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          ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

z 23. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konajúceho dňa 13. februára 2018 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. R. K u s ý, starosta MČ Bratislava – Nové Mesto:

    Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

kolegovia pracovníci úradu, drahí hostia, vítam vás

a zároveň otváram 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

     Z dnešného rokovania sú kvôli chorobám ospravedlnení:

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová

pán poslanec Andrej Balga, MBA

pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová

pán poslanec Bc. Róbert Lamprecht a

pán poslanec Mgr. Dan Sládek.

     Ostatní, sú ospravedlnení pani riaditeľka Hulenová,

riaditeľka ZŠaMŠ Za kasárňou.

     Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by náhodou

zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú ako obyčajne pani Milada

Riegl a pani Eva Tomeček Ghata.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý
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     Návrh programu a materiály ste dostali na dnešné

rokovanie vopred spolu s pozvánkou:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

7. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

8. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na roky 2018 – 2020

9. Návrh na zverenie pozemku KN, parcely registra „C“,

parc. č. 12 780/16, 12 780/16, 12 780/211, 12 780/213,

12 781/1, 12 780/3 až 12 781/5, 12 781/9, 12 781/11 až

12 781/15, 12 781/17 až 12 781/230 a parc.  č.

12 781/231 až 12 781/244, druh pozemku zastavené

plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4.896 m2 do

správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb

10. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“

KN parc. č. 19 22735, v katastrálnom území Vinohrady,

pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244,

Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárová 22,

Bratislava

11. Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11 355/21, parc. č.

11 355/25, parc. č. 11 355/27 a parc. č. 11 355/30

v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central

Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava –

mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

12. Návrh na schválene osobitného zreteľa – prenájmu

časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na
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pozemku registra „C“ parc. č. 11 355/28, evidovanej na

liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové

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

Vajnorská 100/B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto

831 04, IČO: 50 414 151

13. Návrh na zverenie majetku pod názvom

„Revitalizácia VP Sliačska ul. – DI“ do správy

príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných

služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava,

IČO“ 00 491 870

14. Rôzne

15. Interpelácie

16. Vystúpenie občanov /predpoklad o 11.00 hod./

17. Záver

Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného MZ

/12. 12. 2017/

. Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava

– Nové Mesto za obdobia od 01. 10 2017 do 01. 01. 2018

. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2017.

     Materiál č. 8 – Návrh rozpočtu na rok 2018; máte na

stole pozmeňujúci návrh.

     Na stole tiež máte materiál R/1 – Návrh na zrušenie

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 22/32 zo dňa 12. 12. 2017

a uznesenia č. 22/33 zo dňa 12. 12. 2017.

Ďalej máte na stole Informáciu k rozpočtu pre EKO-

podnik a

Informáciu o činnosti Kancelárie pre participáciu za

rok 2017.
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     Má niekto nápad na doplnenie alebo zmenu programu

dnešného rokovania? Nie.

     Ideme hlasovať o programe dnešného rokovania tak ako

bol predstavený.

     Nech sa páči, prezentujeme sa.

     /Prezentácia./     17 poslancov.

     Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                 17

     proti:               0

     zdržal sa:           0

     Ďakujem pekne.

     Program bol schválený.

     Ideme ďalej.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predkladám nasledovný návrh na voľbu členov návrhovej

komisie.

Do návrhovej komisie je navrhnutý:

pán poslanec Ing. Marek Líška

pani poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner.

     Má niekto iné návrhy?  Nie.

     Dávam hlasovať o tomto návrhu.
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     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi

návrhovej komisie pani poslankyňa Pfundtner a pán poslanec

Líška; nech sa páči, prezentujeme sa, prosím.

    /Prezentácia./     18 poslancov

     Ďakujem pekne.

     Prosím, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                18

     proti:              0

     zdržal sa:          0

     Môžeme ísť ďalej.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš.

     Má niekto iný návrh?  Nemá.

     Nech sa páči, ideme hlasovať kto je za to, aby na

dnešnom rokovaní boli overovateľmi záznamu a uznesení pán

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

prezentujeme sa.

     /Prezentácia./     18 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                 18

     proti:               0
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     zdržal sa:           0.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, bez úvodného slova.

     Otváram diskusiu.

     Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči, máte slovo.

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Istotne, ako každý

z vás, ja som si veľmi podrobne túto správu o plnení

uznesení Miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti

preštudoval a musím s poľutovaním uviesť, že s tou správou

veru spokojný nie som. Týka sa to hlavne tej časti, ktorá

hovorí o uzneseniach, ktoré sú v konaní.

Priznám sa, chýbajú mi tam hlavne termíny. Termíny,

kedy budú tieto uznesenia, ktoré sú v konaní kontrolované.

Či ich budeme kontrolovať k najbližšiemu ďalšiemu

zastupiteľstvu, alebo v akých termínoch?

     Ďalšia moja výhrada sa týka toho, že tento materiál je

plný preklepov a nesprávnych dátumov.

     Keď si zoberieme plnenie uznesení z decembrového

zastupiteľstva pri všetkých týchto položkách je uvedený

dátum 12. 12. 2018. Ja viem, že je to možno detail, je to
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možno drobnosť, ale v takýchto materiáloch si myslím, že

takéto chyby a preklepy by nemali byť.

Takisto sa mi zdá, že pri niektorých uzneseniach, najmä čo

sa týka územných plánov zón, sú tam absolútne staré dátumy.

Dátumy, ako 28. február 2016, atď., atď.

     Naozaj táto správa ma nenaplnila optimizmom

a spokojnosťou. Je mi to veľmi ľúto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pán prednosta, prosím.

Prednosta Ing. Mgr. Ľ. B a n í k :

     Viete čo, pozerám sa na to, ale tie dátumy niekedy sa

tam preskakujú; poupravíme to. Pozriem sa na to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. Pavol G a l a m b o š :

     Ďakujem za slovo. Keďže pán Vaškovič vystúpil, ja by

som doplnil hlavne uznesenie 11/15 z 19. 02. 2016; toto

uznesenie  hovorí o tých územných plánoch a stavebných

uzáverach – tam by som poprosil doplniť termín, lebo je tam

iba v konaní, trvale, a ja neviem čo. Ďakujem. Uznesenie

11/15.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Pán prednosta, poprosím.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

     Pozriem sa na to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

Do diskusie už nikto nie je prihlásený.

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

     Myslím, že s maličkou výhradou; a poopravovať, nie?

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto konštatuje, že:

1. Trvá plnenie uznesení; /podľa predtlače/

21/08C; 22/33; 22/34; 05/03D; 06/04/01; 08/09; 08/10; 8/16;

11/15; 13/25; 16/07/C; 16/15B; 16/31; 16/32.3; 17/17;

18/27.1; 19/08; 19/41.2; 19/41.3; 20/07; 22/15; 22/23.2;

22/29; 22/32; 22/33;

2. Splnené boli uznesenia; /podľa predtlače/

22/04; 18/15; 19/21; 19/41.5; 19/41.6; 22/05, 22/06; 22/07;

22/08; 22/09; 11/10; 22/11; 22/12;  22/13; 22/14; 22/16;

22/17; 22/18, 22/19, 22/20; 22/21; 22/22; 22/23.1; 22/24;

22/25; 22/26; 22/27; 22/28; 22/30; 22/31; 22/34; 22/35;

22/36.1; 22/36.2; 22/36.3; 22/36.4; 22/36.5.

3. Zrušené boli uznesenia; podľa predtlače.

     S pripomienkou opraviť chyby v predtlači, dátumy.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     A doplniť.

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

A doplniť termín plnenia uznesenia 11/15.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

      Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, prezentujme sa.

     /Prezentácia./     17 poslancov.

     Prosím, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                  13

     proti:                0

     zdržal sa:            4.

BOD 6:

Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči, pán kontrolór.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

     Dobrý deň prajem. Keďže správa je spravená v tom

formáte ako každý rok, takže neviem čo by som ja dodal.

Myslím, že je tam všetko napísané, čo som tam napísať

vedel.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     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

Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./    19 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

/Hlasovanie./

     za:                17

     proti:              0

zdržal sa:          1.

     Môžeme ísť ďalej.

BOD 7:
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Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova.

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

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 Jeséniova 54;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     18 poslancov.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

/Hlasovanie./

za:                 18

     proti:               0

     zdržal sa:           0.

Prechádzame na bod č. 8.
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BOD 8:

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

roky 2018 – 2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozpočet sme pripravovali niekoľko mesiacov. Bolo

k nemu niekoľko pripomienok, viackrát bol prepracovaný.

Našou snahou bolo dostať do neho naozaj všetky požiadavky,

návrhy, predstavy, ktoré len bolo možné.

Myslím, že je to celkom slušný kompromis.

Chcem poďakovať všetkým poslancom za veľmi aktívny

prístup a nášmu ekonomickému oddeleniu za trpezlivosť,

snahu a aj  vysvetľovanie, a aj prepracovanie keď bolo

treba.

     Otváram diskusiu.

Pán vicestarosta Ing. S. Winkler, nech sa páči, máte

slovo.

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

Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja by som chcel len povedať,

že návrh rozpočtu na tento rok bol v stanovenej lehote

zverejnený na úradnej tabuli a web stránke Miestneho úradu.

Ale medzitým boli niektoré ďalšie stretnutia či už

poslancov, či už mali niektoré také spoločné stretnutia

všetkých komisií za účasti poslancov a odborníkov. Plus

ešte boli nejaké stretnutia s verejnosťou.
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Takže na základe toho ja si dovolím predložiť

upravený, resp. doplnený a upravený návrh len v

tej kapitálovej časti rozpočtu mestskej časti.

Čiže celá tá časť čo sa týka príjmov bežného

rozpočtu, výdavkov bežného rozpočtu by zostala rovnaká, len

sú upravené kapitálové príjmy a kapitálové výdavky. Máte

tam tabuľku kde sú zvýraznené tie body, ktoré sme

upravovali. Chceli sme skutočne to zreálniť tak, aby veci

ktoré sú rozpracované ešte z minulého roku sa dokončili,

aby veci kde očakávame príspevok či už zo štátneho rozpočtu

alebo európskych fondov a strategické veci čo sú podľa nás

územné plány zón, aby tie sa tohto roku dokončili.

     Znížili sme príjmovú časť kapitálových príjmov

o 190 000 EUR. A samozrejme, tá výdavková časť je o túto

sumu znížená.

Snažili sme sa urobiť maximum.

Hovorím, že nie každý rozpočet je 100 %-tný, ale

vieme, že môžeme tento rozpočet zmeniť. Môžeme urobiť

rozpočtové opatrenia, takže nie je to do skaly vytesané.

Ale myslím si, že takto ako je to nastavené, je nastavené

veľmi dobré.

Teda súhlasím, aj keď ste si prečítali správu

miestneho kontrolóra, ktorý doporučuje schváliť tento

rozpočet, tak súhlasím tam s tou časťou, že chýba tam

v tých kapitálových príjmoch súpis majetku, ktorý máme

pripravený na predaj. Takže niektoré tie čísla sú také,

o ktorých sa môžeme teraz baviť. Ale myslím si, že celkovo

je ten rozpočet pripravený dobré.

