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S T E N O G R A F I C K Ý   Z Á Z N A M

21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 12. septembra 2017

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové

Mesto, ul. Vajnorská č. 21.
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Začiatok: 9.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie

     Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava – Nové

Mesto:

Dámy a páni poslanci, želám vám príjemný dobrý deň.

     Vítam vás a zároveň

     otváram 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Ing. Marek Líška

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová

pán poslanec Andrej Balga, MBA

pán poslanec Mgr. Marek Norovský

pán poslanec Ing. arch. Otto Novitzký

     Vítam zároveň medzi nami riaditeľov našich základných

škôl a našich organizácií.

Skrutátorkami, ak by náhodou zlyhalo hlasovacie

zariadenie sú pani Eva Tomeček Ghata a pani Milada Riegl.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, pristúpime k schváleniu programu dnešného

rokovania.
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Návrh programu 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 uznesení Miestneho zastupiteľstva

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

6. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

   Základná škola s materskou školou Sibírska 39

7. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych

   práv k stavebnému objektu SO-01 komunikácie do majetku

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

8. Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a

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

   v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného

   zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20

   a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre

   spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom

   Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: s35 823 542

9. Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky

   pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č.

   11355/27, 11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom

   území Nové Mesto pre spoločnosť Centrál Zone s.r.o. so

   sídlom Strážna 9/F, 83 101 Bratislava, IČO: 50 414 151

10.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Modernizácia

   a obnova multifunkčného ihriska (detské ihrisko

   a športová plocha) Plzenská ul.“ do správy príspevkovej

   organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so

   sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

11.Návrh na odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy

   spoločnosti GRANDE MGN, Trnavská cesta 23/A, 831 03

   Bratislava, IČO: 46 801 731 a zrušenie obchodnej

   verejnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej

   stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova
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   postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č.

   11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

12.Návrh na schválenie prenájmu sociálno-prevádzkovej

   stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova

   podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí

   v znení neskorších predpisov

13.Návrh na zmenu účelu vyžitia v Nájomnej zmluve . 7/2012

   v znení jej dodatkov na základe žiadosti spoločnosti EIS

   Bratislava s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04

   Bratislava, IČO: 46 519 335

14.Návrh na neudelenie súhlasu k postúpeniu práv a záväzkov

   z Nájomnej zmluvy č. 7/2012 v znení jej dodatkov pre EIS

   Bratislava, o.z., Matejkova 30, Bratislava, IČO:

   31 806 457

15.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –

   prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v k.

   ú. Nové Mesto, v prospech Ing. Jaroslava Helingera

   a manž. Dagmar Helingerovej

16.Zriadenie materskej školy Vihorlatská 1 ako elokovaného

   pracoviska ZŠsMŠ Odborárka 2 v mestskej Bratislava –

   Nové Mesto

17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne

   záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto č. 7/2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú

   úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

   zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

18.Rôzne

19.Interpelácie

20.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

21.Záver

Informácie mimo programu rokovania:
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I/01 - Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného

       zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

       Bratislava – Nové Mesto zo dňa 13. 06. 2017

I/02 - Informácia – Monitorovacia správa plnenia rozpočtu

       mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok

       2017

I/03 - Informácia – Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie

       Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

I/04 - Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 07. 2017

I/05 – Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej

       časti Bratislava – Nové Mesto.

Z programu rokovania  s ť a h u j e m  na základe

žiadosti predkladateľa bod č. 13:

„Návrh na zmenu účelu využitia v Nájomnej zmluve č. 7/2012

v znení jej dodatkov na základe žiadosti spoločnosti EIS

Bratislava, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04

Bratislava, IČO: 46 519 335“

Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu

dnešného rokovania? (Nikto.)

Dopĺňam; súčasťou dnešného rokovania by mali byť

materiály;

     pani Červenková, aké máme materiály ešte ktoré

poslanci nedostali?

J. Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia MÚ

a evidencie obyvateľov:

Musí to povedať predseda Dotačnej komisie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán predseda komisie, máte slovo.
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Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda DK:

Ďakujem pekne za slovo.

     Čiže budú materiály R/1, R/2 a R/3, predložené na

stôl.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.

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

Súhlasím s návrhom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, tie materiály kedy budú

hotové? Máme ich už?

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Za 10 minút.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Kolegyne, kolegovia, bez týchto materiálov

nemôžeme schvaľovať program.

     Čiže poprosím vás, počkáme 2-3 minúty.

Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

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

Je nutné tieto materiály zaraďovať do tohto programu

alebo ich nenecháme na budúce rokovanie zastupiteľstva;

tieto materiály nemáme na stole, nie sú pripravené a máme

o nich hlasovať?
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa. ide o dotácie. Je treba chvíľočku

počkať.

Kolegyne, kolegovia, materiály R/1, R/2 a R/3 sú

materiály, ktoré vychádzajú z Dotačnej komisie, ktorá

zasadala pred zastupiteľstvom. Poprosím pána poslanca

Mikuša, šéfa komisie, aby tieto materiály prečítal

a dostanete ich na stôl. Nech sa páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta.

     Materiál R/1:

Žiadosť o poskytnutie dotácie Slovenská technická

univerzita v BA Centrum akademického športu STU – projekt:

Športové dni škôl, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – NM

     Materiál R/2:

Žiadosť o poskytnutie dotácie Novomestský športový klub

1922 – projekt: NMŠK 1922 – I. liga žien vo futbale –

jesenná časť

     Materiál R/3:

Žiadosť o zmenu účelu a miesta časti poskytnutej dotácie OZ

Bunkre.

Budete ich mať na stole čoskoro; rozmnožujú sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ideme schvaľovať program dnešného rokovania, tak ako

bol predložený, s doplnením R/1, R/2 a R/3, a bez materiálu

číslo 13.

Nech sa páči; prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)   15 poslancov.



21. zasadnutie MZ MČ B-NM 12. 09. 2017

12

Ďakujem pekne. Hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              15 poslancov

     Proti:            0

Zdržal sa:        0

Pristúpime k bodu č. 3.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Predkladám nasledovný návrh na voľbu členov návrhovej

komisie na dnešné rokovanie:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.

     Má niekto iný návrh? Nie. Ďakujem.

Dávam hlasovať o tomto návrhu; kto je za to, aby na

dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán poslanec

Árva a pán poslanec Vlačiky; nech sa páči, prosím,

prezentujme sa.

(Prezentácia.)    13 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               13 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Pristúpime k bodu č. 4.
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BOD 4:

Voľba overovateľov záznamu a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov záznamu a uznesení ja navrhnutý

pán poslanec JUDr. Tomáša Korčeka a

pán poslanca JUDr. Richarda Mikulca.

Má niekto iný návrh?  Nie.

Nech sa páči, dám hlasovať, kto je za to, aby

overovateľmi záznamu a uznesení boli pán poslanec Korček

a pán poslanec Mikulec; nech sa páči, prosím, prezentujme

sa.

(Prezentácia.)    13 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               12 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu, bez úvodného slova.

Nech sa páči.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

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

21/08 C;

22/33; 22/34;

05/03 D;

06/04/01;

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

11/15;

13/25;

16/07.C; 16/15.B; 16/31; 16/32.3

17/17

18/15; 18/27.1;

19/08; 19/21; 19/23; 19/41.2; 19/41.3; 16/41.5; 19/41.6;

20/07

2. Splnené boli uznesenia:

12/11

13/16, 13/27,

14/06

15/09; 15/10

17/10;

18/08;
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19/01; 19/02; 19/06; 19/07; 19/09; 19/10; 19/11; 19/12;

19/13; 19/14; 19/15; 19/16; 19/17; 19/18; 19/19; 19/20;

19/22; 19/24; 19/25; 19/26; 19/27; 19/28; 19/29; 19/30;

19/31; 19/32; 19/33; 19/34; 19/35; 19/36;

20/05; 20/06; 20/08;

3. Zrušené boli uznesenia:

20/04.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     13 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                12 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Pristúpime k bodu č. 6.

BOD 6:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Sibírska 39

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Sibírska 39;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)    15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              15 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Ideme k bodu č. 7.

BOD 7:

Návrh na schválenie bezodplatného prevodu vlastníckych práv

k stavebnému objektu SO-01 komunikácia do majetku mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta.
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Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Chcem autoremedúrou, v uznesení bude za prvým

odstavcom bodkočiarka „do majetku mestskej časti B-NM“.

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. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     A. s c h v a ľ u j e

prevod vlastníckych práv k stavbe SO-01 Komunikácia, na ul.

Klzavá v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č.

19373/4, parc. č. 19373/5, parc. č. 19373/16, parc. č.

19371, parc. č. 19377/1, parc. č. 19377/2, parc. č. 19379,

parc. č. 19377/3, parc. č. 19373/24, parc. č.19373/24,

parc. č. 19373/25 a parc. č.22304/1 v katastrálnom území

Vinohrady; povolenej stavebným povolením č. ÚKaSP-ŠSU-

2013/JAK/AAF-12 zo dňa 17. 9. 2013, právoplatným dňa 19.

10. 2013 do majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

; vlastníkmi stavby SO-01 Komunikácia sú:

Ing. Petra Chudá a Marek Chudý, obaja bytom Hraničná 1, 821

05 Bratislava,

Bc. Milan Chudý, bytom Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava,

Mgr. Katarína Chudá, bytom Ševčenkova 12, 851 01

Bratislava,

prof. Dušan Dušek a MUDr. Nadežda Dušeková, obaja bytom

Staré záhrady 10, 821 05 Bratislava,
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MUDr. Mária Hurajová, bytom Októbrová 414/1, 958 01

Partizánske,

Ing. arch. Milan Chudý, bytom Ševčenkova 12, 851 01

Bratislava

; v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. a) Zásad

hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy

hlavným mestom SR Bratislavou

     B. p o v e r u j e

starostu mestskej časti k podpísaniu dohody o ukončení

Nájomnej zmluvy č. 227/2012 zo dňa 11. 03. 2013

; za týchto podmienok:

     1. Zmluva o bezodplatnom prevode stavby SO-01

Komunikácia bude všetkými vlastníkmi podpísaná v lehote 60

dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade, ak zmluva o bezodplatnom prevode stavby SO-01

Komunikácia nebude zo strany všetkých vlastníkov v uvedenej

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

     2. Účinnosť Dohody o ukončení nájomnej zmluvy č.

