak suma ktorá tam je vychádza z projektovej dokumentácie.
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Máme za to, že po obstaraní bude táto suma nižšia. Takže

nakoniec sa dostane možno na tých 80, 85, možno 90 000 €.

Skate park: Dovolím si vás poopraviť, mestská časť

v mojom zastúpení viackrát žiadala župu o to, aby nám

pozemok prenajala. Nielen ten o ktorý sa teraz uchádzame,

ale aj o iný pozemok, ktorý sa nachádza v tomto areáli,

dokonca aj o pozemok, ktorý je mimo tohto areálu a je na

opačnej strane; bez odozvy. A myslím, že v tejto veci som

aj dvakrát v zastupiteľstve vystúpil a župana o to

požiadal.

     Je to vec, o ktorú máme záujem, pretože my sme sa

zhodli na tom, že aj tínedžeri sú obyvatelia mestskej časti

a reálne pre nich robíme relatívne málo. A toto má istým

spôsobom kompenzovať túto vec a urobiť niečo, po čom je

naozaj dopyt. Dopyt v celom meste, nielen v našej mestskej

časti. Ale predovšetkým vychádzame z našej mestskej časti.

     Áno, nebudeme investovať, kým samozrejme nebudú

vysporiadané majetkové pomery. Čiže samotnej realizácii

bude predchádzať súhlas zastupiteľstva mestskej časti,

resp. nájomná zmluva aby som bol úplne presný, či už

s Cvernovkou alebo s Bratislavským samosprávnym krajom

vzhľadom na nejasnosť aká bude situácia s Cvernovou. Verím,

že všetci jej držíme palce.

Pán poslanec Gašpierik má asi na mňa faktickú

poznámku; predpokladám.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Pán starosta, nie, ale pokiaľ môžeme sa venovať

občanom, lebo pokiaľ tu budú.

Ja nechcem dávať návrhy do úpravy rozpočtu tak ad hoc,

že tam sa pridáva, že tam sa uberá, ale možno by som
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požiadal, lebo naozaj v dobrom je taká traumatizujúca

skutočnosť tá 11. ulica. Viete to Vy, vie to prednosta,

kolegovia poslanci, určite aj pán Vlačiky tam bol x-krát,

takisto ja, pán Novitzký. Naozaj to riešime 20, 30 rokov.

     A možno Vás pán starosta chcem požiadať, tak ako ste

dali verejný prísľub ohľadom televízie, teda za PHSR, že

trebárs by ste si osvojili tento môj návrh, že do 31. marca

2017 by sme predložili správu do zastupiteľstva k riešeniu

problematiky 11. ulice, kde v prípade aj jedným zo záverov

mohlo byť, napríklad pokiaľ by sme k niečomu dospeli, či už

čo sa týka tej infraštruktúry, osvetlenia, atď. návrh

úpravy rozpočtu.

     Takže nechcem teraz dávať ad hoc také nejaké politické

hesla, že by som na 11. ulicu navrhoval 10 tisíc, ale že by

sme sa k tomu stretli, urobila nejaká komisia poslanecká

z úradu a skúsili by sme dospieť k nejakému návrhu

a prerokovali by sme to ako samostatný bod na

zastupiteľstve; pokiaľ by to mohlo byť z Vašej strany

akceptované. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta, buďte taký láskavý, do

konca januára nech investičné oddelenie pripraví informáciu

o tom, ako vyzerá situácia z pohľadu investičného na 11.

ulici, aké sú tam problémy, aké sú tam obmedzenia, aké sú

tam možností. Plus, vieme, že sme tam mali problémy

naposledy s nejakým majetkovým vysporiadaním a bol tam

nesúhlas nejakých vlastníkov s prechodom sieti cez ich

pozemok, resp. siete áno, cesta nie.

     Je potrebné sa predtým s stretnúť, z tohto stretnutia

mať záznam a tento záznam by mal byť súčasťou tohto
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materiálu, nech je to jasné. Lebo raz je informácia áno,

raz je informácia nie, raz je informácia podmieňujeme to

zmenou územného plánu čo je nezmysel. Snažíme sa to

korektne vysvetliť, atď., atď. Dobre? Pán prednosta, áno?

(Áno.)

(Poznámka pani poslankyne Pfundtner, že sa hlásila.)

Ako je to možné, čo sa stalo? (Vysvetlenie.) Prepáčte,

pani poslankyňa, mrzí ma to, neviem to vyriešiť.

Pán poslanec Vláčiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som tiež ešte

možno k tej 11. ulici povedal, že teda keď sa zostavoval

rozpočet a keď sme rokovali v pánom starostom, tak som

veľmi dôrazne vystúpil a požiadal pána starostu, aby teda

túto situáciu už naozaj aktívne riešil, lebo mám pocit že

sa to prenáša roky, rokúce do rozpočtu a reálne sa tam

proste nič nedeje.

Ja by som bol rád, keby sa obyvatelia na tejto ulici

vôbec dožili niekedy toho riešenia. A v podstate podporili

ma aj poslanci z nášho Klubu nezávislých, teda že poďme tam

sa pokúsiť nájsť to riešenie, ale naozaj na tom pracovať

veľmi efektívne a vyskúšať všetky možností aké len idú

k vyriešeniu tohto problému.

     A rovnako tam máme ďalšie takéto veci na Kolibe, ako

napríklad je Bárdošova ulica; ktorá tiež z roka na rok sa

prenášala. Alebo rekonštrukcia hornej Vančúrovej, ktorá už

mnohokrát v rozpočte bola ale sa to nerealizovalo.

     Ja som rád, že to tu znovu v rozpočte je a že sa to

bude riešiť, pretože sú to problémy, ktoré obyvateľov

Koliby veľmi trápia. A tam na tej Bárdošovej ide doslova
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o životy, o majetok. Určite tadiaľ deti chodia do školy z

Kramárov hore, atď., atď.  Takže som rád, že to v

tom rozpočte je.

     A moja žiadosť smerom k pánovi starostovi, k úradu,

aby naozaj zodpovedne k týmto veciam pristúpili a snažili

sa v krátkej dobe nájsť riešenie a vyriešiť situáciu.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám otázku na pána

kontrolóra kde hovoril o Rezervnom fonde, lebo naozaj tá

situácia bolo veľmi nevhodné aby nastala, aby sme vyčerpali

Rezervný fond a ďalšie fondy ktoré tvorí mestská časť. Ešte

na konci roku 2010 boli vyše 8 miliónov, teraz podľa návrhu

rozpočtu by sme mali ísť skoro k nule, čo ja si myslím že

sa nestane, lebo vždy niektoré investičné akcie sa presunú;

proste nestihne sa to spraviť, nie je projektová

dokumentácia, nie sú zmluvné vzťahy. Ale čisto teoreticky

keby došlo k takejto situácii čo konkrétne by nastalo, ako

by sa niektoré investičné akcie krátili, alebo akým

spôsobom by to bolo riešené? Lebo ste to len tak všeobecne

popísali. Ďakujem.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Ďakujem. No, ja som hlavne narážal na nejaké výnimočné

situácie, to znamená v prípade havárie nejakej školy alebo

ja neviem nejaké živelné alebo iné katastrofy. To znamená,

keby sme tie peniaze nemali, museli by sme si ich požičať.
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     To znamená, v prípade že by sa naozaj situácia javila

tak že vyčerpáme všetky prostriedky, budem trvať na tom aby

boli informovaní všetci poslanci, aby k tomu bolo aj

mimoriadne MZ, alebo proste minimálne Rada aby vedeli, že

k takejto situácii sa blížime, lebo v tejto chvíli by sme

nemali žiadne rezervy. To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za odpoveď pán kontrolór. A ja by som Vás

chcel požiadať, či by ste potom mohli prípadne raz za 3

mesiace aspoň nejakú informáciu vždy k tomu dať poslancom

ako sme na tom, aby naozaj nedošlo k takejto situácii.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Samozrejme, ja ju môžem dať, ale ja o ňu požiadam

finančné oddelenie a ja vlastne iba dám ich stanovisko,

ktoré môžem maximálne skontrolovať.

     Ale určite na to dohliadať budem a tým pádom to sa

môžeme dohodnúť, že takýto postup bude dodržaný v tomto

prípade.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo. Ja mám dve veci:

     Jedna sa týka obyvateľov tej 11. ulice. Ja sám som si

s nimi prešiel tú 11. ulicu. Je to fakt katastrofálna

situácia. Týmto ľuďom by sme nemali z roka na rok dávať

nádej a presúvať z rozpočtu do rozpočtu peniaze na

vyriešenie tej ulice, ale mali by sme konať. Jedna vec je

spraviť nejakú právnu analýzu akým spôsobom sa im dá

pomôcť. A ďalšia vec je, keď teda im nemôžeme pomôcť v tej

spodnej časti nejakým spôsobom im pomôcť v tej vrchnej

časti a nech nemusia tu chodiť každý rok. Lebo fakt je to,

ja som tu už piaty, či šiesty rok a stále to vidím

v rozpočte. A tí ľudia s nádejou idú s tým, že teda konečne

tento rok sa to už vyrieši a z roka na rok sa to prekladá.