Ešte jednu, poslednú poznámku, ak dovolíte:



18

                                                                           23. zas. MZ MČ B-NM 13. 02. 2018

     Mňa trošku mrzí, že z toho nášho posledného stretnutia

tam vypadlo budovanie cyklotrás, resp. bola tam v tých

kapitálových výdavkoch jedna položka, cyklotrasa Podhorský

pas, ku ktorej sa nikto nehlásil. A ja som sa až potom

následne stretol s pánom Skyvom a on hovoril, že táto

cyklotrasa nie je až tak pripravená aby sme ju vedeli

zrealizovať tohto roku. Ale bol by som rád, aby sme tam

mali nejaké prostriedky. Takže, ak dovolíte, autoremedúrou

by som si dovolil urobiť jednu zmenu v tej tabuľkovej

časti, kde máme v kapitole participatívny rozpočet, tam

máme položku Klub mladých Račianska 45 000 EUR; čiže tam by

bola len zmena, miesto Klub mladých Račianska by bolo

budovanie cyklotrás 45 000 EUR. Čiže nejaké celkové číslo

nám to neovplyvní. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ohľadom rozpočtu mali

sme stretnutie, myslím pred týždňom v utorok, mal som tam

nejaké otázky, ktoré sa nepreniesli do návrhu

poslaneckého pána Winklera.

Pýtal som sa prečo rozpočtujeme len 133 000 EUR na

Projekt BIG SK AT, to je to vzdelávanie cezhraničné, keď

nám župa odsúhlasila 329 999 EUR; prečo neakceptujeme plnú

sumu? To je prvá moja otázka.

Druhá otázka je:
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Odmena za mimopracovný pomer 100 000 EUR; kto je to a čo

robí pre nás za 100 000 EUR?

A tretí poznatok je Materská škôlka Legerského; úplne

tam vypadlo vyregulovanie celého systému, namontovalo sa do

šachty nejaké šupátko, ktoré je úplne jalové, to nemá

žiadny vplyv na reguláciu teploty. V tej škôlke som sa bol

osobne pozrieť; deti tam v zadných miestnostiach spávajú

pod fúkarmi. Vpredu je to prekúrené. Jeden ventil aj

s hlavicou stojí povedzme 15 EUR, je ich tam 34, treba

sekať. Nič viac a nič menej, je to úplne jednoduchá malá

investícia, možno hotová cez víkend. Bolo aj stretnutie

s rodičmi, ktorí toto žiadali, vyregulovanie tejto škôlky,

a sa neuskutočnilo.  Ale sú tam zvody a rímsy okapové,

ktoré na druhom nadzemnom sú plastové, dole sú vymenené,

chýba tam vymeniť nejakých 25 metrov plus s nejakými

zvodmi. Je to taká robota, že nové zvody sa napájali na

staré zvody, na deravé. Vyzerá to otrasne. Ako na

telocvični na Sibírskej, keď sa menili okná, 4 ste tam

nechali staré, ostatné ste vymenili.

A moja otázka je, prečo sa to nedostalo do rozpočtu,

keď táto položka bola žiadaná, bola prezentovaná rodičmi,

boli spisované petície, vedeli ste o tom. Nikto sa

nezdvihol z toho investičného oddelenia, išiel sa tam

pozrieť, aby vedel aký je stav.

Posledná moja otázka je športovisko Sibírska.

     Neviem, kto to vyhodil z tohto rozpočtu. Takmer stala

300 tisíc na momentálnych 12 tisíc. Nerozumiem tomu.

Nerozumiem tomu. Ďakujem pekne.

Poprosím odpoveď na moje otázky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Tie otázky boli 4; ak som dobre pochopil.

     /Poznámka: 5./

Pôjdeme v poradí.

Ak dovolíte, najprv pani Ing. Effenbergerová, šéfka

európskych fondov a investícií.

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 prajem. K Projektu  BIG SK AT – slovensko-

rakúska spolupráca, je tam naplánovaných 130 000 EUR, ktorý

pripadá na tento rozpočtovaný rok, pretože tento projekt

skončí až v roku 2020; preto tam len alikvotná čiastka na

čerpanie na tento rok.

Čo sa týka Materskej škôlky  Legerského, už bol aj

vyobstarávaný. Ten, ktorý sa mal o to postarať, bohužiaľ,

odstúpil od zmluvy a skončilo to v našich požiadavkách

investičného oddelenia. Regulácia a výmena nielen ventilov

ale aj celého rozvodu, bohužiaľ vypadla z priorít. Ale

v rámci bežnej údržby, nemusí to byť investičná akcia.

Výmena ventilov je bežná údržba a bežná oprava, takže

kľudne sa to dá spraviť aj z bežných financií.

Čo sa týka športoviska na Pionierskej, predpokladám,

že tam zostala len projektová dokumentácia na tento rok

a realizácia prejde do ďalšieho roka. Možno sa nám podarí

aj nejaké peniaze získať či už z boja proti kriminalite,

alebo z nejakého ďalšieho zdroja.

Asi toľko k tým návrhom k rozpočtu alebo k investičným

akciám, ktoré boli alebo neboli zaradené do kapitálového

rozpočtu na rok 2018, a následne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani vedúca Ondrová, viete reagovať na tých 100 tisíc?

Prosím, k mikrofónu. Ďakujem.

RNDR. J. O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného

oddelenia:

Dobrý deň. Sú tam rozpočtované Na dohody; čiastka je

rozpočtovaná vo výške 100 000 EUR. A je to na dohodárov,

ktorí sú na participatívnom rozpočte, pán ktorý robí do

cyklotrás a proste viacerí. Keď sa to preráta, treba to

zobrať tak, že tá dohoda je na 12 mesiacov;

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Čiže nie je to pre jedného človeka.

RNDr. J. O n d r o v á, vedúca oddelenia:

Nie, nie, samozrejme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto chcel pán poslanec.

Pán poslanec, doplníme ešte niečo, alebo takto stačí?

Ďakujem pekne.

Ešte niekto niečo?  Nie.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M.  V l a č i k y, PhD.:
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

poprosiť, keby som prekročil ten limit, aby mi bol navýšený

o tú druhú časť.

Chcel by som sa vyjadriť k rozpočtu ako celku. Som aj

poslancom, čerstvým, na župe a mal som tu možnosť sledovať

ako tam celý proces prijímania rozpočtu prebehol. A musím

povedať, že je to dosť neporovnateľné, keď porovnám župu

a mestskú časť, ako to celé prebiehalo a koľko informácií

sme mali my poslanci k jednotlivým položkám rozpočtu.

Tam naozaj každá jedna položka bola do detailov

povysvetľovaná. Tu sme sa museli na každú jednu položku

veľmi zložito dopytovať. Častokrát niekedy tam nebol ten

kompetenčný človek, tak sme sa nedozvedeli že čo ktorá daná

položka znamená, prečo je v tej výške, aký je stav

rozpracovanosti, atď.

Na župe existuje dokument, ktorý sa volá Akčný plán.

Tam v podstate každý bod je rozpísaný, že teda v ktorej sme

fáze, či je to fáza povedzme kúpy pozemkov, či je to fáza

projektovej dokumentácie, alebo sme už v realizácii, sú tam

termíny, je tam z ktorého bodu povedzme plánov

hospodárskeho a sociálneho rozvoja vychádza. Keď sú tam

cudzie zdroje, tak je tam presne uvedené, pretože aké sú to

cudzie zdroje. Proste je to omnoho prehľadnejšie a mne by

sa to veľmi páčilo, keby takéto niečo sa to tu aplikovalo

aj tu na mestskej časti. Pretože keď my poslanci častokrát

nevieme, čo sa za položkou skrýva, tak ako to majú vedieť

obyvatelia, ktorí majú tiež právo pripomienkovať rozpočet,

preto visí tých 15 dní. A pritom my nevieme častokrát, tak

ako to majú vedieť oni, napríklad vybudovanie nových

parkovacích miest, čo tam, hej; alebo športovisko Kramáre.

Tiež som nevedel, ktoré športovisko, čo sa tam bude robiť.
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Na všetko musím sa pýtať, a podľa mňa je to strata času.

Podľa mňa by malo byť všetko uvedené, všetko podrobnejšie

rozpísané.

A potom mi chýba, bol by som rád, keby do budúcnosti

sa to celé zmenilo. Nevravím, že je to chyba finančného

oddelenia, ale celý ten prístup k rozpočtu ako takému by

mal byť vlastne od vedenia mestskej časti a malo by sa to

nejako koncepčne zmeniť.

Potom mám nejaké pripomienky k bežnému rozpočtu.

V roku 2016 sme preberali kapitálové výdavky na

stretnutí s pánom starostom. K bežnému rozpočtu sme sa

nedostali, bolo nám to prisľúbené, že sa budeme baviť

o bežnom rozpočte. Nikdy sa to stretnutie o bežnom rozpočte

neuskutočnilo. Teraz sme sa tiež o tom bežnom rozpočte až

tak nebavili, resp. keď sa navrhovali nejaké veci, tak sa

to vôbec nejako nereflektovalo.

Uvediem: Máme najvyšší príspevok pri narodení dieťaťa

200 EUR, ale v rámci Bratislavy niektoré mestské časti to

vôbec nemajú, niektoré majú 100 EUR. Ja si myslím, že keby

sme dali 100 EUR na úroveň ostatných mestských častí by

úplne stačilo. A podľa mňa by sme sa nemuseli hrdiť tým, že

máme najvyšší príspevok pri narodení dieťaťa. Mohli by sme

sa hrdiť tým ako mestská časť, že máme najviac upravených

chodníkov, s najviac vybudovanými cyklotrasami.

To isté sa týka napríklad server Bratislava. Tam je

ten prínos. A hoci som párkrát tam vystúpil, nevidím ho tak

výrazný. Podľa mňa obyvatelia by ocenili to, že to priamo

uvidia na svojich uliciach.
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Takisto čo sa týka opráv ciest, tam mi chýba akýkoľvek

plán, ktoré cesty sú na tom najhoršie, aké bude poradie ich

opráv. To je asi o tom, kto si čo prelobuje. A takisto by

sa nemali tie cesty flekovať. Malo by sa to urobiť tak ako

teraz na Bielom kríži sa podarilo urobiť tie cesty

kompletne, nový koberec.

Ja by som bol rád, aby sa takto urobila aspoň jedna

ulica na Kolibe, jedna na Kramároch. Naozaj to potom vyzerá

úplne ináč, a aj to vydrží.

Takisto máme informáciu z EKO-podniku, že teda neboli

im vlastne financie navýšené ani o hodnotu medziročnej

inflácie. Tak tomu tiež nerozumiem, ako je to možné, a ako

potom od nich môžeme chcieť aby vykonávali tie veci, ktoré

majú vykonávať.