227/2012 bude podmienená účinnosťou zmluvy o bezodplatnom

prevode stavby BO-01 Komunikácia;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)    14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:               14 poslancov

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Pristúpime k bodu č. 8.

BOD 8:

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9

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

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č.

11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť

Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Bajkalská 21/A,

829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

     Ďakujem pekne. Iba terminus-technikus:

„Dodávacia stanica tepla“ a nie výmenníková stanica.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, ideme hlasovať.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nové

Mesto

- parc. č. 11276/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

  103 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 31

- parc. č. 11448/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere

  158 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 2382;

  podľa predtlače

; pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom

Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542

; 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

; za nájomné vo výške 7,44 €/m2/rok pre parc. č. 11276/20

; za nájomné vo výške 7,77 €/m2/rok pre parc. č. 11448/2

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že na

citovaných pozemkoch sa nachádzajú dodávacie stanice tepla,

ktoré sa nachádzajú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti

Bratislavská teplárenská, a.s., a sú evidované na liste

vlastníctva číslo 977 ako stavba označená súpisným číslom

3168 (na parc. č. 11276/20) a stavba označená súpisným

číslom 3571 (na parc. č. 11448/2). Dodávacie stanice tepla

sú neoddeliteľnou súčasťou sústav centralizovaného

zásobovania tepla, z ktorých dochádza k dodávke tepla do

zásobovanej oblasti, v tomto prípade sú to lokality ul.

Kalinčiakova a ul. Šancová

; na dobu neurčitú
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; za týchto podmienok:

     1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60

dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

     2. Nájomné za celý rok 2017 bude zo strany nájomcov

uhradené do 15 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy,

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nasleduje bod 9.

BOD 9:

Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov

registra „C“ KN parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27,

11355/30 a parc. č. 11355/21 v katastrálnom území Nové

Mesto pre spoločnosť Central Zone, s.r.o, so sídlom Strážna

9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

výpožičku pozemkov registra „C“ KN; podľa predtlače:

- parc. č. 11355/21 vo výmere 55 m2, zastavané plochy

  a nádvoria

- parc. č. 11355/25 vo výmere 198 m2; zastavané plochy

  a nádvoria

- parc. č. 11355/27 vo výmere 29 m2; zastavané plochy

  a nádvoria

- parc. č. 11355/30 vo výmere 65 m2 zastavané plochy

 a nádvoria,

ktoré sú evidované pre katastrálne územie Nové Mesto na

liste vlastníctva číslo 1292, okres: Bratislava III, obec:

BA-m.č. Nové Mesto v prospech hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislava – v správe mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

; v prospech spoločnosti Central Zone, s.r.o, so sídlom

Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151

; za účelom vjazdu do garáží, ktoré sú plánované v rámci

projektu rekonštrukcie stavby so súpisným číslom 1308,

ktorá je situovaná na pozemkoch registra „C“ KN parc. č.

11355/2, parc. č. 11355/19 a parc. č. 11355/20 a je vo
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výlučnom vlastníctve spoločnosti Central Zone, s.r.o, so

sídlom Strážna 9/F, 831 01 Bratislava, IČO: 50 414 151

; na dobu určitú, a to piatich rokov odo dňa nadobudnutia

účinnosti zmluvy o výpožičke

; analogickým použitím ustanovenia § 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

spoločnosť Central Zone s.r.o., so sídlom Strážna 9/F, 831

01 Bratislava, IČO: 50 414 151 ako výlučný vlastník

pozemkov registra „C“ KN:

- parc. č. 11355/26 vo výmere 55 m2, zastavané plochy

  a nádvoria

- parc. č. 11355/28 vo výmere 328 m2, zastavané plochy

a nádvoria,

ktoré sú evidované pre katastrálne územie Nové Mesto na

liste vlastníctva číslo 2014, okres: Bratislava III, obec:

BA-m.č. Nové Mesto, tieto pozemky poskytne rovnako na dobu

piatich rokov a bezodplatne (zmluvou o výpožičke) mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto ako správcovi majetku

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, a to za

účelom zabezpečenia vstupu do budovy strediska kultúry na

ul. Vajnorská 21 v Bratislave a zabezpečenia majetkového

práva k pozemku, na ktorom je z časti umiestnená stavba so

súpisným číslom 97 (budova strediska kultúry na ul.

Vajnorská 21).

; za týchto podmienok

     1. Spoločnosť Central Zone, s.r.o., na strane

požičiavateľ predloží návrh zmluvy o výpožičke v lehote 30
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dní odo dňa schválenia tohto uznesenia. V prípade, ak

spoločnosť Central Zone, s.r.o., zmluvu o výpožičke

v uvedenej lehote nepredloží, toto uznesenie stráca

platnosť.

     2. Zmluva o výpožičke, kde na strane požičiavateľa

vystupuje spoločnosť Central Zone, s.r.o., bude zo strany

mestskej časti podpísaná najneskôr do 30 dní odo dňa

predloženia jej návrhu. V prípade, že zmluva o výpožičke

nebude zo strany mestskej časti na strane vypožičiavateľa

podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stráca

platnosť.

     3. Zmluva o výpožičke, kde na strane vypožičiavateľa

vystupuje spoločnosť Central Zone, s.r.o., bude zo strany

tejto spoločnosti podpísaná v lehote do 60 dní od

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade,

ak Zmluva o výpožičke spoločnosťou Central Zone s.r.o.,

nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

     4. Zmluva o výpožičke bude obsahovať ustanovenie

o rozväzovacej podmienke v znení: „Do troch rokov odo dňa

účinnosti zmluvy sú zmluvné strany povinné uskutočniť

zámenu pozemkov, ktoré sú predmetom zmluvy“;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                10 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          4

Ideme ďalej, bod 10.

BOD 10:

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Modernizácia a obnova

multifunkčného ihriska (detské ihrisko a športová plocha)

Plzenská ul.“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik

verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90

Bratislava, IČO: 00 491 870

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

bezodplatne zverenie majetku pod názvom „Modernizácia

a obnova multifunkčného ihriska (detské ihrisko a športová

plocha) Plzenská ul.“ do správy príspevkovej organizácie

EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova

20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; v účtovnej hodnote:   72 668,21 €

  (slovom sedemdesiatdvatisícšesťstošesťdesiatosem EUR

21 100)
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; za účelom zabezpečenia údržby multifunkčného ihriska

; na dobu neurčitú;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                14 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nasleduje bod č. 11.

BOD 11:

Návrh na odmietnutie návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy

spoločnosti GRANDE MGN, Trnavská cesta 23/A, 831 03

Bratislava, IČO: 46 801 731 a zrušenie obchodnej verejnej

súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č.

7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na

pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57

v katastrálnom území Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

I.

v súlade s bodom 12 písm. a) súťažných podmienok OVS na

predloženie najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu nájomnej

zmluvy s predmetom nájmu sociálno-prevádzkovej stavby so

súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova

postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46

a pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57, evidovaných na liste

vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Nové Mesto

zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie

najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu nájomnej zmluvy

s predmetom nájmu sociálno-prevádzkovej stavby so súpisným

číslo 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a pozemku „C“ KN

parc. č. 11280/57, evidovaných na liste vlastníctva číslo 1

v katastrálnom území Nové Mesto

     o d m i e t a

II.

v súlade s bodom 12 písm. b) súťažných podmienok OVS na

predloženie najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu nájomnej

zmluvy s predmetom nájmu sociálno-prevádzkovej stavby so

súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova

postavenej na pozemku registra “C“ KN parc. č. 11280/46

a pozemku „C“ KN parc. č. 1128/057, evidovaných na liste

vlastníctva číslo I v katastrálnom území Nové Mesto návrh

spoločnosti GRANDE MGN s.r.o., so sídlom Trnavská cesta

23/A, 831 03 Bratislava, IČO: 46 801 731

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1.

Pred nami je bod č. 12.

BOD 12:

Návrh na schválenie prenájmu sociálno-prevádzkovej stavby

súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova podľa § 9a

ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

Starosta Mgr. R. K u s ý

Otváram diskusiu.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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I.

zámer prenajať nehnuteľný majetok – stavbu so súpisným

číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a pozemku „C“ KN

parc. č. 11280/57, evidovaných na liste vlastníctva číslo 1

v katastrálnom území Nové Mesto v súlade s § 9a ods. 9

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov

II.

priložené podmienky priameho prenájmu

m e n u j e

komisiu, ktorá určí poradie najvýhodnejších cenových ponúk

k uzavretiu nájomnej zmluvy s predmetom nájmu sociálno-

prevádzkovej stavby so súpisným číslom 7768 v Bratislave

pri ul. Kalinčiakova postavenej na pozemku registra „C“ KN

parc. č. 11280/46 a pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57,

evidovaných na liste vlastníctva číslo I v katastrálnom

území Nové Mesto a predloží návrh na schválenie

najvýhodnejšej cenovej ponuky v zložení:

Ing. Stanislav Winkler        zástupca starostu

JUDr. Richard Mikulec         poslanec MZ MČ B-NM

Ing. Katarína Šebejová, PhD.  poslankyňa MZ MČ B-NM

JUDr. Daniel Hulín            zástupca prednostu MÚ MČ B-NM

Mgr. Libor Csomor             zamestnanec MČ B-NM poverený

                              vedením oddelenia SMaVS;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.
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Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                12 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          3

BOD 13:

Návrh na zmenu účelu využitia v Nájomnej zmluve č. 7/2012

v znení jej dodatkov na základe žiadosti spoločnosti EIS

Bratislava, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04

Bratislava, IČO: 46 519 335

(S t i a h n u t ý   z programu rokovania na základe

      žiadosti predkladateľa.)

Prejdeme na bod 14.

BOD 14:

Návrh na neudelenie súhlasu k postúpeniu práv a záväzkov

z Nájomnej zmluvy č. 7/2012 v znení jej dodatkov pre EIS

Bratislava, o. z. Matejkova 30, Bratislava, IČO: 31 806 457

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím pána vicestarostu na sekundu viesť

zastupiteľstvo.