Čiže dať im jasnú odpoveď, aby zbytočne si nerobili nádej

že tento rok sa to už vyrieši. To je prvá vec.

Druhá vec čo sa týka toho Rezervného fondu, ja si

myslím že veľa vecí ktoré sa tu navrhli, sa spraví. A ja

teda budem dbať na to, aby som si 4 – 5 vecí zobral na

starosť osobne, aby som sa im povenoval, lebo myslím si, že

keď sa nejakým veciam začnem venovať, tak ja ich aj

dokončím.

Takže, pán starosta, poprosím Ťa, ako sme sa o tom

bavili, že aby si mi dal na starosť nejaké veci, lebo ja si

ich dohliadnem a budem dbať aby sa končili.

Ďalšia vec čo sa týka toho Rezervného fondu, by som

poprosil aj Libora (Ing. Gašpierika) a možno aj Tomáša

(JUDr. Korčeka) aby sme tu zbytočne nedrásali obyvateľov

s nejakou Snežienkou, ktorá je fakt katastrofálna

záležitosť, ktorá je pozostatok z minulých rokov. Lebo to

si myslím, že to by bolo úplne hlúpe čerpanie z Rezervného

fondu tuná na nejaké akcie, keď hovoríte že tu budeme mať
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nejakého súkromného investora, že tam nech rýchlo príde,

lebo máme tam tú spodnú stanicu Lanovky, aby sa tam nestalo

nejaké nešťastie alebo nejaká škoda a potom by sme si

vyčítali že sme nekonali.

     Takže to by som chcel povedať k týmto veciam. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Tak som rád, že sme sa dostali od

rozpočtu aj k Snežienke. Ja len zopakujem to čo som už

zopakoval x-krát, ja osobne nepodporím aby sa sanovala

alebo asanovala Snežienka za verejné prostriedky. Chcem,

aby sa tam našiel, pokiaľ to bude možné nejaký súkromný

investor. Ten sa však nehľadá, ja neviem po kaviarenských

zariadeniach alebo po uliciach, ale prostredníctvom

verejnej obchodnej súťaže. Čiže asi takýmto spôsobom by to

malo byť vyhlásené. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Takže Tomáš (JUDr. Korček) ma

predbehol, lebo absolútne do bodky by som povedal to isté.

Ja som aj dnes pred rokovaním komunikoval s pánom

riaditeľom EKO-podniku Molnárom. Ja chcem ušetriť aj tých

180 tisíc na prípadnú alternáciu objektu.

     Ja samozrejme som otvorený akémukoľvek riešeniu.
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     Možno to dopadne tak, že sa ten objekt bude musieť

asanovať, pokiaľ by sa nikto nenašiel. Ale presne tak ako

povedal pán kolega Korček, to sa nehľadá ani v kaviarni,

ani nikde na chodbách, ani v rámci nejakých sociálnych

sietí, ani nejakých antimkampani a urážok. Včera som dostal

od jedného kolegu tuná z z Kramárov, že aký developer tam

ide stavať hotel? Proste úplne to ide do nejakej nemiestnej

agendy. Pánovi riaditeľovi to povedal, urobme VOS a uvidíme

či sa prihlási nejaký subjekt, ktorý by formou PPP, tak ako

sa v súčasnosti poriešil podchod na Trnavskom mýte, tak ako

aj Hodžove, uvidíme, či sa niekto prihlási a ktorý by

asanoval tieto naše zdroje mestskej časti. Teda sanoval, že

by sme ich nemuseli ich vynakladať a ušetrili by sme 180

poťažmo 700 tisíc, ale vyhlásme VOS. Dúfam, že to pán

kolega Mikulec podporíte keď to bude v januári na

zastupiteľstve. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, nechcete, dúfam

faktickou poznámkou na faktickú poznámku reagovať. Veď

viac-menej sme v nejakej zhode, nemusíme túto vec teraz

riešiť. (Poznámka JUDr. Mikulca.) Ale nie faktickou na

faktickú poznámku; nehnevajte sa. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikuš, nech sa páči, máte slovo.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja ešte k pánovi

vicestarostovi, ďakujem za vysvetlenie, že rozhodli ste sa

v klube, že to bolo rozhodnutie väčšiny. Čiže ja to chápem,

ďakujem za toto vysvetlenie.

Čo sa týka toho rozpočtu, ja si myslím, že ste sa

snažili vyjsť v ústrety všetkým poslancom, čo oceňujem.
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Zároveň ma mrzí, že to bolo tak ako minulý rok trochu

zmätočné a na poslednú chvíľu sa tu menili veci, ale čo už,

je to tak.

A zároveň, ešte poslednú vec. Chcel by som poprosiť

možno pána riaditeľa úradu, pána Ing. Baníka, či by bolo

možné posilniť nejako investičné oddelenie, nakoľko v tomto

rozpočte sú fakt dobré veci, bude tam veľa práce a teda,

aby sa to stíhalo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S tým počítame. Myslím, že už bolo vyhlásené výberové

konanie na ďalšieho pracovníka. Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     V súvislosti s tým, čo tu bolo hovorené o Rezervnom

fonde by som sa chcela spýtať, či mestská časť neuvažovala

s nejakým bankovým úverom a či má napríklad takú analýzu,

že ako by bolo možné kombinovať vlastné a cudzie zdroje?

     A potom by som chcela, aj keď teda pán starosta Vy ste

už predtým ako som sa prvýkrát prihlásila vraveli, aby sme

sa k dotáciám nevracali, tak len veľmi krátko možno k tým

všetkým organizáciám ktoré sú tam, práca s ľuďmi bez

domova, že po zastupiteľstve poslednom sa mi akože podarilo

osloviť nejakých ľudí aj z úradu, aj spomedzi poslancov.

A predsa len vidíme možnosť vzniku takej pracovnej skupiny,

ktorá by v spolupráci s týmito organizáciami už priamo

kreovala tieto žiadosti, aby tam bolo reflektované aj na

potreby tých organizácií ale aj na potreby vlastne toho

priestoru kde oni pôsobia, aby sme nejakým spôsobom
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navzájom tieto žiadosti zladili a už takto ich predkladali

Dotačnej komisii.

A posledne čo som chcela, keď je tu ešte pani

Effenbergerová, aby keďže sme už hovorili o parku Jama, aby

sme si povedali o tej zelenej streche, čo je podľa nejakých

jednoduchých informácií projekt s tým súvisiaci, s týmto

parkom.

A posledné čo by som chcela, tak musím povedať, že už

tretíkrát tam prenášame v tom rozpočte tie prostriedky na

obstarávanie projektovej dokumentácie na Makovického. Ale

dúfam, že poslednýkrát a že verejné obstarávanie sa nám

v budúcom roku podarí vyhlásiť, na čom intenzívne

pracujeme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o zelenú strechu, tak na tom

projekte sa pracuje, začalo verejné obstarávanie na

realizáciu.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo. Pani Katka (Ing. Šebejová), ja mám

za  to, že už tá nejaká pracovná skupina ako sme sa dohodli

v rámci klubu vznikla. A myslím že máte mandát aj od klubu

na to, aby ste bola predsedom tejto skupiny a riešila tieto

veci.

     Ale ako sme sa takisto už dohodli, my chceme od týchto

organizácii vidieť aj spätnú väzbu, že čo urobili za tieto

peniaze čo sa im dali. Takže ja budem rád, keď sa

povenujete tejto téme. Ale myslím, že táto skupina má už
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nejaký mesiac pracovať. Čiže bol by som rád, aby sa to už

začalo, nemusíme čakať na nejakú ustanovujúcu schôdzu alebo

nejaký ustanovujúci akt, že teraz začneme; môžete kľudne

začať pracovať, nie je problém.

     A k tej Snežienke ja len jednu vec:

     Viete, na ten podchod sa hľadal ten investor, ktorý

tam zainvestuje niekoľko rokov, neviem či 10 rokov; táto

Snežienka je tiež 10 rokov v takom stave ako je. Ja sa len

bojím, aby sa nestalo niečo také ako pri dlhotrvajúcej

súťaži, ako sa tu dlho hľadajú investori a tí ktorí by to

dali dokopy, aby sa nestalo nejaké nešťastie na našom

majetku alebo nebodaj na živote niekoho.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa

Rattajová.

Poslankyňa Ing. Z. R a t t a j o v á :

Ďakujem za slovo. Ja by sa chcela iba opýtať, počujem

to prvýkrát, teda rozprávali sme sa o tom, že vznikla

nejaká iniciatíva smerom k Makovického. Ale počujem

prvýkrát o tom, že tu vznikla nejaká skupina pracovná

a bola by som rada keby sme boli aspoň, napriek tomu že nie

sme v klube informovaní o tom, že kto je v tejto skupine.

A či sa do nej zapojiť alebo na základe akého kľúča sa

takáto skupina vytvorila?