Čo sa týka kapitálového rozpočtu, tam podľa mňa

prioritou mestskej časti, aj som sa k tomu viackrát

vyjadroval, by mali byť územné plány zón. To je proste

hlavný nástroj, ako môžeme my regulovať výstavbu v mestskej

časti. Máme zúfalo neaktualizované, robí sa na nich strašne

dlho, nemáme potom proste nič v rukách na základe čoho by

sme to mohli brániť. Je to potom na individuálnych

rokovaniach s tými developermi, atď., atď. Celé by o malo

fungovať úplne ináč.

Takže podľa mňa územné plány zón, na to by sa mala

sústrediť maximálna pozornosť. Tak isto, našťastie sa tam

dostala tá urbanistická štúdia dopravného rozvoja mestskej

časti, čo je tiež absolútne dôležitá vec. Bez toho, sa

čudujem, že ešte do takého sa ešte nešlo.
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Máme tam potom evergríny, ako Bárdošova ulica, 11.

ulica, keď hovorím len o Kolibe. Tieto veci tam dávame

každoročne. Každoročne sa k tomu nič nekonalo. S pani

Effenbergerovou som sa o tom viackrát rozprával. Dúfam, že

teda sa do toho tento krát naozaj pustíme a nebudeme to

prekladať z jedného rozpočtu do druhého rozpočtu, keďže tam

ide o havarijné stavy; napríklad horná Vančurova ulica,

atď., atď.

Takže ja ten rozpočet vnímam tak ako vníma, ako som sa

k nemu teraz vyjadril. Napriek tomu budem za neho hlasovať,

ale aj keď to znie možno ako keby som negoval všetko čo som

povedal, ale chcem aby aspoň niečo z tejto mestskej časti

vyšlo. Nechcem to blokovať svojim hlasom, ale nie som

spokojný a veľmi dúfam, že sa to do budúcnosti zmení.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a :

     Ďakujem pekne za slovo. Ja budem stručnejší, a mám

niekoľko svojich poznámok k rozpočtu. Viacero výhrad, ktoré

som mal aj ja, a navrhol, ktoré ma napadali a odzneli

v príspevku kolegu M. Vlačikyho. Tiež si myslím, že môžeme

popracovať na tom, aby proces prípravy k rozpočtu prebiehal

lepšie ako je tomu v súčasnosti, aby ten budúcoročný

rozpočet sme zostavovali trošku iným štýlom a s väčším

predstihom.

Mám dve poznámky, také konkrétne:
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Prvá; nadviažem na to čo hovoril kolega – územné

plánovanie. Ja by som bol naozaj veľmi rád, a nie som sám,

určite, keby sa územné plánovanie mestskej časti stalo

prioritou pre najbližšie roky. A podľa rozpočtu by sme mali

mať rozpracovaných viac ako 11 územných plánov zón.

A naozaj by som chcel veľmi apelovať na vedenie

celého úradu, aby bola tomuto venovaná náležití pozornosť.

Naozaj si nemyslím, že je v poriadku, keď územný plán

Jelšova vykonávame viac ako 8 rokov. Pokiaľ bude nevyhnutné

posilniť oddelenie životného prostredia a územného

plánovania myslím si, že to môže byť relevantná téma. Ale

naozaj občania nám už asi neodpustia, keď nebudeme vedieť

regulovať investičné aktivity čo sa týka výstavby lepšie

ako doteraz.

Druhá moja poznámka smeruje k tomu; jedna vec je, že

dnes schválime rozpočet; verím tomu, že hej. Je tam pomerne

veľký počet investičných akcií, ktoré chceme realizovať

a možno o pár mesiacov budeme vedieť, že niektoré sa

realizovať nestihnú z rôznych dôvodov.

Bol by som veľmi rád, keby takéto prípady sa dostali

na stôl čím skôr, aby sme tie peniaze, ktoré sú na

alokované vedeli tiež využiť inak. A tiež by som bol

veľmi rád, keby gesční poslanci boli informovaní zo strany

Miestneho úradu o tom, keď sa nejaká akcia nezrealizuje

z akýchkoľvek dôvodov. Takže o týchto dôvodoch a o tom, že

niečo sa nejde realizovať, aj keď to máme schválené

v rozpočte, by mali byť poslanci informovaní. To je môj

názor. Toľko k tomu.

Ja si myslím, že rozpočet je kompromis, ktorý tu

vznikal nejaký čas. Chystám sa ho podporiť. A verím, že do
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budúcna sa nám podarí efektívnejšie sa k nemu stretávať

a diskutovať. 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 sa chcel

opýtať pána poslanca, vicestarostu Winklera, že nakoľko mám

pocit že ten klub na Račianskej sa ruší, či je nejaký plán

čo s tým priestorom, alebo čo sa spraví, lebo fakt je, že

je to škoda, nakoľko to bolo, že je dohodnuté s blízkou

farnosťou že by to bol uzamykateľný priestor. Myslím, že by

to bol dobrý nápad. Písalo sa o tom aj v Hlase Nového

Mesta, že sa to ide robiť, a teraz sme sa dozvedeli, že sa

ide rušiť ten priestor. Či sa plánuje prenajať, alebo čo

ďalej? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Klub mladých určite spravíme, nájdeme niekde inde

nejaké peniaze, lebo bola by škoda to rušiť.

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

Ja len jeden komentár, keď si sa na mňa pýtal. Tak si

myslím, nie som proti tomu, ale musíme nájsť nejaký

kompromis; tie cyklotrasy sú pre mňa dôležitejšie. Bolo by

lepšie keby tí mladí boli vonku ako vysedávali pri

počítačoch.
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Ale vravím, ako som povedal v úvode, ten rozpočet si

vieme upraviť, vieme si k nemu sadnúť. Bol by som rád, keby

sme sa niekedy v máji stretli znovu, prípadne všetky

komisie a prešli si všetky investičné akcie ako vyzerajú. A

keď budeme vidieť, že niečo nestihneme zrealizovať, tak

urobiť na júnovom zastupiteľstve zmenu rozpočtu. To sa vždy

dá. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič.

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

      Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si tiež dovolím

jednu poznámočku k preloženému návrhu rozpočtu na budúce

roky. Nebudem hovoriť o tých poznámkach, o ktorých hovorili

moji predrečníci a s ktorými sa takisto stotožňujem.

V rámci kapitálových príjmov je naplánovaný predaj

bytov, a to je vec ktorá ma trošku mrzí. Samozrejme, vieme

že sa jedná sa o konkrétne byty, v konkrétnej lokalite, ale

bol by som veľmi rád keby v budúcoročných rozpočtoch sme

mysleli aj na politiku mestskej časti v oblasti budovania

sociálnych bytov alebo nájomných bytov mestskej časti.

Takisto ako moji predrečníci chcem potvrdiť tento

návrh rozpočtu. Považujem ho za kompromis, ktorý v danej

chvíli a v danej situácii je pre mestskú časť potrebné

schváliť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Dámy a páni, má ešte niekto nejakú pripomienku

k rozpočtu?

     Alebo chcel by vystúpiť a odprezentovať svoj názor na

rozpočet?

Nie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

Ideme  najprv hlasovať o návrhoch, ktoré boli

predložené. Myslím, že je tam iba jeden návrh pána

vicestarostu Winklera. Takže, nech sa páči, prosím.

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

Hlasujeme o poslaneckom návrhu na doplnenie a úpravu

kapitálovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava  -

Nové Mesto na roky 2018 – 2020.

Návrh uznesenia:

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

2018 – príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ – podľa

predtlače; bez pripomienok:

príjmy bežného rozpočtu          21 689 287,90 EUR

výdavky bežného rozpočtu         20 721 287,90 EUR

príjmy kapitálového rozpočtu      2 444 053,89 EUR

výdavky kapitálového rozpočtu     4 848 019,00 EUR

príjmové finančné operácie        1 480 965,11 EUR

výdavkové finančné operácie          45 000,00 EUR
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2. rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2018 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej

klasifikácie takto:

100 – daňové príjmy              13 478 859,00 EUR

200 – nedaňové príjmy             3 878 935,77 EUR

300 – granty a transfery          6 775 547,02 EUR

400 – príjmové operácie           1 480 965,11 EUR

500 – prijaté úvery, pôžičky a

návratné finančné výpomoci                0,00 EUR

600 – bežné výdavky              20 721 287,90 EUR

700 – kapitálové výdavky          4 848 019,00 EUR

800 – výdavkové operácie             45 000,00 EUR

3. použitie mimorozpočtových fondov mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto na rok 2018:

použitie Rezervného fondu           839 564,44 EUR

použitie Fondu rozvoja bývania      441 400,67 EUR

4. programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2018:

vo výške 25 614 306,90 EUR

5. rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie

poskytované z rozpočtu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto na rok 2018 vo výške 98 000,00 EUR /v tom:

príspevkovej organizácii STARZ 500,00 EUR, OZ Kramárik

14 000,00 EUR, Novomestský ŠK /NMŠK 1922/ 15 000,00

EUR, občianskym združeniam 50 000,00 EUR, RC Kominárka

9 000,00 EUR, Knižnica v Cvernovke 5 000,00 EUR

a Kresťania v meste 4 500,00 EUR/.
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6. príspevok príspevkovej organizácii EKO-podnik VPS vo

výške 2 710 750,00 EUR takto:

- príspevok na bežné výdavky 2 650 550,00 EUR /v tom:

2 452 750 EUR bežný transfer, 50 000,00 EUR finančná

náhrada za výrub drevín, 35 800,00 EUR starostlivosť

o novozverené objekty, 45 000,00 EUR oprava strechy na

Tržnici, 42 000,00 EUR havarijný stav lanovej dráhy

a 25 000,00 EUR generálna oprava ihriska na Kuchajde/

- príspevok na kapitálové výdavky 60 200,00 EUR

Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako

50 000,00 EUR navýši sa o túto čistku príspevok na bežné

výdavky.

7. prekročenie rozpočtu na jednotlivej položke o max. 5

%, ak celková výška výdavkov neprekročí schválený

rozpočet.

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

1. rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky

2019 a 2020,

2. programové rozpočty mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na roky 2019 a 2020.

B.  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;
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bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

/Hlasovanie./

Ďakujem pekne.

     za:                 16

     proti:               0

zdržal sa:             1.

Môžeme ísť ďalej.

BOD 9:

Návrh na zverenie pozemku KN, parcely registra „C“, parc.

č. 12 780/16, 12 780/26, 12 780/211, 12 780/213, 12 781/1,

12 781/3 až 12 781/5, 12 781/9, 12 781/11 až 12 781/15,

12 781/17 až 12 781/114, 12 781/116 až 12 781/230 a par. č.

12 781/232 až 12 781/244, druh pozemku zastavené plochy

a nádvoria, o celkovej  výmere 4 856 m2 do správy EKO-

podniku verejnoprospešných služieb

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán riaditeľ EKO-podniku, prosím,

povedzte pár slov nech poslanci vedia o aké pozemky ide.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:
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Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Jedná sa o zvyšné parcely

na Zátiší, ktoré budú slúžiť na výstavbu nového EKO-

podniku. Dneska EKO-podnik vlastne zhruba okolo 4/5 týchto

parciel má zverených a toto sú iba parcely pod časťou

garáží. Takže to je všetko. A vlastne pokiaľ to

legislatívne dotiahneme, tak by sa tento pozemok scelil

a na budúci rok mohla byť tá predpokladaná výstavba.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím vás, návrhová komisia 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 – podľa predtlače

1/ zverenie pozemku o celkovej výmere  4 625 m2, zapísaný

na LV č. 5510, ako parcely registra „C“, parc. č.