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

Ďakujem pekne.

     Pretože tam sú rôzne šumy ohľadom tejto školy, tak by

som poprosil pána riaditeľa aby vysvetlil, že o čo tam

vlastne ide. Ďakujem pekne.
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     Je to dobrý nájomca. My sme im predložili v júni

zmluvu dodatkom č. 2 a medzitým tam nastali nejaké

vlastnícke zmeny, atď. Takže poprosím o vysvetlenie.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ na ul. Kalinčiakova 12:

Nastala tam len jedna zmena. Vlastne Medzinárodná

anglická škola, zriaďovateľ sa nám tam zmenil z s.r.o. na

občianske združenie.

     Ale nevidím dôvod, prečo by sme mali meniť

a prepisovať nájomnú zmluvu na občianske združenie. Škola

beží a je to spor jedine majiteľov, s.r.o. a tohto

Občianskeho združenia, ktorý sa nás priamo netýka. My sme

zmluvu predĺžili na dva roky, na tento a budúci školský

rok.

     A nevidím dôvod, prečo by sa mala meniť vlastne táto

nájomná zmluva na iného nájomcu. To si oni musia vyriešiť

medzi sebou.

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

     Ďakujem pekne. Čiže neudelením súhlasu zostáva status

quo, čiže naša zmluva s Medzinárodnou anglickou školou,

s.r.o., áno?

     Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne za slovo.

Ja by som doporučil predkladateľovi, aby tento

materiál stiahol, nakoľko je to tak zamotané, že skutočne

neviem o čom budem hlasovať.
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Nech si to tí dotyční vyriešia tam v rámci nejakých

vnútorných možností a prídu s nejakým uceleným materiálom,

s nejakým korektným materiálom, nech vieme o čom hlasujeme.

Nech vieme, čo sa tam deje vo vnútri na úrovni ich vzťahov.

Ďakujem.

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

Nech sa páči, pán riaditeľ.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Jedná sa o to, že na mestskú časť prišla žiadosť

občianskeho združenia s tým, že sa stali zriaďovateľom

tejto školy a chcú požiadať o prehodnotenie nájomnej zmluvy

a nájomnú zmluvu uzavrieť priamo ako občianske združenie,

ktoré je zriaďovateľom školy.

Z nášho hľadiska máme právoplatnú zmluvu keďže to

vzniklo až ex post, potom v čase kedy ste odsúhlasili

predĺženie nájomnej zmluvy. Ja nevidím dôvod, prečo by sme

mali vyhovieť občianskemu združeniu na podpísanie tejto

zmluvy, keďže sme mali právoplatnú zmluvu podpísanú na dva

roky a predpokladáme, že už po tých 2 rokoch  sa už nič

predlžovať nebude.

Naša škola sa rozrastá a nemôžeme sa rozrastať, lebo

tie triedy nám začínajú chýbať. Tie dva roky je to logické.

U nás žiada proste iný zmenu zmluvy na občianske združenie.

Z môjho hľadiska škola je takisto právny subjekt. To

je zriaďovateľ. Čiže keď, tak potom podpísať zmluvu so

základnou školou, ktorá je právnym subjektom. Prečo

s občianskym združením, keď je právoplatná zmluva s s.r.o.
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ktorá prevádzkuje alebo prenajíma tieto priestory škole,

ktorá tam funguje a bude tam fungovať?

     Z nášho hľadiska je to úplne bezpredmetné, prečo by

sme mali meniť túto zmluvu.

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

Dobre. Ďakujem pekne, pán riaditeľ.

     Poprosím pani Mgr. Biharyovú; nech sa páči, keby ste

nám to ako právnička vysvetlili. Myslím, že je to

v podstate jasné pre nás.

Nech sa páči, máte slovo.

Mgr. Jana  B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESaSP:

Ďakujem. Takže potom čo bol schválený prenájom na

ďalšie dva roky pre spoločnosť s.r.o., došlo na strane

občianskeho združenia a s.r.o. k nejakým nezhodám.

Občianske združenie sa stalo zriaďovateľom, majú plnoprávne

rozhodnutie Ministerstva školstva v tejto veci.

Mestská časť však nie je v žiadnom záväzkovom vzťahu

k zriaďovateľovi. Mestská časť má právoplatne uzavretý

dodatok a teda pokračuje v nájomnej zmluve s pôvodným

zriaďovateľom.

Keďže sa tam udiali veci takým spôsobom ako sa udiali,

jednotlivé subjekty na seba podávali trestné oznámenia. My

sme z tohto obligo, úplne mimo. Osobitný zreteľ, ktorý bol

podmienený predĺžením nájomnej zmluvy, bol zo strany s.r.o.

dodržaný. Je to naozaj doba krátka na dva roky, a pokiaľ sa

tam nevyjasnia vnútorné vzťahy, návrh pána riaditeľa bol,

aby sme tieto záležitosti riešili týmto spôsobom.
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     Základnou vecou tohto materiálu je samozrejme

skutočnosť, že s.r.o. neudelila súhlas na postúpenie práv z

nájomnej zmluvy. Takže status quo momentálne je momentálne

taký, že občianske združenie chce práva nájomcu, avšak

s.r.o. ktorá v súčasnej dobe týmto nájomcom je, s týmto

nesúhlasí.

Tam chýba súhlas druhej zmluvnej strany, aby došlo

k postupe práv.

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

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem spýtať, že my máme

vzťah vlastne s tou s.r.o. uzavretý? Áno.

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia:

     Áno.

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

Ja nechápem, prečo tu riešime nejaké občianske

združenie, keď ten vzťah trvá a beží?

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESaSP:

Z toho dôvodu, že prišla žiadosť o postúpenie práv

z nájomnej zmluvy keď nájom schvaľovalo miestne

zastupiteľstvo.

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

Keď s.r.o. neudelí práva na o.z. tak ako?
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Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia:

Ja si myslím, že ako poslanci máte právo byť

informovaní o celej záležitosti.

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

     Dobre. Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Asi ste všetci dostali ten list,

ktorým sa obracali na nás v tejto veci.

     A tam je jasne uvedené, že hneď po tom čo by Miestne

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto

rozhodlo o zmene účelu nájmu, ktorý má EIS Bratislava

v priestoroch ZŠsMŠ Kalinčiakova 12, by spoločnosť EIS

Bratislava s.r.o. dala  Súkromnej základnej škole výpoveď

z podnájomnej zmluvy; ktorá medzi týmito dvoma subjektmi

beží od 1. 8. 2017.

     Preto máme oprávnený záujem, aby sa nájomná zmluva

uzatvorená medzi spoločnosťou EIS Bratislava s.r.o.

ukončila z dôvodu zániku účelu zmluvy, teda prevádzky

Súkromnej základnej školy a aby bola uzatvorená nová

nájomná zmluva priamo so Súkromnou základnou školou EISB.

Takto by sa zamedzilo negatívnym vplyvom s konfliktom

pôvodného a nového zriaďovateľa na školu.

     Prečo to neurobíme takto?

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia:

Z toho jedného o jediného dôvodu, že nemôže existovať

žiadna podnájomná zmluva, ktorá by bola medzi účastníkmi o.
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z. a s.r.o., ktorú mal podpisovať pán Mačák, nakoľko

dokument ktorý bol predložený je s dátumom 17. 5. 2017 so

sumou prenájmu 18 tis. €.

Miestne zastupiteľstvo predlženie nájomnej zmluvy

schvaľovalo dňa 13. 6., čiže je tam značný časový úsek,

ktorý ja si neviem vysvetliť, ako niekto mohol vedieť že 18

tis. € nájomného bude schválené zrovna 13. 6., pretože

materiál, ktorý bol predložený Miestnemu zastupiteľstvu

hovorí o výške podľa pôvodnej nájomnej zmluvy. Ten sa

pohyboval okolo 9 tis. € a niečo. Menil sa priamo na

zastupiteľstve na základe vystúpenia a návrhu pána poslanca

Mikuša, a to z pôvodne navrhovaných 25 tis. € ročne na 18

tis. € ročne.

Dodatok, ktorý bol podpísaný s mestskou časťou

a s.r.o.  bol podpísaný po 7. 7. 2017. Ako posledná strana

podpisovala škola, to bolo myslím po 10. 7., okolo 11. 7.,

takže obsah podnájomnej zmluvy s dátumom podpisu 19. 5. je

záhadný.

     Proste tento dokument sa pohybuje na veľmi tenkom ľade

a je ho možno kvalifikovať aj na úrovni podvodu.

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

Pani poslankyňa Augustinič s faktickou poznámkou.

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

Ja len chcem reagovať, ale tam zrejme nejaká

podnájomná zmluva medzi nimi existuje, keď sa boja tej

výpovede. To znamená, že oni sa reálne boja, že táto s.r.o.

ich odtiaľ vysáčkuje, keď to poviem tak úplne jednoducho.

A oni volajú po tom, aby sme našli riešenie, kedy by sa im

toto neudialo.
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A ja sa obávam, že my keď toto tu schválime, tak sa to

udeje.

Ja sa chcem spýtať, či máme tu zástupcov aj od nich

prípadne, to by ma zaujímalo, nech nám to vysvetlia, alebo

potom keď nie, tak ja by som tento materiál určite

odložila. Ďakujem.

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

     Pán riaditeľ, nech sa páči.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Ja k tomu len jednu vec. Prekvapil ma predošlý

materiál, lebo k tomuto čo vy hovoríte by mohlo vzniknúť

a prísť, keby tam prišlo k zmene účelu. Ale tým, že tam o

zmenu účelu nejde, aj s.r.o. nutne túto zmluvu potrebuje,

lebo nepotvrdila zmenu účelu. Preto som stiahol túto zmenu

účelu. A toto je odpoveď občianskemu združeniu na ich

žiadosť, aby sa uzatvorila nová zmluva. Ja naozaj nevidím

dôvod prečo by sme mali uzatvárať novú zmluvu.

Je tu právoplatná zmluvu a je to výsostná záležitosť

s.r.o. a občianskeho združenia, ako sa oni medzi sebou

vyrovnajú.

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

     Ďakujem pekne.

Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne.
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     Myslím si, že je to naozaj mimoriadne komplikovaná

téma, čo v kampani župnej určite by si to ani pán starosta

neprial, aby sme tu mali v mestskej časti problém, lebo

myslím si že v prvom rade ide o tie detí, a tých detí je

cca 250.

Podľa toho by sme mali postupovať a posudzovať všetky

materiály, ktoré sú dneska predložené.

Ja som v tejto oblasti navštívil aj pani Mgr.

Biharyovú a teda aj zo strany toho zboru som si zisťoval

problematiku.

V súčasnosti na základe tých informácií ktoré mám, sa

prikláňam k tomu, aby sme dnes tento materiál stiahli

z rokovania, a to aj z toho dôvodu, že pokiaľ s.r.o. má

platnú nájomnú zmluvu, tak nemá právo vykonávať školskú

činnosť; pokiaľ tieto informácie sú relevantné.

     Tak pani Mgr. Biharyová mi povedala, že prebieha dnes

na Ministerstve školstva rozkladová komisia, ktorá de facto

aj de iure určí, či o. z. alebo s.r.o. má právo vykonávať

tú činnosť v pôsobnosti školy. Pokiaľ to zostane na strane

o. z., tak asi sa s tým budeme musieť zapodievať, lebo

minimálne do konca školského roku by asi nebolo dobré, aby

sme 250 deti vyhodili na ulicu, alebo hľadali im niekde

v decembri nejaké náhradné priestory, ale aby dobehli

minimálne do konca školského roku.

     A pokiaľ by túto licenciu, takto poviem, po dnešnom

rozhodnutí Ministerstva školstva dostala s.r.o., tak si

myslím, že asi títo rodičia by sa prehlásili z o. z. na

s.r.o. a s.r.o. by mala právo vykonávať túto činnosť.
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     Dnes, bohužiaľ, že máme zastupiteľstvo a aj o tom

rokujeme, nemáme výsledok tejto rozkladovej komisie, tak si

myslím, že nie je patričné, aby sme zamietali túto žiadosť

alebo ju potvrdzovali, alebo resp. akokoľvek dávali k nej

meritórne rozhodnutie hlasovaním, a sme to stiahli.

A myslím si, že aj toto je dôvod na prípadne

mimoriadne zastupiteľstvo. Pokiaľ by sme sa dozvedeli tento

výsledok komisie dnes, tak si myslím, že by sme vedeli

veľmi rýchlo sa k tomuto stretnúť na úrade a prijať nejaké

rozhodnutie.

Ale si myslím, že nie je patričné, aby sme dnes o tom

rokovali.

A teda, ešte raz vás žiadam, pán predkladateľ, aby ste

tento materiál stiahli. A naozaj po týchto informáciách

ktoré očakávam dnes, ktoré budeme vedieť z Ministerstva

školstva, lebo sú kľúčové, či s.r.o. alebo o. z. môže

vykonávať túto činnosť, aby sme potom o tom rokovali

a rozhodli.

Ja si myslím, že ten týždeň strpenia prinesie

upokojenie, vravím ešte raz pre 250 detí, ktoré naozaj nie

je dobré aby skončili na ulici. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem pekne, pán poslanec.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Ja nemám problém to stiahnuť, len hovorím, bola tu tá

žiadosť a na tú žiadosť sa patrí odpovedať.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Myslím, že to čo povedal kolega L. Gašpierik je

rozumné. Ja by som sa tiež k tomu priklonil.

     S faktickou bol prihlásený pán poslanec Mikulec; nech

sa páči.

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

Ja sa takisto prikláňam k tomu čo povedal Libor (Ing.

Gašpierik.) Pán riaditeľ, my sme ako poslanci dostali e-

mail od jednej zo zúčastnených strán. A bol by som rád,

keby sme si urobili také stretnutie, kde by bola nielen

jedna strana ale aj druhá strana, aby poslanci ktorí majú

záujem si vypočuli ten problém z obidvoch strán a potom by

sme sa k tomu vedeli relevantne vyjadriť. Lebo takto je to

stále len o tom, že vypisuje niekto poslancom, a teda

hovorím ten svoj názor na to. Vy máte možno na to druhý

názor a my možno budeme mať tiež iný názor.

     Čiže by som poprosil, keby ste zorganizovali nejaké

stretnutie, možno u vás na škole, kde by sa zúčastnili

tieto strany, kde by sme si to vypočuli, a nejako sa k tomu

vyjadrili.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Sú tu zástupcovia z obidvoch strán, tak môžeme sa

takto dohodnúť.

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

Vidím, že sú tu. Ale ja chcem jednu otázku k tomu.

     Kto je na Kalinčiakovej v Rade školy z poslancov?
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Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Andrea Vítková, Peter. Vaškovič, Katarína Augustinič.

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

Lebo ja som v jednom materiáli čítal, že Rada školy to

prerokovala túto zmenu. Určite to tam bolo; niekedy na jar;

zmena s.r.o. na o. z.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

My sme to nemohli prerokovať, lebo my sme sa to

dozvedeli až 11. júla.

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

Ja som v jednom materiáli čítal, ale možno že sa

mýlim. Ale to len na okraj.

Nech sa páči, pán poslanec Dubravický.

Poslanec MUDr. J. D u b r a v i c k ý :

Veľmi jednoduché; i keď je to zamotané, ide o deti,

treba vypočuť obidve strany.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik, nech sa páči.

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

Ďakujem pekne. Ja sa tiež prihováram za to, aby sa

uskutočnilo stretnutie s obidvoma stranami, aby sme si to

aj my mohli ujasniť.

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Samozrejme, s tým súhlasím.

Pán poslanec Mikuš, nech sa páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť, aby to

stretnutie bolo pre všetkých poslancov nielen pre tých,

ktorí sú tam v Rade školy. Ďakujem.

Dušan  N o g a, riaditeľ ZŠsMŠ:

Dohodnem ten termín s obidvoma stranami a dám vám

vedieť.

S ť a h u j e m  tento materiál na základe tých

pripomienok od vás.

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

Materiál bol stiahnutý.

Ale poprosím vás, je to také neštandardné, sú tu

zástupcovia jednej strany a prihlásili sa do diskusie. Dám

hlasovať, či im udelíme slovo. Ja by som bol rád, aby sme

im ho udelili. Keď sú tu, ja by som ho im dal. Samozrejme,

súhlasím s tým, ako sa povedalo, materiál je tak či tak

stiahnutý a urobíme stretnutie s obidvoma stranami.

Ale považujem za slušné, keď sem prišli, tak poprosím,

budeme sa prezentovať a potom budeme hlasovať či udelíme

slovo zástupcom.

(Poznámka: Hneď hlasovať.)

Dobre. Budeme hlasovať, či dáme priestor pánovi

Camkovi.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať.
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(Hlasovanie.)

Za:                 11 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           4.

Nech sa páči, pán Dzamko.

V zmysle Rokovacieho poriadku máte 3 minúty.

Roman  D z a m k o, konateľ EIS Bratislava, s.r.o.:

Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Som konateľom tejto

s.r.o. o ktorej diskutujete. Len faktické veci: Máme platnú

nájomnú zmluvu, splnili sme osobitný zreteľ,

zrekonštruovali sme toalety za cca 15 000 €, ako nám bolo

uložené. Nájomné platíme a plánujeme platiť ďalej.

Ak by bola situácia taká ako o. z. popisuje, deti by

v škole neboli k dnešnému dňu, nakoľko máme my platnú

nájomnú zmluvu. Máme aj ďalšiu budovu, kde je situácia

podobná. Nie je nutné diskutovať s poslancami, nakoľko je

to komerčný subjekt, ktorý taktiež nemá právo k dnešnému

dňu využívať tieto priestory a naďalej ich využíva.

Škola je k dnešnému dňu v zložitej situácii čo sa týka

zriaďovateľa. My ich nechceme poškodiť, nakoľko si stále

myslíme, že platným zriaďovateľom sme my.

A sme radi, že bude diskusia na túto tému s vami

a veľmi radi ju absolvujeme a vysvetlíme situáciu ktorá

nastala. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne.
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Medzitým sa prihlásila pani Dušatková, čo chápem že je

druhá strana.

     Takže prosím, budeme hlasovať o umožnení vystúpenia

pani Dušatkovej.

Prosím, budeme sa prezentovať a následne hlasovať.

(Prezentácia.)     13 poslancov.

     Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                12 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Pani Dušatková, nech sa páči máte slovo; opäť ako

predrečník 3 minúty.

PhDr. Mgr. Alena  D u š a t k o v á :

     Dobrý deň prajem. Vážené panie poslankyne a vážení

páni poslanci, som podpredsedníčka Súkromnej základnej

školy EISB, o. z., ktoré sa stalo novým zriaďovateľom

Súkromnej základnej školy EISB a Súkromného gymnázia EISB

na Kalinčiakovej ul. 12.

K tomu, čo tu bolo pred chvíľočkou povedané chcem

povedať len to, že nový zriaďovateľ školy mal pôvodný

záujem, aby nájomná zmluva č. 7/2012, ktorú uzatvorila

spoločnosť EIS Bratislava, s.r.o., zriaďovateľ obidvoch

základných škôl, aby práva a povinnosti z nej prešli na

nového zriaďovateľa školy.

Na rokovaní v júni 2017 na Miestnom úrade sme

súhlasili aj s iným protinávrhom pracovníka miestneho

úradu, že nájomná zmluva by mala byť pravdepodobne

najlepšie urobená priamo na Súkromnú základnú školu EISB,
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aby tak sa vyhla všelijakým vplyvom svojho bývalého alebo

súčasného zriaďovateľa.

Chcem povedať k tomu, o čo nám ide?

Ide nám o to, že so Spoločnosťou EIS Bratislava,

s.r.o., ktorá je bývalým zriaďovateľom a ktorá s Miestnym

úradom Bratislava – Nové Mesto má uzatvorenú nájomnú zmluvu

na priestory v bude Základnej školy na Kalinčiakovej 12,

sme urobili zmluvu o podnájme so súhlasom Miestneho úradu,

sme podnájomníci bývalého zriaďovateľa, teda škola je

podnájomník minulého zriaďovateľa, a tým sme si zabezpečili

možnosť pokračovať vo využívaní prenajatých priestorov na

prevádzku Súkromnej základnej školy EISB.