     Čiže len o doplnenie informácií prosím. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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     Pani poslankyňa Šebejová, potom dajte informácie pani

poslankyni; ja to nekreujem, čiže nemám tieto informácie

presne.

A poprosím pána poslanca Gašpierika, faktická poznámka

na neviem koho, ale nech sa páči. Ale, prosím Vás, nie na

faktickú, áno?

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

     Ja len by som chcel povedať, ja  dúfam pán starosta že

nezačal letopočet rokom 2010, že predtým tu nič nebolo,

lebo takto tu koľkokrát vyznieva z tej diskusie.

     Čo sa týka podchodu, napríklad aj v minulom volebnom

období, veď pán poslanec Mikulec už bol poslanec a sme

schvaľovali dokonca 50 tisíc z rozpočtu mestskej časti, kde

sme chceli zveriť podchod do správy mestskej časti. Pán

starosta mal niekoľko rokovaní so zástupcami obchodného

domu Centrál, s ktorými rokoval práve pre prípadné

prebratie následné takéhoto podchodu formou PPP. Riešilo sa

to námestie. Viete, že ten problém bol v tom, že podchod

nebol zapísaný, tak sa to muselo vybaviť na Katastrálnom

úrade, aby sa vôbec zapísal. A myslím, že sa pokročilo

počas jedného, dvoch rokov, myslím že to bol veľmi rýchly

proces. A máme myslím že veľmi bohaté právne oddelenie,

právny odbor a právnu kanceláriu má aj EKO-podnik.

     Ja si myslím že takúto verejnú obchodnú súťaž vieme

vypísať v januári tak, aby sme to do štvrťroka

zrealizovali, a budeme vidieť výsledok, že či sa teda nájdu

súkromní partneri a nemusíme čakať roky. Je teda na nás.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Kolegyne, kolegovia, téma je rozpočet, skúsme sa

k nemu vrátiť.

      Lebo naozaj tu už reagujeme jeden na druhého

a otvárame témy ktoré je zbytočné otvárať. A potom

reagujeme zase k tej téme a potom k ďalšej téme. Veď naozaj

počas toho roku každý z vás niečo urobil, niečomu sa

venuje, má nejaké výsledky alebo niečo pripravuje. V tomto

dni nie je potrebná scéna, aréna na to, aby sme si to tu

dokazovali.

     Ja si vážim každého z vás, ale pekne prosím, naozaj

vráťme sa k rozpočtu. Ak sú k nemu nejaké pripomienky,

nezrovnalosti tak venujme sa tomu a nereagujme znova, znova

a znova.

Pán poslanec Korček, prosím, zvážte či naozaj treba

reagovať.

     (JUDr. T. Korček sa vzdal slova.)

Ja si to vážim, ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová, skúste aj Vy zvážiť.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Naozaj, ja mám problém s týmito zariadeniami; to po

prvé.

Po druhé, nedostala som odpoveď na bankový úver.

Po tretie, veľmi ma zaujímalo, či zelená strecha má

rovnaký termín dokončenia ako park.

     A po štvrté, pracovná skupina ešte len vzniká

a nezačne pracovať skôr ako sa stretneme s pánom starostom

a bude aj on informovaný o tom že pracujeme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Áno, termín je rovnaký. Nie, o úvere

neuvažujeme. Tretia otázka ešte bola nejaká? Povedzte
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nahlas, nepamätám si. (Stretnutie.) Nech sa páči, stretnite

sa.

Pani poslankyňa Pfundtner.

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :

Ďakujem pekne za slovo. Takže k rozpočtu:

     Nebudem vôbec kritická. Práve že chcem pochváliť

rozpočet, a to konkrétne v časti bežných výdavkov pokiaľ

ide o miestne komunikácie a investičné akcie. Okrem toho že

mojou prioritou je podpora škôl, školských zariadení,

škôlok, jaslí. tak samozrejme, každý asi vie, že mojou

ďalšou takou témou sú komunikácie, chodníky, ich oprava

a údržba. A mňa naozaj veľmi teší, že mestská časť na

budúcoročný rozpočet našla 670 tisíc € v tejto kapitole.

Ja chcem veriť, že dokážeme do konca tohto roka

predmetnú sumu vyčerpať  a preto som  za to, tak ako to tu

hovoril pán kolega Mikuš, som rozhodne za to, aby sa

posilnili konkrétne oddelenia mestskej časti na to, aby sa

vedela zabezpečiť čo najskôr verejná súťaž a aby sa vedeli

zabezpečiť aj objednávky tak, aby sme naozaj tieto

prostriedky vedeli čo najúčinnejšie a najhospodárnejšie

vyčerpať.

A ešte mi dovoľte povedať možno takú informáciu, ktorú

sme si možno všimli, keďže chodíme s otvorenými očami po

našich cestách a chodníkoch. Bratislava bola za posledný

polrok predsedníckym mestom a predsedníckou krajinou

Slovensko v rámci Európskej únie, a to odzrkadlilo aj na

stave našich ciest.

     Musíme si uvedomiť, že hlavné mesto dostalo nejaké

finančné prostriedky práve na opravu ciest a chodníkov.

A musím povedať, že aj práve pomocou angažovania sa
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niektorých mojich kolegov a aj mňa osobne, sa nám podarilo

to, že naša mestská časť z týchto prostriedkov získala viac

prostriedkov možno ako iné mestské časti. A toto ma naozaj

nesmierne teší.

Ale keďže naozaj chodíme s otvorenými očami a denno-

denne asi cestujeme aj MHD, aj autom, tak vidíme že ten

stav nie je stále dokonalý a ideálny. A preto budem

podporovať akúkoľvek ďalšiu aktivitu za tým cieľom, aby sme

tieto prostriedky ktoré sú tu narozpočtované vedeli naozaj

čo najskôr a najúčinnejšie vyčerpať. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Súhlasím s Vami a zároveň ďakujem za všetky aktivity

ktoré ste v tejto oblasti robili, pani poslankyňa.

Dámy a páni, ďakujem za bohatú diskusiu.

     Nikto už nie je prihlásený a nevidím, že by niekto

tlačil tlačidlá, že by sa nemohol prihlásiť. Takže dovolím

si diskusiu uzatvoriť.

A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

Najprv ideme hlasovať o návrhu, ktorý tu predniesol

pán vicestarosta.

     Myslím, že iné, pozmeňovacie návrhy neboli. Mýlim sa?

Boli? Návrhová komisia?

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

     Nie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, najprv budeme hlasovať o pozmeňovacom

návrhu pána vicestarostu. Je to návrh za všetkých
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poslancov, kde je viacero investičných akcií, ktoré sa

pomenili tak ako to vzniklo na základe nejakých dohôd.

A následne budeme hlasovať o celom rozpočte.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. s c h v a ľ u j e

1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2017 – príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ – podľa predtlače,

ktorú sme dostali všetci poslanci dnes ráno:

príjmy bežného rozpočtu                   18 454 632,98 EUR

výdavky bežného rozpočtu                  17 604 632,98 EUR

príjmy kapitálového rozpočtu               4 100 005,00 EUR

výdavky kapitálového rozpočtu              8 655 224,14 EUR

príjmové finančné operácie                 3 765 219,14 EUR

výdavkové finančné operácie                   60 000,00 EUR

2. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2017 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie

– opäť podľa predtlače, ktorú sme dostali dnes ráno:

100 – daňové príjmy                       11 939 915,00 EUR

200 nedaňové príjmy                        3 120 880,00 EUR

300 – granty a transféry                   7 493 842,98 EUR

400 – príjmové operácie                    3 765 219,14 EUR

500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné

      finančné výpomoci                            0,00 EUR

600 – bežné výdavky                       17 604 632,98 EUR

700 – kapitálové výdavky                   8 655 224,14 EUR

800 – výdavkové operácie                      60 000,00 EUR
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3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017 –

prílohy č. 3 a 4 uznesenia MZ – podľa predlohy, ktorú sme

dostali dnes ráno:

použitie Rezervného fondu                  2 632 219,14 EUR

použitie Fondu rozvoja bývania               906 000,00 EUR

tvorba Rezervného fondu                      330 000,00 EUR

tvorba Fondu rozvoja bývania                  10 000,00 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2017:

     vo výške 26 319 857,12 EUR

5. keďže tu je zmena oproti predtlači, prečítam celý bod

ako je navrhnutý:

rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie

poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2017:

vo výške 84 100,00 EUR, v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský

športový klub 1922, 10 500,00 EUR pre OZ Kramárik

a 6 000,00 EUR pre rodičovské centrum Kominárka.

6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO-podnik VPS vo

výške 2 590 980,00 EUR – podľa predtlače, ktorú sme dostali

dnes ráno:

- príspevok na bežné výdavky 2 425 000,00 EUR (v tom:

2 330 000 EUR bežný transfér, 70 000,00 EUR finančná

náhrada za výrub drvín a 25 000,00 EUR údržba a výsadba

stromov – participácia)

- príspevok na kapitálové výdavky 165 980,00 EUR.

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako

70 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné

výdavky.
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     B. b e r i e   n a  v e d o m i e

l. rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky

2018 a 2019,

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na roky 2018 a 2019.