12 780/16, 12 780/26, 12 780/211, 12 780/213, 12 781/1,

12 781/3 až 12 781/5, 12 781/9, 12 781/11 až 12 781/15,

12 781/17 až 12 781/114, 12 781/116 až 12 781/230, druh

pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa

v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava – mestská

časť Nové Mesto, okres Bratislava III, v katastri

nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR

Bratislavu, pracovisko Bratislava III, ktorý je vo

vlastníctve MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1,

Bratislava 832 91;
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2/ zverenie pozemku o celkovej výmere 231 m2, parcely

registra „C“, parc. č. 12 781/232 až 12 781/244, druh

pozemku – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa

v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava – mestská

časť Nové Mesto, okres Bratislava III, v katastri

nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR

Bratislavu, pracovisko Bratislava III. U týchto parciel

list vlastníctva nie je založený;

; na dobu neurčitú;

; do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb, IČO:

00 491 870, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     14 poslancov.

Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať.

/Hlasovanie./

     za:                 14

     proti:               0

     zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 10.

BOD 10:

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ parc. č.

19 227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov
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Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar

Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

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

Predkladateľom je pán prednosta Baník.

Prosím, bez úvodného slova otváram diskusiu k tomuto

bodu.

Nech sa páči, pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. K tomuto bodu by

som chcel uviesť také dva poznámky:

Prvá poznámka je taká, že tento materiál sme nemali na

rokovaní  Komisii územného plánovania, urbanizmu

a výstavby, takže nemohli sme o ňom diskutovať a viacej sa

o celej tejto problematike dozvedieť.

Ak som sa dobre oboznámil s týmto materiálom, tak

v zásade sa jedná o pozemok, ktorý susedí s bezprostredným

pozemkom žiadateľov o kúpu toho pozemku. A ak som si dobre

prečítal ten návrh, tak vychádza kúpna cena nejakých 150

EUR/m2. Pred chvíľkou sme schvaľovali rozpočet mestskej

časti, kde sme teda skonštatovali, že tých zdrojov je

naozaj málo a musíme dobre hospodáriť. Ja si myslím, že

táto cena stanovená odborným znaleckým posudkom je

v poriadku a bol by som veľmi rád, keby sme schválili; ja

teda dávam pozmeňujúci návrh, aby tá predajná cena tohto

pozemku bola minimálne 20 000 EUR.

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



36

                                                                           23. zas. MZ MČ B-NM 13. 02. 2018

Ďakujem pekne.

Pani Mgr. Kozáková k tomuto niečo bližšie nám poviete?

Kratučko.

Mgr. Z. K o z á k o v á,  referentka oddelenia právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel

a správy pozemkov:

Áno, je to pozemok priamo susediaci s pozemkom

manželov Čechovcov. V princípe je to z tej strany od ulice

Sliačskej, ide o prístup k pozemku. V podstate je tam

právoplatné stavebné povolenie na stavbu. A vlastne majú

záujem kúpiť len časť toho pozemku, čo je na tej

fotografii, ako je priložené k tomuto materiálu. Čiže len

tá časť toho pozemku.

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

Ďakujem pekne.

Hlási sa ešte niekto do diskusie k tomuto bodu?

Nikto sa nehlási.

Čiže poprosím návrhovú komisiu; je tu pozmeňujúci

návrh pána poslanca Vaškoviča.

Myslím, že sa veľmi intenzívne pracuje na písomnom

návrhu. Čiže tá kúpna cena, návrh je, p. Vaškovič, 20 000

EUR?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Môžem poprosiť otázku?

Pri cene 20 000 EUR vieme aká bude cena  za 1 m2? Lebo

od toho by sa mala odvíjať tá výsledná cena.

Poslanec Ing.arch. P. V a š k o v i č :
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Ďakujem za slovo. Je to cena 263 EUR/m2.

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

Ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca P.

Vaškoviča na zmenu kúpnej ceny na sumu 20 000 EUR.

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

Ďakujem.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

/Prezentácia./      17 poslancov.

Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o pozmeňovacom

návrhu pána poslanca P. Vaškoviča – prosím, hlasujeme.

/Hlasovanie./

za:                  16 poslancov.

proti:                0

zdržal sa:            0.

Návrh bol prijatý. Čiže 20 000 EUR bude kúpna cena za

uvedený pozemok.

Ďakujem pekne.

Teraz budeme hlasovať o predloženom návrhu uznesenia

ako o celku.

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

predaj pozemku registra „C“, v katastrálnom území Vinohrady

- podľa predtlače
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- parc. č. 19227/35, ostatné plochy o výmere 76 m2,

ktorý vznikne oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 19 227/35, ostatné plochy o výmere 105 m2,

evidovaného na LV č. 3673, v súlade a geometrickým

plánom č. 26102016

; v prospech manželov

Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Mgr.

Dagmar Čechovej, bytom Sklenárova 22, Bratislava, v podiele

1/1.

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/ zákona

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa

; z dôvodu, že na predmetný pozemok je v prospech

žiadateľov vydané stavebné povolenie na stavbu: „Oporný múr

a spevnená plocha„ č. 799/2016/UKSP/URAK-16, právoplatné

dňa 03. 06. 2016, t. j. na pozemku bude realizovaná stavba,

ktorá bude vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok súčasne tvorí

aj prístup k pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/33,

ktorý je vo vlastníctve žiadateľky Mgr. Dagmar Čechovej,

pričom sa jedná o svah susediaci s týmto pozemkom, ktorý je

svojim tvarom a polohou pre mestskú časť Bratislava – Nové

Mesto aj pre akúkoľvek inú osobu nevyužiteľný.

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných

nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 249/2017 zo

dňa 04. 08. 2017 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške

20 000,- EUR

za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve
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- kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa

účinnosti kúpnej zmluvy

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi

v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí

platnosť

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej

lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Budeme hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.

Prosím, prezentujeme sa.

/Prezentácia./       15 poslancov.

     Prosím, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                  14

     proti:                0

     zdržal sa:            1

     Ďakujem pekne.

Materiál neprešiel, pretože potrebovali sme 15 hlasov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďalej nasleduje bod č. 11.

BOD 11:

Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov

registra „C“ KN parc. č. 11 355/21, parc. č. 11 355/25,
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parc. č. 11 355/27 a parc. č. 11 355/30 v katastrálnom

území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone, s.r.o.,

sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto

831 04, IČO: 50 414 151

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máme tu dva materiály, ktoré sa týkajú Strediska kultúry

Vajnorská 21.

     Veľmi stručne objasním: Ako viete, dlhodobo, asi 10

rokov pri Stredisku kultúry nachádzajú dve budovy, ktoré sú

opustené; z jednej strany Potraviny a z druhej strany

Poľnobanku. Tieto budovy v minulosti vlastnila Dôvera. Mali

sme množstvo stretnutí, v rámci ktorých mestská časť

povedala jasne: Žiadame, aby výšková budova Poľnobanky

neprevýšila pri rekonštrukcii okolitú zástavbu. A zároveň

žiadame, aby vybudovali sa nové a v primeranom počte

parkovacie miesta; to znamená, musia sa zrušiť Potraviny

a vybudovať tam parkovací dom.

     Zároveň bola požiadavka, aby parkovací dom nezavádzal.

To znamená, že 4 podlažia sa museli rozdeliť; dve podlažia

dolu a dve podlažia hore.

     Zároveň považujeme za normálne, aby investor   okrem

toho, že zrekonštruuje svoje budovy a urobí parkovací dom

zelený, zrekonštruoval fasádu Domu kultúry, aby to bolo

moderné a jednoliato.

     Zároveň, keďže pred Strediskom kultúry je nejaký

verejný priestor, naša požiadavka bola, aby investor

zrekonštruoval verejný priestor vrátane mestských

chodníkov, vrátane pozemku mestskej časti, vrátane

obrubníkov, bezbariérovosti, atď., atď. Keďže medzitým
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uplynul nejaký čas, naviac  bude platiť investor aj

poplatok za rozvoj.

     Chcem pekne poďakovať predovšetkým pani poslankyni

Pfundtner, pretože zmluvy, ktoré boli pripravené ona

pripomienkovala, boli zmenené, boli vylepšené tak, aby to

bolo všetko v poriadku.

     Chcem poďakovať našim architektom; pánovi architektovi

Vaškovičovi a Novitzkému za pripomienkovanie práve tej

architektonickej časti tak, aby ten komplex ktorý sa tu

vybuduje zapadol.

     A pani poslankyni Rattajovej za jej požiadavky

a návrhy v súvislosti s vyvolanými investíciami, ktoré

súvisia s celým týmto projektom.

     Myslím, že keď to dnes schválime, tak uzavrieme asi 7

rokov práce mestskej časti a už len zostáva zvládnuť

samotnú realizáciu.

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Rattajová.

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

     Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručná.

Chcem povedať, že som rada, že budova v ktorej sídli

Stredisko kultúry, prejde nejakou zmenou, rekonštrukciou

a že myslím si, že Stredisko kultúry Nového Mesta si

zaslúži, aby vyzeralo ako z 21. storočia.

     Ja som tam mala jednu výhradu, a mám ju dneska stále,

lebo nevidela som túto položku v rozpočte. A rozprávali sme

sa na poslednom stretnutí, poplatok k rozpočtu; o tom viem,
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že dneska jedným zo vstupov investora smerom k mestskej

časti je projektová dokumentácia na vstup do Strediska

kultúry. Čiže, okrem toho že sa bude rekonštruovať nejaká

vonkajšia časť, budú sa meniť vstupné dvere, tak je

pripravená projektová dokumentácia na realizáciu

rekonštrukcie interiéru Strediska kultúry, vstupného

interiéru.

     A keďže táto suma nie je dneska v rozpočte, nie je

rozpočtovaná v kapitálových výdavkoch, ja dávam návrh na

doplnenie navrhnutého uznesenia; chcela by som doplniť

písm. b/ uznesenia:

„Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby v rozpočtovom

období roku 2018 vyčlenil rozpočtové prostriedky, ktoré

mestská časť získa z miestneho poplatku za rozvoj od

stavebníka investičného zámeru na rekonštrukciu vnútorných

častí Strediska kultúry, na Vajnorskej ul.“

    Čiže viem, že aj na spoločnom stretnutí padol taký

návrh že od investora získame nejaký poplatok za rozvoj.