Budova, ktorá bola využívaná na vyučovanie  pre druhý

stupeň a pre gymnáziom, je momentálne nevyužívaná, pretože

nemáme tam schválený podnájomný vzťah, takže túto budovu

nevyužívame. A zabezpečili sme si iné priestory, ktoré

slúžia na vyučovanie pre žiakov druhého stupňa a gymnázia.

Radi sa zúčastníme diskusie a budeme hovoriť o tom.

Posledné, čo by som chcela povedať; považujeme

občianske združenie EIS Bratislava za riadneho zriaďovateľa

obidvoch súkromných škôl EISB a nevidíme dôvod, prečo by sa

to malo meniť. Bolo rozhodnuté, bolo právoplatne a účinne

rozhodnuté.

Ďakujem pekne za vašu pozornosť.

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

Ďakujem pekne. Čiže, aby sme to uzatvorili: Materiál

bol stiahnutý.

Poprosím pána riaditeľa Nogu, buďte so mnou

v kontakte, dohodneme termín čím skôr. Predpokladám, že



21. zasadnutie MZ MČ B-NM 12. 09. 2017

46

budeme mať ešte jedno mimoriadne zastupiteľstvo v októbri,

alebo mimoriadne, podľa toho aká bude situácia, veľmi radi

to urobíme.

Vždy sme mali dobré vzťahy s s.r.o. vo veci nájomného,

a je samozrejmé, že o tie deti sa treba postarať.

Končím bod 14 a odovzdávam slovo pánovi starostovi.

Nasleduje bod č. 15.

BOD 15:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

registra „C“ KN parc. č. 11285/3 v k. ú. Nové Mesto,

v prospech Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar

Helingerovej

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. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11285/3 zastavané

plochy a nádvoria, o výmere 263 m2, v k. ú. Nové Mesto,

evidovaného na LV č. 2382

; na dobu neurčitú

pre nájomcov – Ing. Jaroslava Helingera a manž. Dagmar

Helingerovú, obaja bytom: Ósma 3A, 831 01 Bratislava
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; 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

- nájomcovia sú vlastníkmi stavby so súpisným číslom

3279 postavenej na predmetnom pozemku parc. č. 11285/3

; za nájomné určené znaleckým posudkom vo výške

                  1 972,5 €/rok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcami odpísaná v lehote 30 dní

   odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľ-

   stve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami

   v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca plat-

   nosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                15 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme na bod 16.
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BOD 16:

Zriadenie materskej školy Vihorlatská 1 ako elokovaného

pracoviska ZŠ s MŠ Odborárska 2 v mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

zriadenie materskej školy Vihorlatská 1, ako elokovaného

pracoviska Základnej školy s materskou školou, Odborárska

2, 831 02 Bratislava, v mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

/Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme ďalej, bod 17.
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BOD 17:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. ../2017 o výške príspevku rodičov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové

Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 07/2015 zo dňa

13. 10. 2015

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

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. ../2017 o výške príspevku rodičov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové

Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

MATERIÁL R/1:

Žiadosť o poskytnutie dotácie Slovenská technická

univerzita v BA Centrum akademického športu STU – projekt:

Športové dni škôl, ktorých zriaďovateľom je MČ B-NM

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš, chcete vystúpiť? (Áno.)

Pán predseda, nech sa páči máte slovo.

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda Dotačnej komisie:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja len k tejto

žiadosti uvediem, že Dotačná komisia neodporúča schváliť

ako investovanie do cudzieho majetku; rekonštrukciu šatní

a sociálnych zariadení.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

dotáciu pre

Slovenská technická univerzita v BA Centrum akademického

športu STU – projekt: Športové dni škôl, ktorých

zriaďovateľom je MČ B-NM vo výške

     5 000,00 €;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 0 poslancov.

Proti:              12

Zdržal sa:           4

MATERIÁL R/2:

Žiadosť o poskytnutie dotácie Novomestský športový klub

1922 – projekt: NMŠK 1922 – I. liga žien vo futbale –

jesenná časť

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán predseda, chcete povedať pár slov? (Nie.)

Ak dovolíte, poviem ja:
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Je to náš klub. Viete, že sme ho spolu zriadili.

Viete, že je to klub, na ktorý môžeme byť pyšní. Mnohí

z vás ho podporujú, aj osobnými darmi.

Stala sa taká vec, s ktorom sme nepočítali. Ako viete,

mašou snahou bolo podporiť deti a mládež. Hovoríme o viac

než 300 mladých ľuďoch a nič viac sme neočakávali; veď to

je najviac.

Ale stalo sa to, že náš Novomestský športový klub

dosiahol aj nejaké úspechy, konkrétne ženy sa prebojovali

do I. ligy čo je príjemné zistenie. Myslím, že je to také

normálne, keďže sme na ne pyšní a sú našou súčasťou, aby

sme ich v tomto úsilí aj trochu podporili.

Dotačná komisia neodporúča schváliť dotáciu.

Otváram diskusiu, nech sa páči.

Pán vicestarosta.

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

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja som bol

sklamaný rozhodnutím Dotačnej komisie.

     Nebudem opakovať to čo hovoril pán starosta. Ale

skutočne, keďže minulý rok hrali druhú ligu,  skupinu A,

tak v podstate Bratislava-okolie, teraz hrajú celoštátnu

ligu. Tú druhú ligu  vyhrali 130 : 5, čiže skutočne to je

taká naša novomestská Barcelona a myslím si, že by sme ich

mali podporiť. Je to na činnosť. Prvá liga sa hrá

v Michalovciach, Bardejove, v Ružomberku, čiže tie náklady

na cestovné sú podstatne vyššie.

Takže ja som po dohode s kolegami, poslancami

pripravil nový návrh, teda uznesenie, kde miestne
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zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Novomestský športový

klub 3 000,00 €. Takže to predkladám písomne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.

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

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja mám k tomuto

klubu určite historicky pozitívny vzťah...; a ja budem

hlasovať proti tejto dotácii.

Ja si myslím, že by sme sa mali vystríhať toho, aby

sme vstupovali do tohto veľmi chúlostivého trhu vrcholového

športu po futbale; dotovať inak obce ktoré sa tým viacej

hrdili ako sme my museli v strede súťaží vystupovať zo

súťaží, a podobne. Teraz začíname 3 000 €, na budúce to

bude viacej. Hovorím, do tohto by sme sa nemali púšťať.

Mali by sme podporovať šport detí a mládeže, prípadne

dospelých. Taký, ktorý slúži k rekreácii a k udržovaniu

zdravia a regenerácií pracovnej. Ďakujem.

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. My sme dostali tento

návrh v tlačenej podobe dnes ráno. A keďže kolega Mikuš

nemal žiadne sprievodné slovo k tomuto podanému materiálu,

mňa by zaujímalo prečo tá Dotačná komisia neodporučila
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schváliť tento návrh, lebo v tomto materiáli nie je žiadny

dôvod uvedený?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán predseda, ste ochotný reagovať? Nemusíte.

Nech sa páči, pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š, predseda DK:

Ďakujem za slovo. Prepáčte, že k tomuto nebola nejaká

lepšia dôvodová správa, lebo sme to robili narýchlo dnes

ráno. Padali tam rôzne návrhy, či oni vôbec stihnú vyčerpať

túto dotáciu, nakoľko je jesenné obdobie. Nie je tam už

veľa peňazí, je tam okolo 8 000 € a ešte bude jedna riadna

Dotačná komisia, prípadne mimoriadna Dotačná komisia, takže

padali tam ako rôzne názory.

     Myslím, že nikto z Dotačnej komisie nie je proti tomu,

aby sa podporoval šport, ale prišlo to tak narýchlo

predložené.

Samozrejme, je to na vás, panie poslankyne, páni

poslanci, keď to schválite, tak to schválite.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Ja mám len jednu

poznámočku: Ruka v ruke s tými dospelými ženami idú aj

juniorky, čiže taký je systém.
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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 :

Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať, že ja tento

materiál podporím už len preto, že sú to ženy a vo futbale.

A myslím si, že snažíme sa vytvárať kluby a otvárať

kluby tak, aby ľudia športovali. Míňame peniaze na oveľa,

myslím si, menej podstatnejšie veci ako šport. A myslím si,

že by sme mali byť právom hrdý na to, že podporujeme, že

sme mestská časť ktorá dokáže podporovať aspoň ako tak

šport, keďže mesto vôbec nepodporuje žiadnu športovú

aktivitu nikoho.

Čiže pokiaľ sú to ženy a juniorky, tak podľa mňa

určite áno, aj keby sme mali hľadať dodatočné zdroje.

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. Ja len sa chcem v tomto pridať

k vicestarostovi S. Winklerovi. A ja sa divím, Vlado (Mgr.

Mikuš), že Ty si ako predseda tej komisie a že si to

neustrážil, že by sme mali podporovať šport. Lebo ja si

myslím, že mali by sme byť právom hrdí na to že máme tu

obyvateľov alebo hráčov, ktorí hrajú za náš klub a dostali

sa do I. ligy. A myslím si, že podporiť ich, je na mieste.
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Ďalšia vec, keď už sme pri tom Novomestskom športovom

klube, chcel by som sa spýtať pána riaditeľa Molnára; už

pred rokom sme tu schvaľovali nejaké osvetlenie pre naše

ihriská. Lebo podotýkam, že tie ihriská na ktorých sa hrá,

tak sú to naše ihriská, mestskej časti, že či už aj v tomto

sa niečo pohlo?

     Lebo ja by som bol rád, aby tie deti, napríklad aj

tieto juniorky, aj tie ženy hrali už na osvetlenom ihrisku,

aj v jesenných mesiacoch.

     Chcel by som sa spýtať, keby pán riaditeľ prišiel nám

povedať, čo je s tým osvetlením?  Lebo bol by som rád, keby

aj s touto dotáciou sa vyriešilo aj to osvetlenie.

Vyzývam všetkých poslancov, kolegov, aby podporili

tento materiál. Už len tých 3 000 €, ale myslím si že aj

tých 5 000 € by bolo na mieste.