     C. s p l n o m o c ň u j e

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam

   mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového

   hospodárenia,

2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny

   rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými

   opatreniami do výšky 5 % schváleného rozpočtu;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    21 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               21 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

     (Poznámka.) Pán poslanec budete chcieť kvôli tomu

opakovať hlasovanie? Pán poslanec? (Vyjadrenie.)

     Takže, dámy a páni, vyhlasujem hlasovanie za zmätočné.

Budeme hlasovať ešte raz.

Pričom chcem upozorniť pre istotu, ma pán poslanec

upozornil, že navrhovaný materiál je v komplexnej
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štruktúre. Čiže to znamená tým pádom, keď odhlasujeme ten

materiál, odhlasovali sme rozpočet našej mestskej časti.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

(Poznámka z pléna.)

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Takže ešte raz. Miestne zastupiteľstvo;

POZNÁMKA Z PLÉNA: Už sme to čítali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Radšej to prečítajte, nech nie sú nejaké potom; viete,

pán poslanec, nikdy človek nevie. Prosím, veď to je

minútka.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Dobre. Takže sa to pokúsim skrátiť:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. s c h v a ľ u j e

1. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2017 – prílohe č. 1 a 2 uznesenia MZ; tak ako som to pred

chvíľkou čítal

2. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2017 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie;

ako som to pred chvíľkou čítal

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017 –

prílohy č. 3 a 4 uznesenia MZ; ako bolo už prečítané
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4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2017 vo výške 26 319 857,12 EUR

5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie

poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2017; tak ako bolo prečítané

6. Príspevok príspevkovej organizácii EKO-podnik VPS vo

výške 2 590 980,00 Eur; tak ako bolo prečítané

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky

2018 a 2019

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na roky 2018 a 2019

     C.  s p l n o m o c ň u j e

1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam

   mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového

   hospodárenia

2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny

   rozpočtu mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatrenia-

   mi do výšky 5 % schváleného rozpočtu;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    22 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               22 poslancov.

Proti:             0
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Zdržal sa:         0

     Ďakujem pekne.

(Potlesk.)

Dovolím si vysloviť názor, že body o ktorých treba

intenzívne diskutovať sú už za nami a mohli by sme zrýchliť

priebeh dnešného rokovania, asi som bol veľký optimista keď

som dal taký slávnostný obed pre nás všetkých, teda pre

poslancov aj pre kolegov z úradu na 12.00 hod., ale verím,

že teraz ten čas bude plynúť rýchlejšie.

Máme pred sebou bod č. 10.

BOD 10:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. ../2016, ktorým sa určujú

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, pôjdeme bez úvodného slova, pretože

situáciu poznáme, rozumieme jej. Je to analogická situácia

aká je bohužiaľ povedzme v Starom Meste, v Karlovej Vsi

a v zásade v samosprávach po celom Slovensku.

Pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Po diskusii k tomuto

materiálu v komisii územného plánovania, urbanizmu

a výstavby, ako aj potom, že do tohto materiálu neboli

zapracované niektoré pripomienky, ktoré sme na tej komisii

diskutovali a odporučili zapracovať, by som si dovolil
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navrhnúť a požiadať predkladateľa predmetného materiálu,

aby tento materiál stiahol z rokovania dnešného

zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja sa taktiež prikláňam k tejto

žiadosti, keď my sme už neviem kedy to konkrétne bolo,

hovorili o takomto konkrétnom všeobecne záväznom nariadení

o prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach. Neviem, či si

pamätáte, ja som vtedy navrhoval, aby prevádzky ktoré

poskytujú tie masáže, erotické služby a takéto, boli

otvorené len do 22 hod. Bolo to aj predmetom právneho

posúdenia nášho právneho oddelenia z ktorého vyšlo, že je

to možné obmedziť takýmto spôsobom. A ako som si rýchlo

pozrel návrh VZN, tak to tam nie je, a bol by som rád, aby

sa to tam doplnilo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Takže, ak dobre chápem bol tu návrh zo

strany pána poslanca Vaškoviča, aby sme stiahli predmetný

materiál, nakoľko poslanci sa ním chcú ešte raz zaoberať.

chcú si ho podrobne prejsť a zabezpečiť aby nedošlo

zbytočne k problematickej situácii v akej sme boli svedkami

v mestskej časti Staré Mesto. Dobre to chápem, pán

poslanec?

     Je takáto všeobecná zhoda, kolegovia, kolegyne; stačí

kývnuť hlavou áno, nie.

     Rozumiem

Pán prednosta, Vy ste predkladateľ, môžete reagovať.
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Áno, sťahujem z rokovania.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Sťahujeme z rokovania. Ďakujem pekne.

Prosím, prejdeme ďalej

BOD 11:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. ../2016 o miestnych daniach na

ú zemí mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova. A verím, že aj bez

diskusie. Oddelenie tu robí dobrú prácu. Získali sa nejaké

peniaze naviac a má sa systém zjednodušiť.

Otváram diskusiu. Ďakujem, že sa nikto neprihlásil.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. ../2016 o miestnych daniach na území mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               17 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďalším bodom je bod 12, ktorý bol, pán prednosta,

stiahnutý? (Áno.).

BOD 12:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Miesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

(S t i a h n u t ý  z rokovania.)

BOD 13:

Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Verím, že môžeme ísť bez úvodného slova a aj bez

diskusie. Veľa tých možností nemáme a táto potreba tu je;

pani riaditeľka súhlasíte so mnou. A poprosím rovno

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Karlova Ves

s c h v a ľ u j e

Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    18 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               17 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Ideme ďalej.

BOD 14:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu

„Vernosť“

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Verím, že bez úvodného slova môžeme ísť.

     A do diskusie je prihlásený pán poslanec Gašpierik.
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Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja chcem veľmi

pekne poďakovať pani Tomčíkovej, že predložila tento

materiál nakoľko keď sme ho mali v komisiách, tak vlastne

vývoj tohto bodu sa javil úplne inak. Myslím, že máme na

rokovanie predĺženie nájmu so súčasným nájomcom, ktorému

myslím že vyprší doba nájmu ku koncu roku, lebo sme to

vždycky v ročných lehotách predĺžovali, alebo ročných, to

je jedno.

     Ale sme tu predložený jeden materiál, osobitný zreteľ

konkrétnemu nájomcovi, kde som mal práve taký právny názov,

že to nie je možné, že nie sú na to dôvody, aby to bolo

možné takýmto osobitným zreteľom niekomu prenajať. Pani

doktorka si to teda zobrala za svoje a pripravila

štandardnú verejnú obchodnú súťaž, čo veľmi pozitívne

hodnotím.

A možno aj v rámci diskusie čo som tu mal k rozpočtu

s pánom JUDr. Mikulcom ohľadom Snežienky, kde sme vedeli

naozaj veľmi promtne za takmer dva dni pripraviť medzi

komisiami a medzi Miestnou radou takýto materiál, verejnú

obchodnú súťaž, tak si myslím, že takto rýchlo budeme

vedieť pripraviť aj verejnú obchodnú súťaž na tento objekt

bývalej Snežienky a mohli by sme teda o tom rokovať

v materiál.

     Takže nemusí to tak byť, ako informoval pán JUDr.

Mikulec, že roky by sa to vlieklo. Ale naozaj, ak to vieme

za dva dni urobiť pre tohto nájomcu, takto rýchlo, teda cez

verejnú obchodnú súťaž, a poťažmo sa tam môžu prihlásiť aj

iní okrem toho, ktorí už prejavili záujem. Možno to bude

presne ten istý ako sme mali materiál, ale si myslím že

táto forma je minimálne transparentnejšia, je transpa-

rentná. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou, pán poslanec

Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo. Ja plne s Tebou súhlasím Libor (Ing.

Gašpierik) čo sa tohto prípadu týka. Ja som rád, že pred 3

rokmi, alebo štyrmi bol tu návrh, konkrétne neviem, či od

vás, neviem ako vás mám nazývať, či opozícia, alebo

poslanci nezaradení, alebo akokoľvek, aby sa to

neprenajalo. Ja som rád že to zostalo prenajaté a že sa

nestala z toho nejaká ruina, takisto ako sa stala ruina

z tej Snežienky. A ja som rád že teda to nejakým spôsobom

funguje a robí to tam nejakú dobrú službu pre tých

obyvateľov, ktorí tam bývajú. A poteším sa každému

nájomcovi, ktorý tam príde, a ešte zlepší tie služby.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

1. vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na

prenájom spoločenského domu „Vernosť“ s tromi nadzemnými

podlažiami, s celkovou rozlohou 4954 m2, nachádzajúceho sa
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v k. ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave, so

s. č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, vo

výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto, s výnimkou priestorov:

- denného centra (so samostatným vchodom, samostatnými

meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom

podlaží o rozlohe 116 m2 a

- knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží

o rozlohe 214 m2

2. priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže;

     bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ideme ďalej.