Chcela by som, aby tieto peniaze boli viazané, alokované

práve na rekonštrukciu toho vstupu, ktorý máme dnes

predpripravený práve projektovou dokumentáciou. A ak bude

treba nejaké peniaze vyčleniť na to, tak aby sme hľadali

v rozpočte, aby sa ten vstup zrekonštruoval, aby sme vošli

cez pekné dvere do pekného priestoru Strediska kultúry.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslane Korček.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

     Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vážený pán starosta, v prvom rade ja som len pre

ozrejmenie, minulé alebo predchádzajúce zastupiteľstvo som

nepodporil tento materiál, pretože som požadoval, nakoľko

som gesčný poslanec, aby tento investičný zámer bol

odprezentovaný obyvateľom mestskej časti a obyvateľom

Tehelného poľa. Táto diskusia prebehla, bola zvolaná pánom

starostom, takže chcem poďakovať aj za obyvateľov.

     Chcel by som nadviazať na to, čo povedala moja

kolegyňa Zuzka Rattajová. Myslím si, že ten návrh ktorý

dala je racionálny. Investor, ktorý tu chce v spolupráci

s mestskou časťou investovať a zveľadiť nielen svoj

súkromný majetok ale aj majetok mestskej časti, čiastočne

bude platiť poplatok za rozvoj,

     A myslím si, že tento by mal byť alokovaný práve na to

čo povedala pani poslankyňa, teda na rekonštrukciu

vnútorných priestorov.

     V prípade, že by ten jej návrh prešiel, tak ja by som

bol ochotný tento materiál podporiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslanec, vicestarosta Winkler, s faktickou

poznámkou.

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

     Ja len chcem doplniť kolegov, že podporím tento návrh

pani poslankyne Rattajovej. Keď sme to hrubo počítali, tak
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poplatok za rozvoj by mal vychádzať okolo 50 000 EUR. Čiže

alokujeme tieto prostriedky, plus budeme musieť ešte niečo

doplniť.

     Čo sa týka toho stavebníka alebo investora, myslím že

boli dvakrát na komisii, myslím že dá sa s nimi

komunikovať. Bolo stretnutie s občanmi ako sme požadovali,

takže myslím si že sú ústretoví a verím, že im to aj

naďalej zostane. Takže tento návrh podporím. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Bielik.

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

    Ďakujem. Ja som sa bol pozrieť v Petržalke na Stredisko

kultúry, ktoré sa nejakým spôsobom  rekonštruovalo. A ak

som správne pochopil návrh pani poslankyne Rattajovej, tak

by sme sa mohli vyhnúť tomu, ako to dopadlo tam, že nejakým

spôsobom je niečo zvonka zrekonštruované a vo vnútri nie je

zrekonštruované nič. A celé okolie toho objektu nie je

vôbec riešené. Čiže tam sa rozpadávajú schody, rozpadávajú

sa ďalšie betónové súčasti. Vyzerá to tam ako v Černobyle.

     Takže myslím si, že treba toto podporiť, že investor

má okrem svojho majetku zveľadiť aj naše Stredisko kultúry

a bude celý tento blok vyzerať nejakým primeraným spôsobom.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.
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     Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

     Pán prednosta povedal, že by si osvojil návrh pani

poslankyne Rattajovej, ak s tým súhlasíte?

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

     Osvojujem si návrh pani Rattajovej – k bodu č. 12.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

     /Návrh pani poslankyne Rattajovej vrátane autoremedúry

pána prednostu sa týka bodu č. 12./

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:

- 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:
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Bratislava – mestská časť 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

Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831

04, IČO: 50 414 151

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

projektu rekonštrukcie stavby so súpisným číslom 1308,

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

13355/2, parc. č. 11355/19 a parc. č. 11355/20 a je vo

výlučnom vlastníctve spoločnosti Central Zone s.r.o., so

sídlom Vajnorská 100/B Bratislava - mestská časť Nové Mesto

831 04, 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:
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Bratislava – mestská časť 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 Bratislavy, 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 požičiavateľa

predloží návrh zmluvy o výpožičke v lehote 30 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.
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4. Zmluva o výpožičke bude obsahovať ustanovenie

o záväzku zmluvných strán v znení: „Zmluvné strany sa

zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie a k tomu

prislúchajúcu všetku potrebnú súčinnosť za účelom

uskutočnenia zámeny pozemkov, ktoré sú predmetom

zmluvy o výpožičke, a to počas trvania zmluvy

o výpožičke“;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     /Prezentácia./      19 poslancov.

     Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                   19

     proti:                 0

     zdržal sa:             0.

     Ideme ďalej.

BOD 12:

Návrh na schválenie osobitného zreteľa – prenájmu časti

stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na pozemku

registra „C“ parc. č. 11 355/28, evidovanej na liste

vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre

spoločnosť Central Zone s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B,

Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:

50 414 151
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Nikto nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú

komisiu o návrh uznesenia, pričom autoremedúrou si pán

prednosta osvojil návrh pani poslankyne Rattajovej.

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 časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na

pozemkoch registra „C“ parc. č. 11 355/28, evidovanej na

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

Bratislava – mestská časť Nové Mesto, v katastrálnom území

Nové Mesto, konkrétne časť plochy strechy v rozsahu 200 m2

/ďalej len „Stavba resp. predmet nájmu“/

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

Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831

04, IČO: 50 414 151,

; za účelom vykonania stavebných úprav na Stavbe

zrealizovaním nadstavby na časti plochej strechy Stavby

v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie

vypracovanou architektonickým ateliérom CAKOV&PARTNERS,

s.r.o., so sídlom Ventúrska 5, 811 01 Bratislava, IČO:

44 816 031 a za účelom následného užívania predmetnej časti

Stavby.
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; na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

stavebného povolenia pre realizáciu nadstavby

; 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:

a/ Spoločnosť Central Zone s.r.o., so sídlom Vajnorská

100/B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:

50 414 151 bezodplatne vykoná vonkajšiu rekonštrukciu

Stavby v rozsahu:

1. Rekonštrukcia strechy

2. Rekonštrukcia fasády

3. Rekonštrukcia priečelia

4. Rekonštrukcia vstupu z ul. Vajnorská a Robotnícka

5. Rekonštrukcia verejného priestranstva pred vstupom do

Stavby zo strany Vajnorskej ul. v hodnote najmenej

138 000,00 EUR vrátane DPH na vlastné náklady, a to

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre územné

rozhodnutie vypracovanou architektonickým ateliérom

CAKOV&PARTNERS, s.r.o.

b/ Spoločnosť CENTRAL ZONE, s.r.o. so sídlom Vajnorská

100/B, Bratislava  - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:

50 414 151 bezodplatne daruje mestskej časti projektovú

dokumentáciu týkajúcu sa rekonštrukcie interiéru vstupnej

haly Strediska kultúry na Vajnorskej ul. č. 21, a to

v hodnote 12 000,00 EUR vrátane DPH.

     Miestne zastupiteľstvo žiada starostu,
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aby v rozpočtovom období roku 2018 vyčlenil finančné

prostriedky, ktoré mestská časť získa z miestneho poplatku

za rozvoj od stavebníka investičného zámeru na

rekonštrukciu vnútorných častí Strediska kultúry na

Vajnorskej ulici za nájomné vo výške 1,- EUR / ročne

za podmienok - podľa predtlače

1. Nájomná zmluva bude zo strany spoločnosti Central Zone

s.r.o. podpísaná najneskôr do 30 dní od schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak

nájomná zmluva zo strany spoločnosti CENTRAL ZONE,

s.r.o. nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie

stráca platnosť.

2. Nájomnú zmluvu bude možné vypovedať v trojmesačnej

výpovednej lehote, ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená

výpoveď, a to z nasledovných dôvodov:

a/ zo strany Mestskej časti:

- ak Central Zone s.r.o. napriek písomnej výstrahe užíva

predmet nájmu alebo ak trpí užívanie predmetu nájmu

takým spôsobom, že mestskej časti vzniká škoda alebo

že mu hrozí značná škoda, alebo

- ak Central Zone, s.r.o., hoci upomenutý, nezaplatil

splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného,

alebo
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- ak Central Zone, s.r.o. nezačne do 1 roka odo dňa

právoplatnosti stavebného povolenia realizovať

nadstavbu,

b/ zo strany Central Zone s.r.o.:

- ak bol predmet nájmu odovzdaný v stave nespôsobilom na

dohodnuté užívanie alebo ak sa stane neskôr – bez

toho, aby Central Zone s.r.o. porušil svoju povinnosť

– nespôsobilou na dohodnuté užívanie, ak sa stane

neupotrebiteľnou alebo ak sa Central Zone, s.r.o.

odníme taká časť predmetu nájmu, ž by sa tým zmaril

účel nájomnej zmluvy.

c/ po uplynutí doby nájmu v trvaní 30 rokov odo dňa

účinnosti nájomnej zmluvy bude možné nájomnú zmluvu

ktoroukoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania

dôvodu.

3. V prípade, ak rekonštrukcia Stavby v rozsahu podľa

písm. a/ uznesenia /osobitný zreteľ/ v súlade

s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie

vypracovanou architektonickým ateliérom

CAKOV&PARTNERS, s.r.o. nebude vykonaná v lehote do 4.

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného

povolenia, vznikne mestskej časti právo na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 150 000,00 EUR. V prípade, ak

predmetná rekonštrukcia bude vykonaná len v časti,

vznikne mestskej časti právo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 35 000,00 EUR za nezrealizovanie

každého z jednotlivých prípadov hodných osobitného
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zreteľa uvedenými pod bodmi 1. až 4. písm. a/ tohto

Uznesenia.

4. Central Zone s.r.o. a Mestská časť Bratislava – Nové

Mesto spolu s nájomnou zmluvou /v rovnakej lehote/

podpíše zmluvu o nadstavbe.

5. Central Zone, s.r.o. je povinný realizovať nadstavbu,

ako aj rekonštrukciou /osobitný zreteľ/ v súlade

s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR

a EÚ, v súlade s podmienkami určenými v právoplatnom

stavebnom povolení;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./     20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

/Hlasovanie./

     za:                20

proti:              0

zdržal sa:          0.

Môžeme ísť ďalej.

BOD 13:

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP

Sliačska ul. – DI“ do správy príspevkovej organizácie EKO –
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podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20,

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie; tam

niet o čom.

Návrhová komisia, návrh uznesenie, prosím.

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 „Revitalizácia VP

Sliačska ul. – DI“ do správy príspevkovej organizácie EKO -

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20,

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; v účtovnej hodnote: 20 000,00 EUR /slovom: dvadsaťtisíc

EUR/

; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby

; na dobu neurčitú;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentácia./      16 poslancov
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Nech sa páči, hlasujeme.

/Hlasovanie./

za:                 16

     proti:               0

zdržal sa:           0.

Pán vicestarosta, prosím, pokračujte.

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

Pokračujeme materiálom R/1.

MATERIÁL R/1:

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 22/32 zo  dňa 12.

12. 2017 a uznesenia č. 22/33 zo dňa 12. 12. 2017

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

Ak si dobre pamätáte tam sme schvaľovali dotácie pre

Úniu vietnamských žien a Domov sv. Jána z Boha. Ale pretože

z časového hľadiska nebolo možné čerpať, tak musíme toto

uznesenie zrušiť.

Pán predseda komisie, máš k tomu nejaký komentár?