     Keď pán vicestarosta navrhoval 3 000 €, tak ja určite

tento materiál podporím a navrhujem 5 057 €.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Osvetlenie sa robí.

S faktickou poznámkou pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za vysvetľujúce slová a

hlavne za slová pána vicestarostu.

     A ja sám za seba hovorím, že takisto budem podporovať

tento návrh aj v tej pôvodnej výške alebo teda v tej novej

výške ktorú navrhol pán kolega Mikulec.
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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 len by som,

samozrejme ako predseda Dotačnej komisie tam nefungujem na

to, aby som tam niekoho strážil, nebodaj aby som tam

určoval ako tam budú členovia hlasovať. Čiže je tam viacero

ľudí a takto dopadlo hlasovanie.

     Ja tento materiál tiež podporím; hovorím, aj ten

znížený, aj ten zvýšený. Podľa mňa je to dobrá vec.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Predpokladám, že pán vicestarosta povie, že stiahne

svoj návrh a budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Mikulca

vo výške 5 057 €; je to tak?

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

Pán starosta, skoro si uhádol, ja tento návrh sťahujem

a budeme hlasovať o tom pôvodnom návrhu 5 057 €. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Čiže, kolegyne a kolegovia, len pre istotu

radšej to zopakujem ešte predtým, ako dám slovo komisii,

diskusiu uzatváram.

Ideme najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Mikulca

a návrhu pána vicestarostu Winklera o tom, že schvaľujeme
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sumu 5 057,00 € Novomestskému športovému klubu 1922

s cieľom podpory I. ligy žien vo futbale v rámci tejto

jesene.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

dotáciu pre

Novomestský športový klub 1922 – projekt: NMŠK 1922 – I.

liga žien vo futbale – jesenná časť, vo výške

     5 057,00 €;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               1

Zdržal sa.           0

MATERIÁL R/3:

Žiadosť o zmenu účelu a miesta časti poskytnutej dotácie OZ

Bunkre
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto občianske združenie poznáme. Vieme čo robia aj

v našej mestskej časti, v Dúbravke, aj inde.

Dotačná komisia odporúča schváliť materiál 600,00 €.

Navrhujem bez úvodného slova a bez diskusie rovno

návrhová komisia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

zmenu účelu a miesta časti poskytnutej dotácie na základe

žiadosti doručenej dňa 04. 09. 2017 a evidovanej pod číslom

29501/2017 pre OZ Bunkre, Grosslingova 22, 811 09

Bratislava z projektu „Revitalizácia vojen. bunkru na

Železnej studničke – Bunker pod Klepáčom“ – I/2017 na

projekt „Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny

na Kamzíku“ – 2/2017 vo výške  600,00 €;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0
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Prechádzame na bod 18.

BOD 18:

R ô z n e

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pani poslankyňa Rattajová.

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

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela iba

informovať zastupiteľstvo a v podstate poinformovať o tom,

že prebehla diskusia ku Konskej železnici a o tom, ako by

mohla vyzerať budúcnosť tejto budovy.

Chcela by som poďakovať pánovi starostovi za to, že

prijal pozvanie a bol hosťom na tejto diskusii, takisto ako

Matúš Valo, architekt a aktivista bratislavský, a Henrieta

Moravčíková.

     Rada by som povedala, že práve tá plná účasť a veľa

ľudí, ktorí prišli svedčilo o tom, že ľuďom záleží na tom,

čo s Konskou železnicou bude.

Všetci sme dostali informačný materiál o tom, že do

súťaže ktorú sme schválili na zastupiteľstve sa nikto

neprihlásil, čo možno svedčí o tom, že tie podmienky neboli

nastavené tak ako mali byť. A mnohí sa práve kvôli tým

podmienkam ktoré sme nastavili nevedeli prihlásiť do tej

súťaže.
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     Verím tomu, že bude naďalej prebiehať konštruktívna

diskusia a že urobíme všetko pre to, aby Konská železnica

ostala pre ľudí.

     A to bol jediný výsledok, ktorý táto diskusia mala, že

ľudia chcú aby tá Konská železnica zostala otvorená a aby

ju obyvatelia Bratislavy či Nového Mesta vedeli využívať.

     Takže verím, že bude tá diskusia pokračovať a že

nájdeme riešenie a nájdeme funkciu, ktorá zachová Konskú

železnicu pre ľudí. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

S faktickou poznámkou pán vicestarosta Winkler.

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

     Ďakujem pekne. Ja som, priznám sa, očakával, že sa

nikto neprihlási, pretože my sme im nastavili pravidlá

v zmysle so zákona; nemohli sme inak. Okrem iného nebudem

to spomínať, nebudem to rozvádzať. Ja som, priznám sa, aj

rád, že bolo aj také stretnutie. Bohužiaľ, bol som služobne

mimo. A budem rád, keď sa bude v tomto pokračovať; keď si

chcete vytvoriť pracovnú skupinu, určite ju podporím.

Napríklad takú, akú máme na Snežienku.

     Poďme ďalej. Urobme z toho zaujímavé miesto pre Nové

Mesto a pre Novomešťanov. Určite všetky rozumné návrhy

podporím. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som sa zúčastnil na

stretnutí s občanmi a myslím si, že to bolo mimoriadne

zaujímavé stretnutie.

     Napriek tomu, že sa nám do tej súťaže nikto

neprihlásil, ja si nemyslím, že to bola zbytočná súťaž,

pretože minimálne táto súťaž priniesla to, že vznikla prvá

diskusia alebo prvá debata nad využitím, ďalším využitím,

ale hlavne nad oživením tohto objektu bývalej Konskej

železnice.

Nemyslím si ale, že by účelom či už pracovnej skupiny,

vznik ktorej samozrejme podporujem, malo byť určenie

následné, alebo funkcie tohto objektu.

     Tak ako som aj na tom stretnutí uviedol, a za tým si

stojím, my ako mestská časť by sme mali v prvom rade hľadať

asi partnera, ktorý nám pomôže celý ten objekt oživiť

a prinavrátiť ho k životu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.

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

     (Poznámka – bez mikrofónu.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, nech sa páči.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ja poviem taký kratučký úvod a potom by som poprosil

P. Vaškoviča, aby ma doplnil, pretože je to vyslovene taká

odborná vec.

     Magistrát začína prerokovávať s jednotlivými mestskými

časťami pripomienky k zmenám a doplnkom Územného plánu 04.

My sme tam boli včera poobede, bol som tam ja, bol tam pán

poslanec Vaškovič, bola tam pani Závodná, plus ešte jedna

jej kolegyňa a prejednávali sa zmeny, alebo naše

stanoviská, ktoré sme schvaľovali ešte v minulom volebnom

období; bolo to v júni 2014.

     A tam boli také, poviem teda toxické miesta v Novom

Meste, s ktorými by sme nesúhlasili, aby tam tie zmeny

nastali. Budem konkrétny:

     Bol tam materiál NM-8, to sú Vinohrady, nad Bielym

krížom také 3 veľké vinice. Jedna je tam ako je Rösslerov

dom, druhá je nad Bielym krížom úplne pod lesom a tretia

vinica je pri Slanci, smerom na Biely kríž. My sme k tomu

dali negatívne stanovisko, boli sme proti zmene

poľnohospodárskej pôdy na vinice s tým, že prišli nejaké

materiály potom od štátnych orgánov, ktoré boli proti nášmu

rozhodnutiu. Čiže bolo to veľmi zaujímavé stretnutie.

     Ale také už tie detaily poprosím pána Vaškoviča, lebo

je v tomto zdatnejší ako ja, aby som to nezamotal.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Vaškovič, nech sa

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

     Ďakujem za slovo.

Ja by som len doplnil pána vicestarostu v tom zmysle,

že z tých pripomienok ktoré minulé zastupiteľstvo k návrhu

zmien a doplnkov 04 vznieslo, a dokonca teda prijalo;

uznesení miestneho zastupiteľstva bolo niekoľko, my sme,

samozrejme akceptovali niektoré pripomienky, ktoré mesto

nemôže akceptovať z hľadiska legislatívneho právneho

postupu.

Takisto chcem zdôrazniť, že mesto akceptovalo naše

pripomienky týkajúce sa toho, aby v platnom územnom pláne

zostal záväzným regulatívom maximálny index zastavaných

plôch.

     Ale čo bolo pre nás veľmi zarážajúce bolo to, že práve

tie plochy, o ktorých hovoril pán vicestarosta, boli

navrhnuté na zmenu z viníc na málopodlažnú bytovú zástavbu.

My na tom včerajšom rokovaní sme veľmi zdatne myslím

odborne argumentovali, že sa jedná o lokality vytrhnuté

z väčšieho územia. Sú to lokality, ktoré sú

v bezprostrednom susedstve lesa, prírodných území. Sú to

lokality, ktoré nemajú vybudovanú žiadnu dopravnú

infraštruktúru, žiadnu technickú infraštruktúru.

     Naozaj sa jedná o účelovo vybrané plochy na ploche

Malých Karpát, ktoré v súčasnosti sú využívané a teda

môžeme ich vnímať ako súčasť obrazu či už mesta Bratislavy

alebo Nového Mesta ako mestskej časti.

     Bohužiaľ, vedenie mesta bolo obstarávateľom týchto

zmien a doplnkov a naše opätovné trvanie na týchto

pripomienkach neakceptovalo.
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     Z môjho pohľadu sa vyhováralo mesto na zmenené

stanoviská štátnych orgánoch.

     Podľa môjho názoru mesto nie je ochotné, neviem či

schopné, ale nie je ochotné momentálne vypočuť hlas

samosprávy, pretože naozaj neboli sme vypočutí a naše

pripomienky neboli akceptované.

     To znamená, že čaká nás ešte asi veľký boj, ktorý by

sme mali zviesť, aby tieto lokality nám neznehodnotili to

málo, čo nám z tých hodnotných viníc sa zachováva.

Nehovorím tu o dopadoch na širšie územie, na zaťaženie

komunikácie Račianskej ul., atď., atď.