BOD 15:

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.
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     Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               17 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        2

BOD 16:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto nie je

prihlásený.
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Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

     Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)    19 poslancov.

Prosím, hlasujme.

(Hlasovanie.)

Za:               18 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Ďalší materiál.

BOD 17:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu. To asi nie je

faktická poznámka, je to bežné prihlásenie, pán poslanec.
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Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážený pán

kontrolór, ja chcem len požiadať pokiaľ bude predmetom

budúceho roku kontrola Knižnice, aby sme veľmi dbali na

kontrolu dodržiavania, neviem, či je to zakladateľská

listina alebo zriaďovacia Knižnice, a najmä nového projektu

zriadenia Knižnice na Jeséniovej, aby to bolo všetko

v súlade s týmito základnými dokumentmi tohto subjektu

a aby tam prípadne nebolo vykonávané niečo iné ako je

v zriaďovacej listine alebo v zakladateľskej listine

Knižnica a nebude sa tu verejne pertraktovať, aby

nedochádzalo k niečomu, čo sú také proste podklady že by

tam dochádza mohlo resp. malo; mám také písomné podklady.

Takže chcem požiadať, ja už som to tlmočil aj pani

riaditeľke Knižnice a teda aj Vám ako kontrolórovi takto

verejne, aby sa veľmi dbalo na to pri kontrole v roku 2017.

Ďakujem. pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové mesto

s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Knižnica Bratislava – Nové Mesto;
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bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     19 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          1

BOD 18:

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení,

vyplývajúcich zo Správy z kontroly Oddelenia právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel

a správy pozemkov – referát správy majetku Miestneho úradu

Bratislava – Nové Mesto, schválených uznesením č. 23/805 na

23. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 09. 09. 2014

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto nie je

prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení,

vyplývajúcich zo Správy z kontroly Oddelenia právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel

a správy pozemkov – referát správy majetku MÚ B-NM,

schválených uznesením č. 23/05 na 23. zasadnutí MZ mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto, konanom dňa 09. 09. 2014;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

BOD 19:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Za kasárňou č. 2

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

     Predkladateľ požiadal o slovo; nech sa páči.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Ďakujem, keďže som predkladateľ som o slovo požiadal.

Takže chcel by som len povedať, že na rozdiel o tých dvoch
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predchádzajúcich organizácií, kde sme boli veľmi spokojní s

tým stavom ktorý bol, v tejto škole sme spokojní neboli,

ani sme nemohli byť. Bolo tam niekoľko z môjho pohľadu

závažných pochybení. Samozrejme, sú pripravené nápravné

opatrenia, atď., ale musím povedať, že čo sa týkalo

verejného obstarávania, čo sa týka inventarizácie, čo sa

týkalo miezd, či už ako mzdových listov, či už

nárokovateľných odmien za ja neviem triednictvo, hodiny,

atď., proste toto považujem za vážny problém.

     A najvážnejší problém bol v rámci verejného

obstarávania, kde teda i keď má škola v tomto prípade

výnimku a jednoducho celé verejné obstarávania spočíva iba

v prieskume trhu čo sa týka potravín, tak vlastne z toho

prieskumu trhu neboli vyhotovené ani záznamy. Len bolo

skonštatované, že existuje jeden dodávateľ, čo som tam dal

aj tie odpovede, ktorý dodáva mlieko, jeden ktorý dodáva

mäso, atď. Proste, ja si myslím, že je to dosť jednoduché

urobiť ten prieskum. Musíme na tom trvať a ako naozaj ma to

dosť prekvapilo. Takže preto tie nápravné opatrenia.

A myslím si, že veľká časť z tých vecí už bola odstránená

a ďalšie skontrolujeme pri následnej kontrole, lebo je to

nevyhnutné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie nie je

nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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A. b e r i e   n a  v e d o m i e

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2

     B. u k l a d á

1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 58 ods. 1

písm. a) a § 59 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení n. p.

a Nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme a dôsledné spracovanie

a vedenie mzdovej a personálnej agendy s vysporiadaním

zistených rozdielov s poškodenými zamestnancami školy.

Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2

Termín: 31. 1. 2017

2. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 4 a § 10 zákona č.

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých

zákonov a dodržiavanie interného mzdového predpisu školy.

Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2

Termín: ihneď.

3. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení § 9 a § 21

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. a dodržiavanie

internej smernice školy k uvedenému zákonu pri

zabezpečovaní nákupu potravín a riadnom zdokumentovaní

vykonaného prieskumu trhu v zariadení školského

stravovania.

Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2

Termín: ihneď.

- bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.

Prosím, hlasujme.

(Hlasovanie.)

Za:                15 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

BOD 20:

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

predložený Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady,

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    17 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         1

Nehlasoval:        1

Ideme ďalej.

BOD 21:

Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

predložený Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2017;

bez pripomienok.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Ďakujem.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Nehlasoval:         1

BOD 22:

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného

súdu Bratislava III

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

1. Ing. Radomíra Slávika

2. JUDr. Lukáša Pešku

3. JUDr. Emiliána Pavlíka

4. Mgr. Michala Balacenka
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5. Teréziu Molnárovú

6. Oľgu Jágerskú

na volebné obdobie rokov 2016 – 2020;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia:    17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               6 poslancov

Proti:            0

Zdržal sa:       10

Nehlasoval:       1

BOD 23:

Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2017

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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predložený Plán sobášnych obradov v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto na rok 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               14 poslancov.

Proti:             1

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

BOD 24:

Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského

domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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zníženie mesačného nájomného za prenájom časti

spoločenského domu „VERNOSŤ“  - podľa predtlače

súpisné číslo 1300, ktorý sa nachádza na ul. Nobelova č. 30

v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“

KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, ktorý je, na

základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29. 07. 2002

v znení jej dodatkov č. 1 až 9, prenajatý nájomcovi –

spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom: Nobelova 30,

831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16540/B

na sumu vo výške  2 000,- € mesačne

; ako prípade hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov,

; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku

2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné

prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava

počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu

užíva aj za účelom prevádzkovania telovýchovného

zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených

podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku

dohodnutého nájomného

; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu

nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí

spoločenského domu, na vybudovanie knižnice Mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto ako aj Denného centra seniorov

; a to od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

s podmienkou, že v prípade nájomca predmetný dodatok

nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia

v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;

bez pripomienok.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          5

BOD 25:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/36,

ostatné plochy, o výmere 64 m2 a parc. č. 5930/37, ostatné

plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe

geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od pozemku

registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere

10146 m2, v k. ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo

s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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prenájom pozemkov registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady, parc.

č. 5930/36, ostatné plochy o výmere 64 m2, parc. č.

5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na

základe geometrického plánu č. 147/2016, oddelením od

pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy

o výmere 10 232 m2, evidované na LV č. 3673 – podľa

predtlače:

; na dobu určitú do protokolárneho odovzdania vybudovaných

parkovacích státí na majetku mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10,

Bratislava

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

; z dôvodu, že nájomca na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú

v lokalite s výrazným nedostatkom parkovacích miest,

vybuduje parkovacie státia, ktoré odovzdá do majetku

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a budú určené

verejnosti,

; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 335/2016 zo

dňa 08. 11. 2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške

     1130 €/tok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve;

v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

- nájomca sa zaväzuje najneskôr v lehote 30 dní od

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia odovzdať vybudované

parkovacie státia do majetku mestskej časti Bratislava –
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Nové Mesto, v prípade, že parkovacie státia v uvedenej

lehote neodovzdá, z dôvodu nekonania zo strany nájomcu,

vznikne prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške

7 000,- €, a to opakovane, za každých ďalších 30 dní, až do

odovzdania parkovacích miesto do majetku mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 2 poslanci

Proti:              6

Zdržal sa:         11 poslancov.

BOD 26:

Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na I.

poschodí stavby – súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k. ú.

Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom

Višňová 16, 831 01 Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V e š k o v i č
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2,

nachádzajúceho sa na I. poschodí stavby – súpisné číslo

2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“

KN parc. č. 5930/6 v k. ú. Vinohrady – podľa predtlače:

; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy

; pre nájomcu – spoločnosť WESTBRORK, s.r.o., so sídlom

Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 711 388

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

z dôvodu, že

- prístup k tomuto kancelárskemu priestoru je možný len cez

budovu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve nájomcu – súpisné

číslo 3357 postavenú na pozemku parc. č. 5930/5 a tento

kancelársky priestor je neoddeliteľne spojený

s kancelárskymi priestormi vo vlastníctve nájomcu,

- nájomca užíva tento kancelársky priestor dlhodobo od roku

1999, na vlastné náklady ho udržiava a včas si plní svoje

záväzky voči mestskej časti v zmysle uzatvorenej nájomnej

zmluvy

; a to za nájomné vo výške

                            100 €/m2/rok

; s podmienkami:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade,
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ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote

podpísaná, uznesenie stráca platnosť

- nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu bez

osobitného písomného súhlasu prenajímateľa z dôvodu, že

prístup do predmetu nájmu je možný len cez budovu vo

výlučnom vlastníctve nájomcu a tento túto budovu dlhodobo

prenajíma;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Nehlasoval:          1

BOD 27:

Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí

administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu.

Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom kancelárie č. 419, o výmere 15,08 m2 na 4.

poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11

v Bratislave so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 12738/10 – podľa predtlače:

; na dobu určitú, do 15. 04. 2020

; pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie

Bratislava, n. o, so sídlom Legionárska 13, 831 04

Bratislava

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov z dôvodu, že:

. nájomca vykonáva verejne prospešnú činnosť najmä pre

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu,

školsko/edukačnú a vykonáva činnosti podporujúce prepojenie

medzi odborníkmi a rodinami so znevýhodnenými deťmi;

. nájomca, vzhľadom na množstvo rodín, ktorým poskytuje

pomoc, rozširuje svoju činnosť o služby ďalších

špecializovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného dôvodu

vznikla potreba rozšíriť priestory o ďalšiu kanceláriu ku

kanceláriám č. 416 a č. 417, ktoré má nájomca už prenajaté

na základe Nájomnej zmluvy č. 73/2015

; za nájomné  vo výške

  21,- €/m2/rok
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; za podmienky:

- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 73/2015 bude

nájomcom podpísaný v lehote 15 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak

dodatok č. 1 nebude nájomcom v uvedenej lehote

podpísaný, uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

BOD 28:

Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc.

č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové

Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto nie je

prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh výpožičky pozemkov registra „C“ KN

- parc. č. 12142/235, ostatné plochy vo výmere 1491 m2

- parc. č. 12142/236, ostatné plochy vo výmere 1050 m2

- parc. č. 15123/9, ostatné plochy vo výmere 2572 m2

všetky katastrálne územie Nové Mesto evidované na liste

vlastníctva č. 2382;

podľa predtlače:

; za účelom zabezpečenia projektu „Mestské včely“, ktorého

cieľom je vytvorenie priestoru v meste (mestskej časti)

priateľského opeľovačom a to tak, že časť nehnuteľnosti

bude určená k výsadbe bylín a nekotarodajných kvetín.

Mestská časť ako požičiavateľ zároveň na pozemkoch, ktoré

sú predmetom výpožičky, umožní vypožičiavateľovi osadenie

informačných tabúľ

; na dobu určitú troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti

zmluvy o výpožičke

; pre Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica,

Vysoká 18 811 06 Bratislava

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ako prípad hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že projekt

„Mestské včely“ ponúka možnosť vytvorenia prírodných plôch

a biokoridorov pre včely a ostatné opeľovače. Kvitnúce

mestské plochy poskytujú potravu  pre opelivý hmyz

a zároveň pomáhajú zvyšovať množstvo zelene zodpovedné za
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pohlcovanie prachu, regulujúce teplotu a celkovo klímu

v meste. Pestré a harmonické prostredie preukázateľne

zvyšuje kvalitu života, v ktorej Bratislava v prieskumoch

EÚ aj pre  úbytok zelene zaostáva a za inými metropolami.

Včely a iné opeľovače sú bioindikátormi kvality životného

prostredia. Vhodné kombinácie rastlín sa v prospech

prirodzene bránia proti chorobám a škodcom.

; za týchto podmienok:

1. Zmluvy o výpožičke bude vypožičiavateľom odpísaná

v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva o výpožičke nebude

vypožičiavateľom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie

stráca platnosť.

2. Vypožičiavateľ bezodplatne zabezpečí a dodá sadbový

materiál.

3. Vypožičiavateľ bude s požičiavateľom spolupracovať počas

celej doby trvania projektu a bude požičiavateľovi po celý

čas bezodplatne poskytovať potrebné  konzultácie;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 10 poslancov

Proti:               1

Zdržal sa:           5

Nehlasoval:          1
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BOD 29:

Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej

školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej

školy s materskou školou, Cádrova ul. č. 23 v Bratislave

v hodnote 101 306,40 (slovom jednostojedentisíc tristošesť

EUR 40/100) ktoré je dané zrealizovanou rekonštrukciou

vonkajších rozvodov tepla a TÚV;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0
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BOD 30:

Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so

súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na

ul. Česká v Bratislave)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so

súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na

ul. Česká v Bratislave) v hodnote 88 990,42 € (slovom:

osemdesiatosemtisíc deväťstodeväťdesiat EUR 42/100);

bez pripomienok.

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

     Ďakujem.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0
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BOD 31:

Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy

s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh na zverenie technického zhodnotenia hlavnej budovy –

stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so

súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto

v hodnote 157 542,97 € (slovom: jednostopäťdesiatsedemtisíc

päťstoštyridsaťdva EUR 97/100);

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    16 poslancov.

Ďakujem.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1
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BOD 32:

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti

pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom

území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr.

Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusia.

     Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. s c h v a ľ u j e

zriadenie budúceho vecného bremena „in rem“ k časti pozemku

registra „C“ KN parc. č. 19013/2, ostatné plochy, o výmere

188 m2, v k.  ú. Vinohrady – podľa predtlače:

; za účelom zriadenia stavby NN prípojky na pripojenie

navrhovaného rodinného domu na pozemku parcelné číslo

19013/1, v k. ú. Vinohrady

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na

zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby

; v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena –

vlastníkov pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/1,

ostatné plochy, o výmere 619 m2, ktorými sú Ing. Jaroslav

Marko a MUDr. Andrea Marková, obaja bytom Semilonská 11,

Bratislava
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; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým

posudkom

     2. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého

k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena

     3. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu

realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude

uzatvorená na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na

zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým

posudkom

; za podmienok:

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude

   budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote

   30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

   zastupiteľstve

- v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného

bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena

v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí

platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

BOD 33:

Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším

kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2016 za kontrolované

obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto na odstránenie zistených

nedostatkov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu. Do diskusie nie je

nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     b e r i e   n a  v e d o m i e

predloženú Informáciu o výsledku kontroly vykonanej

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v roku 2016 za

kontrolované obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých
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mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto na odstránenie

zistených nedostatkov;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               13 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         2

Nehlasoval:        1

BOD 34:

Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto na rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Pán starosta, ja by som len bol rád,

pokiaľ niečo diskutujeme v jednom roku že sa to automaticky

prenesie do budúceho roku. Myslím, že keď sme mali tieto

podujatia v roku 2015 pre rok 2016 sme diskutovali o tom,

že tam bude finančné vyjadrenie predpokladaných čiastok na

tieto kultúrne podujatia; bolo to aj predmetom myslím že
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teraz tej správy NKÚ k týmto kultúrnym podujatiam. A bolo

by dobré; samozrejme viem, že to nemôže byť presné, lebo sa

tam dúfam realizujú nejaké obstarávania pre zabezpečenie,

ale určité badžety koľko rátame v rámci rozpočtu pre

jednotlivé podujatia musia byť na stole. Pokiaľ by to

vedelo byť doplnené aj o túto finančnú kategóriu koľko

rátame že bude stáť to ktoré príslušné kultúrne podujatie.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán Mgr. Tomčík, je tu? Pán magister, prosím, dohodli

sme sa na dvoch veciach ešte na Miestnej rade, že na

najbližšie 3 mesiace budú konkrétne dátumy, resp.

konkrétnejšie.

     A druhá vec, minimálne v prípade tých akcií ktoré sa

opakujú vieme uviesť sumu ktorá bola v minulom roku

minimálne spotrebovaná a tým pádom poslanci budú mať

orientačne informáciu koľko to asi bude stáť aj v tomto

roku.

     Samozrejme, berieme do úvahy, že niekedy sú tam

sponzorské peniaze, niečo získate darom a podobne. Nebudú

chcieť takto presne a vedia, že tieto veci sa menia z roka

na rok.

Prosím, viete to do polovice januára vyriešiť?  (Áno.)

     Čiže pošlite potom poslancom takúto informáciu.

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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     b e r i e   n a  v e d o m i e

predložený Plán kultúrnych a športových podujatí

organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto pre

rok 2017 s pripomienkou, že do polovice, teda 15. januára

2017 budú doplnené informácie o termínoch a finančnom krytí

akcií navrhnutých pre I. štvrťrok roku 2017.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              16 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        1

Nehlasoval:       1

BOD 35:

Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite „Horná

Mlynská dolina“

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Veľmi jednoducho zhrniem to čo mnohí z Vás cítia; ide

o hodnotné územie nielen pre našu mestskú časť, ale pre

celú Bratislavu. Takže chceme toto územie regulovať, preto

tam spracovávame územný plán zóny a zároveň ale chceme tam

obmedziť, minimalizovať počas tohto územného plánu zóny

potenciálnu výstavbu. Na jednej strane vieme, že sú tam

najvhodnejšie objekty, ktoré treba rekonštruovať, niečo
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s nimi urobiť, aby tam neboli ďalších 10, 15, 20, 30 rokov,

prípadne odstrániť.

     Ale zároveň jednoducho je potrebné, a na tom sa

zhodneme, že by toto územie nemalo byť územím, kde bude

prebiehať nová investičná výstavba.