/Nie./

Otváram diskusiu, nech sa páči.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo. Mám iba technickú poznámku: My

uznesenie nemôžeme „zrušovať“ ale môžeme ho „rušiť“. Síce
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môže byť zrušené, ale zrušovať nemôžeme. Po slovensky je

„rušíme“. Ďakujem.

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

Ďakujem lingvistovi.

Poprosím návrhovú komisiu.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

r u š í

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 22/32 zo dňa 12. 12. 2017

a uznesenie č. 22/33 zo dňa 12. 12. 2017;

bez pripomienok.

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

Ďakujem veľmi pekne.

     Budeme sa prezentovať.

/Prezentácia./      18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

/Hlasovanie./

za:                 18

proti:               0

zdržal sa:           0

Ďakujem veľmi pekne.

Máme tu bod č. 14.
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BOD 14:

Rôzne

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

Nech sa páči, kolegovia.

Prosím, nech sa páči, pani kolegyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som v tomto bode

rôzne chcela opýtať na problém okolo parkovania pri

nákupnom centre Billa tu na Račianskej ulici.

Včera, keď som bola v predmetnom obchodnom dome tak

som zistila, že ľudia na tom parkovisku už nemôžu ako

zaparkovať. To parkovisko je celý čas plné a neslúži to

rozhodne pre ľudí, ktorí tam idú za účelom nákupu. Mestská

časť určite má radosť z toho, keď sa u nás zvyšuje úroveň

infraštruktúry aj vo forme rozširovania služieb pre

obyvateľov. A keď som sa na to opýtala vyslovene priamo

v prevádzke že kto tam parkuje, že prečo je to parkovisko

plné, tak mi bolo povedané, že vraj za to plné parkovisko

môže Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Táto odpoveď ma zarazila. A preto som sa chcela opýtať

aj pána prednostu aj pána starostu, či na úrade sú nejaké

podania ohľadne využívania ale o uzatvorenia tohto

parkoviska?

Pretože ľudia dostávajú bežne takúto odpoveď, že za

nemožnosť zaparkovať na predmetnej ploche je vlastne vina

úradu a vina mestskej časti.
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Chcela by som sa touto cestou spýtať, aj upozorniť na;

dúfam že nedopadneme v tomto prípade obdobne ako pán kolega

Mikulec, keď musel organizovať protesty vo svojom gesčnom

obvode, keď na jednu plochu boli deklarované parkovacie

státia pre rôzne objekty a rozostavané stavby, pretože aj

v tomto území vieme, že sa chystá veľká výstavba pod názvom

Fenix Park, ak sa nemýlim ohľadne názvu. Aby sme nedopadli

tak, že predmetná plocha bude parkoviskom pre návštevníkov

Billy, bude parkoviskom už pre existujúci bytový dom a bude

zároveň parkoviskom aj pre Fenix Park.

Takže ja by som sa chcela spýtať, že prečo podľa

stanovisko, netvrdím že od vedenia tejto prevádzky, ale

rozhodne od predavačov ľudia dostávajú odpoveď, že za daný

stav je zodpovedná mestská časť.

Toto je prvá časť mojej otázky.

Druhá časť sa týka mojej interpelácie, ktorá bola

podaná; aj vo forme interpelácie bola položená otázka  a

bola poslaná aj normálna, písomná žiadosť na náš úrad.

Moja otázka bola jasná. Pýtala som sa na to, že aký je

stav zabezpečenia štátneho stavebného dohľadu pri výstavbe

objektov v lokalite Tupého ulice. Dostala som veľmi stručnú

a nejasnú odpoveď. V odpovedi som sa nedočítala žiadnych

konkrétností.

Priznám sa, že ako obyvateľ, aj ako poslankyňa sa

cítim veľmi bezradná, pretože z odpovede som sa dočítala,

že požadované sťažností na daný stav, ktorý sa nachádza

v lokalite Tupého, kde vieme že je enormná výstavba, je

síce evidovaná na úrade, tie sťažností sa evidujú, ale vraj

súvisia s aktuálnym stavom počasia.
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Tak takáto odpoveď je zarážajúca, podľa môjho názoru.

A myslím si, že je úplne neprimeraná, aby som sa z odpovede

nedozvedela, kedy a ako vykonal stavebný úrad dohľad, či

bola uložená nejaká pokuta, či boli uložené nejaké

opatrenia. Na tieto veci som sa konkrétne pýtala.

     Preto z tohto dôvodu moju interpeláciu považujem za

nevybavenú.

     A poprosím opätovne sa ňou zaoberať.

Ďakujem veľmi pekne.

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

Ďakujem veľmi pekne. Na tú interpeláciu, s tým

súhlasím s pani poslankyňou Pfundtner, skutočne bola taká

nemastná, neslaná odpoveď, skutočne o ničom, takže budeme

to brať ako v ďalšom bode ako doplnenie tej interpelácie.

     K tej otázne č. 1, neviem, pán prednosta či vieš

odpovedať?

     Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

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

     Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela

poprosiť, chcela by som sa vzdať účasti v Miestnej rade,

nakoľko som sa stala župnou poslankyňou a budem sa venovať

aj župe, tak chcem toto miesto uvoľniť niekomu, kto bude

mať na to viac času.

     Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu všetkým a verím, že

budete ďalej pokračovať  bezo mňa. Ďakujem.

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

     S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikulec.

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

     Ďakujem za slovo. Ja len kvitujem toto rozhodnutie

pani poslankyne, ďakujem že to zhodnotila; toho času je

fakt málo, má toho dosť.

     Takže ja potom dám návrh na nového člena Miestnej rady

a predložím ho návrhovej komisii. Ďakujem.

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

     Predložíš? Alebo si ho predložil?

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

     Predložím. Môžem ho povedať, som tam prihlásený, ale

môžem v tomto príspevku.

     Navrhujem pána Ing. Andreja Árvu. Ďakujem.

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

     Pani Rattajová, nech sa páči.

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som chcela iba v skratke

poďakovať pánovi starostovi a úradu za prípravu

a spoluprácu prezentácie občianskych združení a záujemcov

ktorí sa prihlásili do Konskej železnice s nejakou

aktivitou, s nejakým záujmom, s niečím čo by nám radi

odprezentovali. Prezentácia verejná, aj pre poslancov by

mala byť  21. februára, čo sme obdržali z úradu informáciu.

Verím tomu, že sa nás tam stretne čo najviac, aby sme potom
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vedeli potom posúdiť čo s Konskou železnicou ďalej, a aby

sme si vedeli vypočuť návrhy, ktoré tam budú

odprezentované.

     Ďakujem ešte raz za spoluprácu.

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

     Ďakujem veľmi pekne.

     Nech sa páči, pán poslanec Mikulec.

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

     Ďakujem za slovo. Ako som už avizoval navrhujem za

člena Miestnej rady pána Ing. Andreja Árvu.

     Čiže dávam návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto volí za člena Miestnej rady pána Ing. Andreja

Árvu.

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

     Ďakujem pekne.

     Poprosím, návrhová komisia, je to v poriadku?

     Takže poprosím prečítať návrh.

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a/ Berie na vedomie vzdanie sa člena Miestnej rady pani

Ing. Kataríny Augustinič

b/ Volí za člena Miestnej rady pána Ing. Andrej Árvu.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem pekne.

Budeme sa prezentovať pred hlasovaním.

     /Prezentácia./      17 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

     /Hlasovanie./

     za:                  17

     proti:                0

     zdržal sa:            0

     Takže novým členom Miestnej rady je pán Ing. Andrej

Árva. Gratulujeme.

     Pokračujeme v bode rôzne.

Pán poslanec Ing. Vaškovič.

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

     Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Nie je to nič

dôležité, ale považujem si za takú milú povinnosť to

povedať.

     Chcel by som vysloviť veľké poďakovanie pani

Priečinskej a kolektívu jej spolupracovníkov; napriek tomu

že ju tu medzi nami nevidím, za to, že naozaj na veľi

vysokej úrovni zorganizovali druhý reprezentačný ples

mestskej časti. Ďakujem.

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

     Ďakujem. Môžem to iba potvrdiť, ale práve tu teraz

nesedí.

     Nasleduje bod č. 15.
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BOD 15:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prihlásená je pani poslankyňa Pfundtner.

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

     Ďakujem veľmi pekne. Síce nie je to písomná

interpelácia. Ešte som sa snažila využiť tú situáciu, že

pán Vaškovič sa zmestil do bodu rôzne, takže ja by som

v bode rôzne chcela informovať kolegov, že dostalo sa mi

takej radostnej správy, že naše niekoľko mesačné snaženie

si všimol aj Magistrát a poskytli naozaj pomocnú ruku,

pretože dostala som prísľub, že v spolupráci aj s mestskou

časťou Bratislava – Staré Mesto v priebehu tohto leta má

dôjsť k veľkej oprave ciest, konkrétne úseku pri tuneli

a Podkolibskej časti. Zároveň do tejto opravy sa má zahrnúť

aj ulica Pionierska, ktorá sa nachádza na území našej

mestskej časti.

     A bolo mi povedané, že pán starosta v tejto veci bude

oslovený listom. Neviem, či sa to už udialo? Či pán

primátor vám už adresoval, pán starosta list, nakoľko bude

potrebná aj súčinnosť našej mestskej časti a ja som

presvedčená, že v tejto veci budete rozhodne veľmi

nápomocný, lebo sa ide naozaj rekonštruovať rozsiahly úsek,

podľa mojich informácií v hodnote asi 700 000,00 EUR.

     Takže len som sa s vami chcela podeliť o túto radostnú

správu.



64

                                                                           23. zas. MZ MČ B-NM 13. 02. 2018

     Dúfam, že na jeseň už budeme môcť konštatovať, že táto

rekonštrukcia sa udiala. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem. To sú dobré správy.

     Nech sa páči, sme v rámci bodu interpelácie.

     Keďže nikto nie je prihlásený, ak dovolíte, prešli by

sme k ďalšiemu bodu.

BOD 16:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Máme tu občanov, ktorí chcú vystúpiť; nebudeme čakať

na 11. hod. a pôjdeme podľa poradia.

     Ako prvá je prihlásená pani Marianna Hrehová

z Občianskeho združenia Odyseus; nech sa páči.

     Vítajte, dobrý deň prajem. Máte slovo, nech sa páč.

OBČIANKA: Marianna  H r e h o v á

     Ďakujem za slovo. Pracujem ako koordinátorka programu

výmeny injekčných striekačiek. Keďže sa nám dostalo do rúk

stanovisko mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

k službám, ktoré sú v tomto stanovisku vykresľované vo

veľmi negatívnom slova zmysle, tak považujeme za potrebné

sa k týmto častiam tohto stanoviska vyjadriť a vysloviť

naše stanovisko.

     Napriek tomu, že mestská časť Nové Mesto nepodporuje

služby OZ Odyseus už niekoľko rokov približne 300 ľuďom
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ročne. Len v roku 1917 sme vyzberali viac ako 400 tisíc

pouličných striekačiek. Ľudia, ktorí tieto služby

vyhľadávajú potrebujú, sú teda častokrát závislí a sú

chorí, potrebujú našu pomoc nielen výmenou zdravotníckeho

materiálu. Pre túto komunitu predstavuje Občianske

združenie akýsi styčný bod, kde môžu si ľudia prísť nielen

pre zdravotnícky materiál, ale prísť vyslovene k pomoci či

už zdravotnej alebo sociálnej.