Pre mňa toto stretnutie bolo mimoriadne poučné

a naozaj hovorí aj o súčasnom vedení mestách, snahách

a možno aj zámeroch. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     To, že štátne inštitúcie s tým súhlasia predsa

neznamená, že by samospráva mala povinnosť urobiť tieto

zmeny, že by samospráva snáď musela meniť územný plán

z viníc na rodinnú výstavbu.

     My teraz zažívame, že v lokalite okolo Tupého, čiže na

mieste bývalých viníc, sa stavia na základe práve takýchto

zmien územného plánu, ktoré schválilo hlavné mesto. Opäť

boríme sa tam s dvelopermi, diskutujeme o tom a hovoríme,

aby to bolo čo najnižšie.

     A hovoríme s ľuďmi, prečo tieto veci povedať musíme.

Ja si neželám byť v tejto situácii či už ako občan alebo

ako starosta v budúcnosti.
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    Čiže myslím si, že stanovisko našej mestskej časti,

poslancov, vedenia mesta, vedenia mestskej časti je

rovnaké. Jednoducho nič nemeniť, nechať veci tak ako sú.

     My nie sme pripravení na ďalšiu výstavbu. A len zmeniť

zase územný plán bez toho aby sa riešila dopravná

infraštruktúra ale aj sociálna infraštruktúra; zase stavať,

aby tam boli  postavené veci, ktoré ľudia potrebujú;

parkov, ihrísk, športovísk, škôl a škôlok, to už si predsa

Bratislava nemôže do nekonečna dovoľovať.

S faktickou poznámkou pán vicestarosta Winkler.

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

Ja len doplním k tomu čo hovoril Peter (Ing.

Vaškovič.) To bola jedna moja otázka, keď som sa pýtal teda

zástupcov magistrátu, prečo oni ako samospráva sa

priklonili k názoru štátnych orgánov, tak potom ako

naznačovali; mimo záznam, že viete, že sú tlaky. Preto som

bol z toho veľmi sklamaný.

A ďalšia vec, čo som bol veľmi nepríjemne prekvapený a

sklamaný bolo stanovisko Bratislavského samosprávneho

kraja. Najprv tam bolo ako nesúhlasné stanovisko so zmenou

a nakoniec z toho vyšlo že súhlasia ako orgán samosprávy.

Župan, ktorý všade kade chodí hovorí o zachovaní viníc

a nakoniec to otočí o 180 stupňov.

     Ale my sme trvali na tom uznesení, ktoré je z roku

2014. Budeme vás ďalej informovať.

     Toto je informácia aj pre našich mestských poslancov

a mali by sa prejednávať tieto zmeny a doplnky ešte v tomto

volebnom období. Takže aby boli informovaní a hlasovali tak

ako hlasovali, ako miestni zástupcovia. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem. Nadviažem na to čo povedal pán vicestarosta

Winkler. Ja som mestská poslankyňa, priznám sa, že je to

taký zvláštny dokument, ku ktorému sa poslanci dostávajú

veľmi ťažko. Možno tí, ktorí sú v tej komisii, ale teda ja

mám veľmi kusé informácie.

     Viem, že by sa to malo prerokovávať; primátor by to

mal predložiť ešte do konca tohto roka. Neviem, či ešte

stále drží tento svoj plán.

Pre mňa bude dôležité, aby sme si my na mestskej časti

asi povedali, že ktoré zmeny budeme chcieť odtiaľ vyhodiť,

aby sme my ako mestskí poslanci mali to ako keby ucelené.

     A ďalšia vec je, ja mám takú informáciu, že oni veľmi

tlačia do toho aby sa to zase schvaľovalo v balíku. Tvrdia,

že nie je možné vyhadzovať odtiaľ veci, ktoré tam mnohí

vidia ako toxické.

Takže ešte si myslím, že to bude celkom zaujímavý boj.

S myslím si, že bude treba ešte nejaké argumenty k tomu

použiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ja len chcem upozorniť na to, čo už raz spravil bývalý

primátor pán Ftáčnik, keď zahral hru s nami. A keď sme
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žiadali o vyhodenie niektorých vecí ako starostovia,

navrhol na zmeny a doplnky územného plánu v roku 2011.

A dopadlo to tak, že na podporu prokuratúry oznámil, že buď

sa schváli všetko alebo nič.

Takže myslím, že pokiaľ ide o náš názor, sme v zásade

proti všetkým zmenám a doplnkom, alebo takmer všetkým,

ktoré mesto navrhuje v našej lokalite.

Len v takom prípade budeme počítať s tým, že bude

nutné odmietnuť zmeny a doplnky ako celok.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

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

tiež k tomu vyjadriť, nakoľko ešte v roku 2014 predtým ako

som sa stal poslancom, som ako občan, teda člen občianskeho

združenia Za lepšiu Kolibu, dával k tomuto návrhu zmien

a doplnkov územného plánu pripomienky, kde som teda

vyjadril zásadný nesúhlas s touto zmenou na funkciu

málopodlažnej výstavby a vo viacerých bodoch som rozviedol

tie dôvody, prečo nie.

     Viem, že množstvo ďalších ochranárov a aktivistov

rovnako podávali tieto pripomienky a nesúhlasili.

     Preto by som chcel ako požiadať našich mestských

poslancov, aby na meste určite za to nezahlasovali.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené

kolegyne, kolegovia, ja som proti týmto konkrétnym zmenám

a doplnkom ktoré sa týkajú viníc vystúpil aj na mestskom

zastupiteľstve, kde vtedajší primátor a terajší kandidát na

župana, pán Ftáčnik, navrhoval v materiáli rozsah zmien

a doplnkov č. 4, kde boli zaradené aj tieto konkrétne

lokality. Vtedy to zastupiteľstvo schválilo tak ako to

schválilo. Myslím, že nič nie je stratené.

     Som rád, pán vicestarosta a kolega Vaškovič, že ste tu

vystúpili.

Ja len z procesného hľadiska chcem doplniť, že keď sa

budú schvaľovať na meste zmeny a doplnky tak zastupiteľstvo

schvaľuje nielen samotné VZN, ktorým sa vyhlasujú zmeny

a doplnky územného plánu, ale aj vyhodnotenie stanovísk

a pripomienok.

     Čiže hlavné mesto bude musieť vyhodnotiť túto našu

pripomienku. Môže ju neakceptovať, ale samozrejme pokiaľ ju

neakceptuje, tak ja tu dávam verejný prísľub, že za takéto

zmeny nebudem hlasovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ale ja len tiež za seba chcem povedať, že ja určite

nebudeme hlasovať za takéto zmeny. A je mi až smiešne keď

počúvam také veci, že všetko sa to musí schvaľovať

v nejakých balíkoch, aj s toxickými vecami, a potom sa tu
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všetci tvária, že ja som vlastne nemohol nič urobiť lebo to

išlo v balíku. Boli tam aj dobré veci, aj zlé veci. A keď

majú ísť v balíku zlé veci, tak netreba potvrdiť ten balík.

To je celé.

     A ja si myslím, že všade sa dá nájsť cesta. Určite aj

tu kolega Tomáš Korček mi potvrdí, že keď sa chce, tak sa

dá aj po častiach schvaľovať. To sú len také výhovorky

politikov, že my sme nemohli inač, lebo bolo to v balíku,

a takto sa to musí.

Ja si myslím, že toto už je prežitok, a nech si tí

ľudia potom na konci zhodnotia, že kto ich zastupuje.

Ďakujem.

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 mám už iné body do bodu rôzne, aj keď pozorne

sledujem diskusiu, ktorá tu prebehla.

Tiež mám záujem na tom, aby sme tu žili, nielen

pobehávali medzi stavbami a dýchali ten prach ktorý z nich

tu máme.

Teraz sa ospravedlňujem, že som nebola na stretnutí ku

Konskej železnici, ale rada sa zapojím do akejkoľvek

pracovnej skupiny, ktorá by s týmto zámerom vznikla.

Ja by som sa chcela opýtať na tri veci.

Chcela by som sa opýtať hlavne pána prednostu, ktorý

tu nie je.
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Prvý bod: Takže, opýtam sa Vás, pán starosta, možno že

mi odpovie aj niekto z prítomných.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

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

      Takže koncom júna sme s pracovníkom Participatívnej

kancelárie Mirom Švecom prešli 8 denných centier a stretli

sme sa s neziskovými organizáciami s cieľom získať

konkrétne pripomienky ku komunitnému plánu sociálnych

služieb.

      Takže moja otázka znie, že kedy budú tieto

pripomienky do komunitného plánu zapracované?

     Lebo podľa mojich informácií tam zatiaľ zapracované

nie sú, ani na e-mailovú komunikáciu, ktorú som smerovala

na úrad, som nedostala žiadnu odpoveď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je tu pán prednosta, zopakujte.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

Netreba.

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

     Dobre. To je prvá otázka a netreba opakovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pokračujte ďalej.
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Druhá otázka sa týka zmluvy štátnej intervencie, na

ktorú je naviazané verejné obstarávanie, proces

rekonštrukcie budovy na Makovického ulici.

Chcem sa spýtať, že v akom štádiu je spracovanie tejto

zmluvy ku ktorej sme poskytli s pani riaditeľkou Erikou

Tichou všetky materiály, ktoré s podobným cieľom spracováva

mesto Trnava, ktoré síce nemá centrum, ale už teraz pre ňu

pripravuje budovu. My 3 roky sme prichýlili centrum ale nie

sme schopní vlastne prichystať to verejné obstarávanie na

proces rekonštrukcie budovy, ktorú by centrum vedelo

využívať.

Tretia moja otázka sa týka vyhlásenia verejného

obstarávania na analýzu využitia budov v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

     V akom štádiu je príprava toho verejného obstarávania,

kedy bude vyhlásené, keďže naše posledné stretnutie, na

ktorom som sa ja mohla zúčastniť k tejto téme, bolo v marci

2017?

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

     Čo sa týka komunitného plánu, budúci týždeň sedím

s pani Moravcovou, aj s pani Marčíkovou, a to čo sa bude

dať zapracujeme, a čo sa nebude dať nezapracujeme.

Druhá otázka: Centrum štátnej intervencie, ohľadne

zmluvy.

     Poprosím, bude pripravená do budúceho zastupiteľstva.

Tretia otázka: Audit budov.
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Poprosím Ing. Effenbergerovú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

     Dobrý deň. Na základe pripomienkovania budov sme

pridali ešte aj garáže na Račianskej.