Pán poslanec Vlačiky; dámy a páni, otváram diskusiu.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

poďakovať, že bol tento bod predložený. Ja som teda navrhol

vlastne vypracovanie územného plánu zóny Horná Mlynská

dolina, lebo to bolo jedným z bodov uznesenia z roku 2014

o zlepšení rekreačných funkcií Bratislavského lesoparku,

ktorú som teda predkladal, navrhoval s kolegami,

aktivistami a ochranármi.

     A teda som rád, že konečne sa to pretavilo do nejakej

skutočnosti, že sa ten územný plán zóny začne reálne

obstarávať a že teda kým nebude vypracovaný tam bude

vyhlásená táto stavebná uzávera. Takže vďaka.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja možno len kolegu

doplním, že život na mestskej časti nezačal v roku 2010 ani

v roku 2014. To, že môže byť spracovaný územný plán zóny

pre toto územie sme určili v rámci zmien a doplnkov

územného plánu číslo 2, kde je explicitne uvedená táto

lokalita na spracovanie územného plánu zóny.
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     A taktiež ešte v roku 2009 sa na pôde Mestského

zastupiteľstva schvaľovala Urbanistická štúdia

malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku, kde sa

vylúčili všetky ubytovacie zariadenia z tejto lokality. Ja

taktiež podporujem tento materiál, som rád že sa tu

objavil.

Mám však jednu pripomienku: S kolegyňou Katkou

Augustinič sa nám podarilo na ostatnom zastupiteľstve

presadiť investíciu, ktorú budú realizovať Mestské lesy na

Kamzíku. Bude to vybudovanie verejných sociálnych zariadení

a rozšírenie detského ihriska.

     A keď som si pozrel grafické vymedzenie stavebnej

uzávery, tak je tam aj lokalita Kamzík. Keďže viem, že pán

kolega arch. Novitzký pripravuje určitý pozmeňovací návrh,

tak potom by som ho poprosil, aby tam bolo nejako

explicitne uvedené, že táto stavebná uzávera sa nebude

týkať aj budovania týchto sociálnych zariadení a rozšírenia

detského ihriska, aby nebola táto investícia zmarená.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ďakujem za slovo. Ja by som len kolegu Tomáša Korčeka

chcel poopraviť, to nebola priorita len jeho a Katky

Augustinič, keďže Katka Augustinič je členka otvoreného

klubu v ktorom som členom aj ja; bola to priorita aj nášho

klubu, takisto ako kopec iných vecí. A ja sa teda nezvyknem

na facebooku prezentovať týmito vecami alebo nie som na

facebooku. Čiže bola to priorita aj moja. Ďakujem.



16. zasadnutie MZ MČ B-NM 16. decembra 2016

133

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Novitzký.

Poslanec Ing. arch. O. N o v i t z k ý :

Ďakujem. Ja by som mal taký doplňujúci návrh

k uzneseniu:

     Vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite Rotunda vykonáva

investor, ktorý vyhral verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú

Magistrátom prípravné stavebné práce a v lokalite Snežienka

je v záujme našej mestskej časti riešiť situáciu tohto

objektu skôr ako sa ukončí proces vyhotovenia územného

plánu zóny.

     A teraz tá nová vec čo spomínal kolega Korček že

Mestské lesy majú zámer vybudovať verejné sociálne

zariadenie a detské ihrisko na Kamzíku pri TV, navrhujem

doplňujúce znenia v bode 1 – schvaľuje návrh na vyhlásenie

stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“ s tým,

že lokality Rotunda, Snežienka a na Kamzíku pri TV budú mať

v dokumentácii pre stavebnú uzáveru zadefinovaný osobitný

režim pre činnosť v predmetnom území. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím, že sme si povedali že nechceme, aby na jednej

strane tam bola nová investičná výstavba, na tej druhej

nechceme, aby tam boli do nekonečná torzá najrôznejších

objektov.

     Jednoducho treba s tým niečo spraviť, ľudia sa pýtajú,

chodíme okolo toho, takže toto si viem aj ja osvojiť; teda

ak som predkladateľ návrhu, samozrejme. Myslím, že som.

     Takže toto si osvojujem.

Nech sa páči, pán poslanec Árva.
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Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja len v krátkosti. Ja teda

tiež vnímam tento zámer pozitívne a takisto ho podporím.

Len ešte čo ma mrzí a z čoho som rozčarovaný, že síce my tu

už chválime zámer na vybudovanie projektovej dokumentácie

na nejaký zonálny plán ale de facto v reále sa potom nič

nedeje.

     A preto vás chcem v tomto smere požiadať o to, aby ste

oslovili kompetentnú osobu na Miestnom úrade, aby

vypracovala odpočet činností a prípravy projektovej

dokumentácie za rok 2016.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Je tu pani vedúca Závodná? (Nie.) Veď

tu bola. (Ale odišla.) Dobre.

Pán prednosta, poprosím Vás, do konca januára nech

pripraví pani vedúca odpočet aktuálnu situáciu a plán

najbližší ktorý súvisí s dokumentáciou územných plánov zón

našej mestskej časti pre všetkých poslancov.

Pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

takisto veľmi oceniť tento pripravený návrh, pretože

konečne v našej mestskej časti pristupujeme zodpovedne

k obstarávaniu a spracovaniu územného plánu zóny. A pri

začatí prác na územnom pláne zóny pristupujeme aj k návrhu

na vyhlásenie stavebnej uzávery. Je to štandardný, bežný

a podľa môjho názoru nevyhnutný krok preto, aby mohol

vzniknúť dobrý územný plán zóny.
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     Ja takisto podporujem návrh pána kolegu Novitzkého

s tým, že v tých troch lokalitách kde potom v dokumentácii

je vyhlásenie územného rozhodnutia pre stavebnú uzáveru pre

tieto tri lokality stanovený špecifický režim. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel ešte

pána prednostu poprosiť, keby potom do tej informácie mohol

zahrnúť aj prípadne ďalšie vyhlásenia o konaní o stavebnej

uzávere, pretože my sme tu schvaľovali, už neviem kedy

konkrétne, jedno uznesenie, kde sme žiadali nejaký

harmonogram, že sme ho nedostali, takže by to prípadne

mohlo byť aj v tejto správe.

     Nemáme to doteraz, bolo niečo, ani nie prerokovávané,

bolo to stiahnuté, a odvtedy sme nič nedostali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, prosím.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Môžem veľmi stručne. Na základe tohto uznesenia som

začal obstarávať osobu oprávnenú, ktorá zabezpečuje túto

inžiniersku činnosť.

     Bola vyobstarávaná a podpísaná zmluva na vypracovanie

projektovej dokumentácie na tieto lokality.

     Momentálne je v štádiu spracovania projektovej

dokumentácie.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     1. s c h v a ľ u j e  návrh na vyhlásenie stavebnej

uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“ s doplňujúcim

návrhom, ktorý si osvojil predkladateľ materiálu

     2. b e r i e   n a  v e d o m i e dôvodovú správu

o zabezpečení stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská

dolina“

     3. ž i a d a  starostu o zabezpečenie vyhlásenia

stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    19 poslancov

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

BOD 36:

Vystúpenie občanov

(Uskutočnené pri prerušení bodu č. 9.)
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BOD 37:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nikto nie je prihlásený.

     Prejdeme ešte pred bodom rôzne na materiál R/1.

MATERIÁL R/1:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka –

Likvidácia skládok v areáli Kreatívneho centra

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predkladateľom je pán poslanec Mikuš.

Chcem sa opýtať, schválili ste zároveň aj Kominárku?

Pán poslanec, môžem Vám dať slovo.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Nasleduje materiál R/2.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pardon.

Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch.  P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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v súlade s odporúčaním Dotačnej komisie dotáciu pre Nadáciu

Cvernovka – na projekt Likvidácia skládok v areáli

Kreatívneho centra vo výške 5 000 EUR;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)   18 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              17 poslancov.

Proti:            0

     Zdržal sa:        1

MATERIÁL R/2:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie

Kominárka – Rodinné centrum Kominárka

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Myslím, že môžeme ísť bez úvodného slova a bez

diskusie. Ide o 1 000 EUR na nájom a podporu činnosti.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e
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v súlade s odporúčaním Dotačnej komisie dotáciu pre

Občianske združenie Kominárka na projekt Rodinné centrum

Kominárka vo výške 1 000 EUR;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Dámy a páni, máme posledný bod – bod rôzne.

     Ak vieme a sme schopní, prosím, skúsme naozaj

príspevky obmedziť; je už pokročilá hodina a máme koniec

roka.

BOD 38:

Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Do diskusie je prihlásený:

pán poslanec Korček, pán poslanec Mikuš, pán poslanec

Bielik, pani poslankyňa Šebejová. Nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :
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Ďakujem za slovo, pán starosta.