     Takisto chceme týmto ľuďom pomôcť s liečbou drogových

závislostí sprevádzaných lekárom, gynekológom, atď.

Poskytujeme im rôzne služby a poradenstvo, ktoré je

potrebné pre to, aby urobili akýkoľvek pozitívny krok vo

svojom živote.

     Tieto aktivity ktoré menujem, sú veci ktoré bezpochyby

znižujú sociálne vylúčenie a prispievajú k sociálnej

inklúzii a v napĺňaní ľudských práv. Chránia verejné

zdravie a sú preukázateľne finančne efektívne.

      Okrem toho, podľa Inštitútu finančnej politiky sa

program výmeny injekčných striekačiek ukázal, že teda náš

program je vysoko efektívny, pričom každé jedno vložené EUR

do programu sa spoločnosti vráti trojnásobne.

     Programy výmeny injekčných striekačiek sú tiež  podľa

Ministerstva zdravotníctva v súlade s národnou

protidrogovou stratégiou a zároveň s drogovou stratégiou

Európskej únie, ktorú sa vláda zaviazala plniť. Štát teda

deklaruje, že budú zabezpečené napríklad opatrenia ako je

prevencia, včasná intervencia a znižovanie rizík užívania

drog.



66

                                                                           23. zas. MZ MČ B-NM 13. 02. 2018

     Takisto podľa Svetovej zdravotníckej organizácie

dostupnosť za používanie sterilného injekčného materiálu,

ľudia, ktorí užívajú drogy znižujú HIV infekcie. Programy

výmeny injekčných striekačiek sú efektívne a nezvyšujú

injekčné užívanie drog ani na individuálnej, ani skupinovej

úrovni.

/gong/

      Môžem pokračovať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

      Ak by ste mohli pomaličky dokončiť, aby sme

rešpektovali ten čas.

Občianka: Marianna  H r e h o v á :

     A práve preto, že sú tieto programy výmeny injekčných

striekačiek overené a finančne efektívne, je potrebné, aby

nielen štát ale aj obce podporovali tieto programy.

     Ďalšie odborné odporúčania ako aj dokumenty  by som

vám rada rozdala po ukončení miestneho zastupiteľstva ako

vám ich pošlem na vaše súkromné e-maily. Dovolím si preto

apelovať na užitočnosť, odbornosť a efektívnosť našich

služieb, ktoré sú prospešné nielen pre ohrozenie komunity

ale aj pre samotných obyvateľov mestskej časti Nové Mesto.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Chce niekto reagovať.

     Áno, chce reagovať pani poslankyňa Pfundtner.
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Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :

     Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Musím sa priznať,

že ja som sa s vašimi kolegami stretla zhruba pred 4

mesiacmi, keď mi presne predostreli v čom spočíva vlastne

vaša práca. Ja si myslím, že robíte veľmi prospešnú

a užitočnú prácu, ktorú nikto iný nerobí. A viem aj o tom,

že na túto prácu alebo na túto činnosť sa snažíte získať

finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Nemáte však fixný

príjem, ktorý by vám zabezpečil systémovú prácu.

     Môžeme sa pozerať na ľudí, ktorí sa stali závislými od

drog všelijako, môžeme ich odsudzovať, ale rozhodne je

našou povinnosťou chrániť ľudí a každého. A vieme, že títo

ľudia, ktorí sú práve možno na okraji spoločenstva alebo

možno sú tam odsunutí, môžu byť aj určitým  zdrojom rôznych

nebezpečných nástrah pre naše deti. A práve vy sa snažíte

hodiť im také prvé záchranné koleso.

     Neviem vyhodnotiť úspešnosť, ale každopádne to, že keď

mamičky chodia napríklad na pieskovisko s deckami a aby tam

neboli porozhadzované injekčné striekačky ktoré viem že

zbierate, resp. tým ľuďom sa naozaj snažíte iným spôsobom

nejako pomôcť aj po tej zdravotnej stránke, si zaslúži našu

pozornosť.

     Neviem, na aké stanovisko ste však narážali v úvode.

Takže neviem, či mestská časť vám zamietla nejakú žiadosť,

to mi nebolo úplne jasné, ale každopádne ja vám v tomto

snažení držím päste. A chcela by som, aby sa táto vec

nemusela riešiť len na komunálnej úrovni ale aj

systematicky na úrovni výdavkov štátneho rozpočtu.
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     Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za vašu

prezentáciu. A mne veľmi chýba že ste nepovedali, kde

v našej mestskej časti kde pôsobíte, pretože mne bolo

povedané, že vy veľmi často chodíte napríklad k Tržnici

a tam aj v noci sa snažíte robiť tú službu. A to, aby

ľudia, ktorí ráno sa ponáhľajú do práce alebo  deti do

školy, sa tam nestretávali práve so všelijakým materiálom,

ktorý môže byť pre nich nebezpečný, a to je aj vaša

zásluha. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, reagujte.

Občianka: M. H r e h o v á

     Ide o stanovisko od pani poslankyne Šebejovej, ktoré

sa nám dostalo do rúk, ktoré vypracovalo sociálne oddelenie

mestskej časti Nové Mesto, kde teda právnička vypracovala

dokument ku Komunitnému plánu sociálnych služieb, kde je

veľká časť ohľadom našich služieb. Takže my sme považovali

za potrebné sa k tomuto stanovisku takto vyjadriť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Možno by bolo lepšie komunikovať priamo

so sociálnym oddelením, než týmto spôsobom. Teda môžete,

ale väčší zmysel to má naozaj si to prebrať priamo.

     Pán doktor, poslanec Dubček.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :
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     Ja by som sa chcel opýtať na také detaily. Veď vieme,

že podávanie drog injekčne, títo ľudia patria medzi ťažko

závislých a tam je aj ťažká vyliečiteľnosť.

     Rád by som vedel, či vy sa podieľate aj na spolupráci

s liečbou týchto pacientov a aké máte výsledky? To je

zaujímavé, aký je výsledok tej vašej činnosti.

     A ešte chcem vedieť, že či keď im dávate k dispozícii

injekčné striekačky, či aj kontrolujete, či za vašej

prítomnosti sa podávajú tie drogy, a či odoberáte tie

striekačky? Lebo tí ľudia ich dostanú striekačky a potom si

podávajú tieto látky sami. A či je nejaké zberné miesto,

ktoré oni rešpektujú? Ďakujem.

Občianka: M.  H r e h o v á

     Áno, keď človek myslí na výmenu, tak donesie nám staré

striekačky a za to dostane nové injekčné striekačky. Ako si

to už ľudia aplikujú, to nesledujeme, ani nemôžeme

sledovať. Na Slovensku neexistuje tzv. miestnosť na

aplikáciu drog, ako je to v iných štátoch napríklad. Takže

na to by som takto stručne odpovedala.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Prosím, nechajte dohovoriť pána poslanca Dubčeka

ešte. Nech sa páči.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

     Tá prvá moja otázka bola čo sa týka spojitosti

s liečbou a vyliečením týchto ťažko chorých. Či máte nejaký
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kontakt, spolupracujete alebo kontrolujete, alebo aká je

vyliečiteľnosť týchto ťažko závislých? A či máte zoznam aj?

Občianka: M. H r e h o v á

     Čo sa týka našich klientov, my spolupracujeme

s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a

takisto so súkromnými psychiatrami, takisto aj s MUDr.

Vidom z Trnavy. My si zoznamy ľudí ktorí idú na liečbu

nevedieme. A pravda je taká, že väčšina ľudí, ktorí odídu

z nášho programu sa liečiť, my o nich nevieme, pretože

jednoducho odídu na liečbu a s našim programom nechcú mať

nič spoločné. Ale my slúžime ako sprostredkovanie tejto

pomoci, pretože sú to ľudia častokrát bez akéhokoľvek

prístupu k zdravotnému ošetreniu, takisto bez kartičky

poistenca, bez ktorej sa na toto liečenie nedostanú.

     Čiže my chodíme s týmito klientmi priamo do Centra

drogových závislostí, posudzujeme tam s nimi diagnostiku a

vybavujeme všetko okolo toho čo je potrebné. Čiže keď sa

tento človek dostane či už do ústavnej alebo ambulantnej

liečby, ten človek potom jednoducho už k nám nepríde

povedať, že či teda v nej pokračoval, alebo aký to malo

koniec.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

     Ale to by ste mali mať. Treba psychicky pôsobiť na to,

aby mali šancu sa liečiť. Či im dávate prostriedky, ktoré

si aplikujú, alebo či vyvíjate tlak na nich, aby sa išli

liečiť? Takto som to povedal jednoducho.

Občianka: M. H r e h o v á
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     Tlak na nich nevyvíjame. Všetci vedia, že vždy keď

požiadajú o akúkoľvek formu pomoci, tak im vieme

sprostredkovať. Tlak na liečbu nerobíme, pretože to nie je

overené. Jednoducho, keď sa niekto nechce liečiť, tak sa

liečiť nepôjde. Aj keď ho dáte liečiť, tak tá liečba nebude

účinná. Tí, ktorí to ale chcú, ústavnú alebo ambulantnú

liečbu, tak v žiadnom prípade nemáme problém s tým človekom

podstúpiť celý ten priebeh až do toho bodu než sa ten

človek dostane na tú liečbu, pretože to môže trvať aj

niekoľko mesiacov. A pravda je taká že naši klienti majú

väčšinou dlhy na zdravotnom poistení, to znamená že si

musia najprv dohodnúť splátkový kalendár a až tak môžu ísť

na liečenie, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Ak dovolíte, prejdeme ďalej.

     Pani Milena Delinčiaková.

OBČIANKA: Milena  D e l i n č i a k o v á

     Príjemný deň. Ja by som iba v krátkosti. Som tu za

Petičný výbor občanov z Višnovej ulice čo sa týka nadstavby

a prenájmu plochy pre parkovacie miesta. Vzhľadom na to, že

toto nebolo zahrnuté do programu dnešného zasadnutia, chcem

vás s tým oboznámiť. Vlastne sa urobila ďalšia

fotodokumentácia o ktorú sa jedná. Bez akéhokoľvek zásahu

do zelene možno urobiť parkovacie miesta, opraviť chodníky,

ktoré budú následne odovzdané mestskej časti.

     Takže toto všetko by sme doplnili a podali petíciu,

nakoľko sa o tom bude rozhodovať pravdepodobne až na ďalšom

zastupiteľstve, aby to boli ďalšie podklady, aby páni
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poslanci a panie poslankyne mohli s najlepším vedomím

a svedomím rozhodnúť.  Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prihlásený je ešte pán Ing. Emil Majer z Višňovej 8,

tiež vo veci podpory petície na vytvorenie 7 parkovacích

miest.