     Prepracovali sme podklady pre verejné obstarávanie

a budúci týždeň vypíše pán dr. Matlovič verejné

obstarávanie na zhodnotenie technického stavu týchto budov

a ich ekonomického využitia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou pripomienkou pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel v tomto podporiť

kolegyňu K. Šebejovú a chcel by som poprosiť, pán

prednosta, keby si aspoň poslancom do e-meilu hodil, ako sa

vybavili tieto 3 otázky, ktoré ona chcela. Teda, či by si

to nemohol poslať, aby sme mali o tom aj nejaký záznam. Je

fakt, že niektoré veci tu dosť dlho trvajú.

     A ja by som bol rád, aby sme mali v tom jasno a aby sa

aj tie termíny dodržovali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.
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Poslanec Ing. J. B i e l i k :

Ďakujem. Ja mám 2 podnety, by som to nazval,

k dopravnej situácii.

Pokiaľ som správne informovaný, dnes sa malo

odovzdávať zhotoviteľovi na rekonštrukciu detské ihrisko

Teplická – Sliačska.

A ja by som v tejto súvislosti chcel požiadať, zrejme

to nie je v tom projekte, pokiaľ som zase správne

informovaný, už som viackrát upozorňoval. Na to detské

ihrisko nie je zabezpečený bezpečný prístup pre deti, nedá

sa tam prejsť. Inač ako cez pomerne frekventovanú cestu,

ktorá ešte vedie dole z kopca. Takže sa tam jazdí pomerne

rýchlo.

Ja by som teda navrhoval, aby sa tam vytvoril

urýchlene nejaký spomaľovač, prípadne aby sa tam

naprojektoval. Pokiaľ viem, táto cesta je v našej správe,

takže by to malo byť v zásade možné. A teda, keby som mohol

nejakú informáciu k tomu dostať, či sa niečo v tejto veci

podniká, alebo nie.

Druhá vec, na začiatku Budyšínskej ulice je zákaz

zastavenia.

     Nezdá sa mi celkom logické ten zákaz zastavenia,

taktiež ak by som k tomu mohol dostať nejakú informáciu, že

prečo tam ten zákaz je a či tam musí zostať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Vaškovič.
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Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som možno

doplnil pána kolegu Bielika v tom, že to stavenisko nie

detského ihriska ale športovej plochy. Na Teplickej sa

odovzdávalo zhotoviteľovi stavby, spôsobilo to moje

meškanie na dnešné zastupiteľstvo. Takže ospravedlňujem sa

touto cestou.

Pán kolega má pravdu, dnes sme odovzdali, alebo

mestská časť odovzdala túto športovú plochu dodávateľovi

z dôvodu realizácie nového multifunkčného ihriska, ktoré by

malo na tejto ploche vzniknúť.

     Prebrali sme aj túto problematiku akéhosi dopravného

spomalenia dopravnej prevádzky na priľahlých komunikáciách.

Je pravdou, že tieto spomaľovače nie sú súčasťou projektu

multifunkčného ihriska, ale táto požiadavka mnou osobne

bola interpretovaná zástupcovi miestneho úradu s tým, že

následne je možné tieto spomaľovače tam riešiť alebo

osadiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja ako predseda

komisie ohľadom budovy Snežienka by som chcel teda povedať

pár slov, ako pokračujeme v činnosti tejto komisie.

Na komisii sme sa zhodli, že vlastne treba vyhlásiť

súťaž návrhov na to, čo na tom mieste má vyrásť.  Na

súťažných podmienkach sa v súčasnosti pracuje. A vlastne
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tieto súťažné podmienky musia potom ako výstup z našej

komisie prísť do zastupiteľstva a zastupiteľstvo môže potom

vyhlásiť súťaž.

A ako jeden z dokumentov, ktoré by mali byť ako

podklady, bude ten statický posudok, ktorý sa dal robiť.

Predpokladám, že bude ešte na jeseň nejaké mimoriadne

zastupiteľstvo, pretože by bolo dobré, keby tento bod išiel

na mimoriadne zastupiteľstvo a nie až v decembri.

Potom v podstate vyhodnotenie tejto súťaže, návrhov by

zase prebehlo v rámci nejakej komisie, kde by boli

zástupcovia od nás a zástupca Komory architektov.

Potom už s vybratým víťazným návrhom by sa išlo do

verejného obstarávania a bolo by to formou koncesie. Teda,

že zhotoviteľ vybratý, by túto budovu buď teda zbúral alebo

zachoval. Myslím si, že ten stav je tam taký, že by sa išlo

do toho zbúrania. Postaví tam niečo miesto tejto budovy,

plus bude to prevádzkovať nejakú dobu.

To je zatiaľ z mojej strany asi toľko. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán architekt Vaškovič.

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

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

Martina Vlačikyho doplnil v tom zmysle, že v rámci tých

súťažných podmienok budú nastavené aj pomerne presné

parametre.

     Z hľadiska funkčného využitia a hlavne toho objemového

riešenia sme sa na rokovaniach pracovnej skupiny zhodli na
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tom, že ten súčasný stav, alebo ten objekt by mal byť

absolútne maximálny. To znamená, nový návrh by nemal

prekročiť tie hranice, ktoré sú tam v súčasnosti.

     A to rozhodnutie o tom, či súčasný objekt zostane

zachovaný, alebo čiastočne zachovaný, alebo bude nahradený

úplne novou stavbou, sme nechali práve na riešenie, na

súťaž návrhov. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ja len som sa chcel opýtať, ako to

prebieha s tou Snežienkou? Ale ste ma predbehli. Ďakujem

pekne. Som rád, že to robíte.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

 Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Vítková.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poprosiť

vzhľadom na to, že je veľmi neprehľadná situácia v Ľudovej

štvrti, kde stoja a parkujú autá na Riazanskej ulici, či by

nebolo možné osadiť na tie dva výjazdy do Riazanskej

zrkadlá tak, aby bolo vidieť na jednu, aj na druhú stranu,

aby sa teda zvýšila bezpečnosť premávky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

     Ja by som sa chcela spýtať na jednu otázku:

     Na rohu Makovického, Záborského je vo výstavbe rodinný

dvojdom, ktorý mal za stavebný dvor zabratú celú ulicu

a takisto za stavebný dvor zabratý celý chodník.

     Či by ste, pán starosta, alebo niekto z úradu, mohol

preveriť, že dokedy vlastne bude táto výstavba tam

obťažovať obyvateľov tak, že nebudú môcť používať chodník,

keď už by mohli používať celú ulicu?

A ešte by som chcela poprosiť k tomuto komunitnému

plánu, že keby bolo možné, aby sa na tej diskusii úradu

zúčastnil, keď nie ja, tak aspoň Miro Švec, ktorý vlastne

všetky tie diskusie s dennými centrami absolvoval, aj

s neziskovými organizáciami, a ktorý aj tie pripomienky na

úrad predkladal ako pracovník.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, je 11.00 hod., takže ak dovolíte,

v zmysle našich schválených vnútorných predpisov, dáme

teraz slovo občanom; prípadne ak ešte nejakí tu sú.

BOD 20:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, máte nejaké prihlásenie?

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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To boli prihlásení ku škole.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nikto tu nie je, čo by sa chcel prihlásiť

a diskutovať.

Takže sa vrátime späť k bodu rôzne.

POKRAČOVANIE V BODE 18 – R ô z n e :

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Pán starosta, ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel

v krátkosti len opýtať, niekedy v priebehu siedmeho mesiaca

tohto roku sa osadila vyradená električka na ploche pri

Trnavskom mýte, alebo pri Tržnici.

     A podľa mojich informácií, ktoré mám, tam malo

vzniknúť kultúrne centrum.

Chcem sa opýtať, čo sa v tomto smere deje, lebo keď

chodím okolo vidím, že táto električka je stále prázdna? Či

tam vznikne nejaké nové depo alebo kultúrne centrum?

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to skupina mladých nadšencov, ktorí postupne na tom

pracujú.

Pán poslanec Mikuš.
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Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

poprosiť, či by mi niekto vedel dať informáciu? Prebehlo

také stretnutie v Komunitnom centre na Ovručskej ohľadom

cyklotrás.

     Bohužiaľ, ja som sa nemohol zúčastniť nakoľko som bol

pracovne odcestovaný, neviem, na koho to mám smerovať?

Stačilo mi to dať do e-mailu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

V rámci bodu 18 – rôzne, už nikto nie je prihlásený.

Ak dovolíte, prejdeme na bod 19.

BOD 19:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči.

Nikto nie je prihlásený.

BOD 21:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, chcem vám veľmi pekne poďakovať za

aktívnu účasť.
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Júlia Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia

a evidencie obyvateľov.

Ja by som chcela poprosiť o slovo k voľbám.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže, ak dovolíte teraz dáme ešte na záver pani

vedúcej Čevenkovej slovo k voľbám. Nech sa páči.

Júlia  Č e r v e n k o v á, vedúca organizačného oddelenia

a evidencie obyvateľov:

Ďakujem veľmi pekne.

     Ja by som vás chcela poprosiť, vás poslancov

a všetkých tuná prítomných; vzhľadom na to, že v Bratislave

sa chystá veľká koalícia na voľbu do samosprávnych orgánov,

to znamená že my budeme mať pravdepodobne nedostatok členov

okrskových volebných komisií.

     Pokiaľ budete  mať niekoho, kto by mal záujem, stať sa

ako občan členom okrskových komisií, pretože pán starosta

zo zákona musí menovať, keď tam nie je 5-členná komisia

občanov, prosím vás pekne, dajte mi to do e-mailu a pošlite

mi to.

Posledný termín je 5. októbra.

Ďakujem vám veľmi pekne.

     Ďakujem, pán starosta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dámy a páni, želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa.
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ZNELKA MČ.

(Ukončenie o 11.10 hod.)

                       x             x

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

prednosta Ing. Mgr. Ľ. Baník       starosta Mgr. R. Kusý

OVEROVATELIA:

poslanec JUDr. T. Korček        ...........................

poslanec JUDr. R. Mikulec       ...........................

Za správnosť stenogr. záznamu

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. .........................