     Ja som našiel na stole jednu Informáciu o činnosti

Referátu pre participáciu k 14. 9. 2016, ako plnenie

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto zo dňa 3. 6. 2014. My sme mali na

predchádzajúcom zastupiteľstve túto informáciu, vtedy ste

ju stiahli, pretože som vystúpil, že neobsahuje všetky

náležitosti, ktoré by mala v zmysle toho uznesenia z 3. 6.

2014 mať a prisľúbili ste, že sa bude o tom opätovne

rokovať.

     Dnes to máme tu iba na stole, takže ja by som

poprosil, aby to bolo predmetom riadneho rokovania, aby to

malo všetky náležitostí podľa toho uznesenia. Išlo tam

hlavne o to, že sme schválili, že chceme vedieť, koľko aj

ľudí tam pracuje, aké sú náklady na činnosť tej kancelárie,

koľko sú mzdy, koľko je administratíva, aby sme tedda

vedeli, že koľko dávame na celý systém participatívneho

rozpočtu, a koľko dávame konkrétne ľuďom na tie projekty.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Prešli sme si to s pracovníkmi a dostal som

informáciu, že je to v zmysle záverov uznesení ktoré boli

prijaté, takže preto je to opätovne na stole a je to

v tejto forme v akej to je.

     Ale nie je problém dať;  požiadať pána prednostu, aby

do konca januára vypracoval informáciu o tom, že aké sú

mzdové náklady na činnosť Kancelárie pre participáciu za

rok 2016 a aké sú iné náklady, ktoré súvisia s činnosťou

Kancelárie pre participáciu za rok 2016. Prosím, všetkým

poslancom. Vyhovuje takto?

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem. Pán starosta, my sme mali na zastupiteľstve

schvaľovať aj celkový mechanizmus participatívneho rozpočtu

lenže ja si myslím, že to by sme mali schvaľovať ako buď

ten istý materiál alebo minimálne na tom istom

zastupiteľstve. A  keďže podľa informácií ktoré mám to bude

asi predmetom rokovania niekedy po novom roku, tak myslím

si, že táto informácia s doplnením týchto vecí, ktoré sme

už žiadali v tom roku 2014, by mala byť predmetom

rokovania. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mne bolo vysvetlené, že má byť tuším do konca roku

tiež v zmysle nejakého uznesenia predložený tento materiál

ako informácia. Na ďalšom rokovaní si môžete vyžiadať nové

veci, prípadne prijať nejaké ďalšie uznesenie. A aj dnes

vieme požiadať pána prednostu, aby prijal nejaké ďalšie

veci, teda vyžiadal si nejaké ďalšie veci a napísal ďalšiu

správu, prípadne niečo iné predložil. Ale jednoducho, takto

mi to bolo vysvetlené. Čiže, nehnevajte sa, nechcem to

meniť, aby som si k tomu sadol a vysvetľoval, že ja som

niečo porušil v zmysle zase niečoho iného.

Pán poslanec Gašpierik, s faktickou poznámkou.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja sa nebudem opakovať, pán starosta.

Všetko platí, čo ste Vy povedali, aj pán poslanec Korček

s jedinou úpravou. Ja by som chcel, pokiaľ by to bolo na

ďalšom zastupiteľstve zaradené ako ďalší bod, aby to nebola

len informácia v rámci nejakých materiálov, či si to niekto

prečítal, aby sa o tom riadne rokovalo. Uznesenie sme mali,

na ostatnej Miestnej rade takú živšiu diskusiu. A nechcem
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teraz povedať, že aby taká živšia diskusia bola na

zastupiteľstve, ale myslím si že je to tak náročný

materiál, aby sa tomuto zastupiteľstvo venovalo rokovaním

v pléne.

Teda možno pokiaľ by ste to vedeli takto zabezpečiť,

že by to bolo postačujúce. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže dáme tento materiál ešte raz. Dobre.

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám návrh

uznesenia, pôvodne som to chcel adresovať pánovi

prednostovi Baníkovi. Upozornil ma, že miestne

zastupiteľstvo nemôže poveriť pána prednostu, tak som to

zmenil, že to adresujem na Vás.

     Ja by som mal taký návrh, chcel by som Vás poprosiť,

pán starosta, či by bolo možné preveriť takú vec, že by sa

zostavoval jednotný jedálny lístok pre deti zo základných

škôl a materských škôl v našej mestskej časti za účelom

efektívnejšieho nákupu surovín od dodávateľov. Niektoré

mestá na Slovensku skúšajú ísť touto cestou v rámci toho,

že sa kupujú tie potraviny vo väčšom množstve a tým sa

dostávajú sa k lepším cenám.

     Ešte by bola možnosť zorganizovať nejaké stretnutie,

kde by riaditelia našich základných škôl sa k tomu

vyjadrili a následne ste nás informovali. Toto predkladám.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Prepáčte prosím, môžete ešte raz, už som asi unavený,

čo treba?

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Že terajšia situácia je taká, že každá škola si

nakupuje potraviny;

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To viem. Aký je Váš návrh?

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Že či by bolo možné spraviť také rokovanie, že školy

by si zostavili jednotný jedálny lístok a na základe toho

by si vedeli v daný deň kupovať väčšie množstvo rovnakých

potravín. Čiže by vedeli dostať množstevnú zľavu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Jasné. Čiže ako uznesenie; chcete o tom hlasovať alebo

stačí;

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Že niekoho tým poveríme. Dal som to písomne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Pán poslanec Bielik.

Poslanec Ing. J. B i e l i k :

Ďakujem. Ja nemám návrh uznesenia.

     Mám len takú otázku, či by bolo možné zástupcu

obyčajného zboru, ktorý občas navštevuje naše

zastupiteľstvo; tento týždeň, je tomu pár dní, v Rakúskej
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televízii bola správa o tom, že v rámci Európskej únie sa

robili odbery odpadových vôd, ktoré sa skúmali

v laboratóriách a potom sa zisťovalo – v ktorom meste sa v

akej miere spotrebovávajú drogy. A v tejto štatistike vyšla

Bratislava na prvom mieste v droge ..

A mňa by teda zaujímalo, či o tomto naša polícia vôbec

vie? A ak vie, aby nás informovala do akej miery je táto

situácia. Vzhľadom na našu mestskú časť by nás asi všetkých

zaujímalo do akej miery sa to týka našej mestskej časti.

A štvrtá vec, asi by nás zaujímalo, aké opatrenia polícia

navrhuje v tomto zmysle podnikať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán prednosta, prosím, toto si zoberte ako svoju úlohu

a stretnite sa s náčelníkom Okresnej polície Policajného

zboru Bratislava III v tejto veci. A prosím, potom dajte

informáciu poslancom; ak nie do konca januára, tak prosím

do polovice februára budúceho roka.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja som chcela poprosiť, že keď bude opäť stretnutie

s tými občanmi, ktorí tu vystúpili ohľadom tých garáží, tak

aby som mohla byť k nemu prizvaná.

A ten jedálny lístok jednotný, myslím si, že teraz

niekde budú skúšať alebo zavádzať, už si nepamätám kde, či

v Bratislave alebo mimo, takže je to vec, ktorú sa chystajú

zaviesť aj niekde inde.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Prosím, prizvite pani poslankyňu Šebejovú, keď bude

stretnutie občanov, ktorí tu dnes vystúpili, resp. ďalšími

vo veci garáží na Zátiší.

Dámy a páni, ďakujem Vám za aktívnu účasť a máme tu

návrh uznesenia.

     Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy

uznesení.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. arch. P. V a š k o v i č

Máme jedno písomné podanie na nové uznesenie, ktoré

znie:

Miestne zastupiteľstvo poveruje starosta mestskej

časti Mgr. Rudolfa Kusého preverením možnosti zostavenia

jednotného jedálneho lístka pre detí zo základných škôl

a materských škôl v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

za účelom efektívnejšieho nákupu surovín od dodávateľov.

Podpísaný Vladimír Mikuš.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    13 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                8 poslancov.

Proti:             1

Zdržal sa:         4.

BOD 39:

Záver



16. zasadnutie MZ MČ B-NM 16. decembra 2016

146

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, dovoľte mi zaželať príjemné prežitie

Vianočných sviatkov, pokoj a mier v duši a veľa zdravia

nielen do konca roku, ale aj počas celého budúceho roku tak

Vám ako aj vašim blízkym.

Želám Vám všetko dobré a predpokladám, že sa ešte

v priebehu tohto roka minimálne s niektorými z Vás uvidíme,

možno v niektorom z klubov dôchodcov a možno niekde inde.

Ak nie, dámy a páni, šťastný Nový roky, nech je úspešný pre

každého z Vás, vašich blízkych i pre celú našu mestskú

časť. Všetko dobré.

(Potlesk.)

ZNELKA MČ

(Ukončenie o 13,30 hod.)

                   x                  x

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

prednosta Ing. Mgr. Ľ. Baník       starosta Mgr. R. Kusý

OVEROVATELIA:

poslanec Ing. arch. Otto Novitzký .........................

poslanec JUDr. Tomáš Korček       .........................

poslanec JUDr. Richard Mikulec    .........................

Za správnosť stenogr. záznamu:

Ing. M. Bahnová,  komor. stenogr. .......................
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