OBČAN: Ing. Emil  M a j e r :

     Dobrý deň. K tomu istému bodu prišiel som medzi vás,

aby som podporil petíciu na vytvorenie 7 parkovacích miest

na Višňovej ulici. Ako už bolo povedané, nie je to na

programe dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Bolo to na

programe decembrového zastupiteľstva, kde ste boli s týmto

oboznámení.

     Chcel by som len zdôrazniť, že situácia v parkovaní na

Višňovej je veľmi zlá. Keď prídete po 18. hodine, tak

v širokom okolí nie je kde zaparkovať a vybudovanie tých 7

parkovacích miest by občanom naozaj veľmi pomohlo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

     Ja som sa len trošku stratil; pán Majer, môžete ešte?

Teraz sa bavíme o podpore vytvorenia parkovacích miest  -

k čomu to má slúžiť?
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Občan: Ing. E. M a j e r

     Takto: Ako som už spomínal, na decembrovom zasadnutí

v podstate s týmto programom boli poslanci oboznámení.

Jedná sa o to, že na Višňovej ulici sa má realizovať

dostavba nadstavby.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Prosím, slovo má pán poslanec Mikulec.

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

     Ďakujem za slovo. Ja som mal len taký pocit, že ako

keby sme tu my mestská časť bránili vytvoreniu parkovacích

miest. My naopak budujeme parkovacie miesta, aj keď to

dávate do kontextu s nejakou nadstavbou. To znamená, že tá

nadstavba hodlá tie miesta využiť. Či to nebudú nejaké

parkovacie miesta v lokalite, kde to parkovanie je už teraz

zlé? To bude k tej nadstavbe; tak ste to mysleli, že?

Občan: Ing. E. M a j e r

     V podstate pred zhruba desiatimi rokmi bola

realizovaná nadstavba nad vchodom  Višnova 10 a 12, ale nad

vchodom Višňova 8 sa nezrealizovala, čím sa v podstate

vytvoril aj technický problém. Tým, že tam vznikol zub, tak

tá budova zateká a vznikajú tam ďalšie problémy. V podstate

obyvatelia na Višňovej 8 požiadali toho stavebníka, ktorý

realizoval tú nadstavbu pred tými desiatimi rokmi na

Višňovej 8, aby dostavil ten zub aj nad Višňovou 8, čím by

vznikli dve bytové jednotky a za to by vytvoril 7

parkovacích miest. Takže takto by vzniklo oveľa viac

parkovacích miest, ako by využili tí obyvatelia tých dvoch

bytov.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem. Ešte?

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

     Ďakujem. Mne to stačí na vysvetlenie. Ja som mal taký

dojem, že ako keby sme tu bránili parkovacím miestam.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Faktická poznámka pán poslanec, vicestarosta Winkler.

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

     Chcem sa spýtať pán Majer; tam je petícia proti tej

nadstavbe, pamätám sa dobré?

Občan: Ing. E. M a j e r

     Áno, myslím že tam bola petícia proti, ale v podstate

sa jednalo o tie parkovacie miesta. Proti tým parkovacím

miestam nie je nikto. Je to vlastne pre všetkých obyvateľov

z Višňovej. A v podstate len to odsúhlasenie parkovacích

miest bráni tej nadstavbe a ostatné myslím že by bolo

všetko schválené a odsúhlasené. Lebo, ako som už spomínal,

tak v podstate jednak vznikajú tam dosť veľké problémy so

zatekaním. V decembri sa opravovala strecha, čo stalo tiež

dosť veľa peňazí a napriek tomu to nie je v poriadku; stále

to zateká. V podstate plus s nadstavbou stavebník by

realizoval v tom dome ešte výťah, kde je dosť veľa starších

občanov, ktorým by ten výťah veľmi pomohol. Bez realizácie

tej nadstavby by starí občania sa toho výťahu asi nedožili.

Len takú perličku spomeniem z minulého týždňa: Pani

Krajčovičová z tretieho poschodia musela privolať sanitku
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a mali ste počuť tých sanitárov ako nadávali, keď ju museli

znášať z tretieho poschodia po schodišti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Ešte raz faktická poznámka pán poslanec Mikulec.

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

     Ja teda neviem, aká je tam situácia, asi lepšie bude

vedieť gesčný poslanec pán Líška, nech sa k tomu vyjadrí.

     Ja len k tej poznámke čo ste povedali pán Majer, že

v decembri vám opravovali strechu a zateká to, tak to treba

reklamovať u tých, ktorí to opravovali. Je to dva mesiace

a treba osloviť toho kto vám to robil, aby to dal do

poriadku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a :

     Ďakujem pekne za slovo. Ja budem stručný. Som rád, že

naozaj tá debata sa dostala k meritu veci. Naozaj, nejde

o to že by nejakých nových 7 parkovacích miest bolo pre

obyvateľov danej ulice.

     Ide o to, že tých 7 parkovacích miest potrebuje

stavebník na to, aby mohol postaviť túto nadstavbu, kde

plánuje dva obrovské byty s tým, že môj predpoklad je že

nakoniec z tých dvoch bytov môžu byť nakoniec menšie byty.
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Ale keby boli len tri, tak v priemere dve autá na rodinu,

myslím, že je štandard momentálne, niekedy je to viacej

Sedem parkovacích miest nevznikne pre občanov, ale pre

obyvateľov týchto nových bytov.

     Ja som sa tiež stretol s ľuďmi, ktorí tiež bývajú

v tejto lokalite, konkrétne v tomto dome, a naozaj je tam

silný tlak na to, aby sa tá nadstavba nerealizovala. Dané

územie je už momentálne veľmi zaťažené tak statickou ako aj

dynamickou dopravou a my sme sa, väčšina poslancov zhodli,

že nechceme toto územie ďalej zaťažovať. Môžeme sa k tomu

samozrejme ešte stretnúť, môžeme si to pozrieť, ale ja

bývam pár metrov odtiaľ a viem veľmi dobré, ako tam tá

situácia vyzerá.

     To, že sa teraz odvolávate na nadstavbu, ktorá bola

pred niekoľkými rokmi vybudovaná, viete, ako byť vtedy

v tej pozícii že to môžem ovplyvniť, že sa tam bude stavať

tá nadstavba alebo nie pred tými niekoľkými rokmi, tak aj

proti tej prvej nadstavbe by som bol, pretože každými

novými nadstavbami na týchto domoch sa tam tá situácia

zhoršuje.

     Čo sa týka výťahu, áno, ten developer to sľubuje.

Otázka je, aká bude realita? Fakt je ten, že na Višňovej

ten dom, a je tam veľa tých domov, žiaden ten výťah nemá.

     Takže len toľko stručne. Môžeme sa k tomu ešte niekedy

stretnúť, ale naozaj nejde o nejaký altruistický počin

investora, že chce dať 7 parkovacích miest k dispozícii

obyvateľom. Chce tam postaviť byty, chce ich predať a k tým

bytom majú prináležať parkovacie miesta. Ďakujem pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Môžete reagovať, nech sa páči.

Občan: Ing. E. M a j e r

     Ja by som ešte chcel k tomu len toľko povedať, že pred

tými desiatimi rokmi sme boli aj my za to, aby sa tá

nadstavba nerealizovala. Bohužiaľ, sa to nepodarilo. Tak

v podstate teraz nám ide len a len o to, aby sa nejako

zmiernil ten stav, ktorý vznikol nadstavbou nad tými dvomi

vedľajšími vchodmi. A naozaj môžem povedať, že som

presvedčený o tom, že ten výťah by tam realizovaný bol a že

boli by tam len dva byty. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     S faktickou poznámkou pán poslanec Dubček.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

     Mám otázku: Myslím, že to je celoeurópska, keď

pribúdajú nadstavby a plochy okolo domov, nemôžu pribúdať.

Ako sa potom zabezpečia parkovacie miesta, keď to bude

stále vo väčších rozmeroch u starších budov, teda.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prejdeme ďalej. Vystúpiť chce pán Martin Fábry

z Vajnorskej 69 vo veci garáží na Zátiší. Dobrý deň,

vítajte. Nech sa páči, máte slovo.
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OBČAN: Martin  F á b r y

     Dobrý deň. Ja som mal jednu poznámku k bodu č. 9,

ktorá sa týkala zverenia pozemkov v lokalite na Zátiší. Len

ma prekvapilo, že sa chcú zverovať pozemky, ktoré nie sú

ani vo vlastníctve mestskej časti, ani predpokladám že

nemôžu byť zverené. Sú to parcely pod číslo 231 až 244.

Tieto, bohužiaľ, neviem, podľa môjho názoru nemôžu byť

zverované na tohto zasadnutí do správy nejakého ďalšieho

subjektu.

     A okrem toho už asi druhým rokom sa snažíme doriešiť

situáciu. Ja som jeden z tých vlastníkov garáží; moja garáž

ešte stojí. Je tu pani Viskupová, ktorej garáž bola

zbúraná. Je práve na tých pozemkoch, ktoré nie sú ani vo

vlastníctve, ani v správe mestskej časti. Bola zbúraná táto

garáž. Snažíme sa druhým rokom doriešiť situáciu, ako dôjde

k oprave našich garáží, prípadne ako dôjde k nejakému

napraveniu tých škôd, ktoré nastali na týchto garážach.

     Takže otváram znovu túto otázku a čakám, bol by som

rád aby som dostal nejakú odpoveď, či mestská časť chce

s tým niečo urobiť, alebo v podstate to chcú nechať len

tak,  že tá otázka ostane nedoriešená? A my ako vlastníci,

buď poškodených garáží alebo tí vlastníci, ktorým boli

zbúrané garáže, ostanú teda na pospas toho, aby sa obrátili

na súd a aby sa to riešilo súdnou cestou. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán prednosta, prosím, preverte pozemok, ktorý tu pán

Fábry spomína.

     Pán poslanec Mikulec, nech sa páči, máte slovo.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

     Ďakujem za slovo. Ja len by som sa chcel spýtať pána

Fábryho, či má aj nejaký návrh odškodnenia, keď sa bavíme

o tých garážach, však sám vie v akej lokalite sa

nachádzajú, v akej lokalite tam boli všetky ostatné garáže.

Poviem vám na rovinu, sám som bol na začiatku tohto

projektu pri kontrole týchto garáži a niektoré boli

skutočne na spadnutie; to uznáte aj sám, akí ľudia sa tam

pohybujú, atď., atď. Čiže ja by som bol od vás aj rád

počul, že či máte nejaký návrh nejakého odškodnenia? Či by

ste chceli mať tú garáž niekde inde, alebo nejaké finančné

odškodnenie. Myslím, že mestská časť určite nechce poškodiť

obyvateľov Nového Mesta.

Občan: M. F á b r y :

     My sme mali niekoľko stretnutí s mestskou časťou

a v podstate nikdy to neviedlo nikam ďalej. Musím povedať

na obranu, že určitá oprava tých garáží bola pokrytá, aby

sa zabránilo ďalšiemu zatekaniu. Nehovoriac o tom, že mne

v dôsledku búrania popraskali bočné steny; to nejako sa nám

nepodarilo doriešiť. Okrem toho stavba bola pôvodne stavaná

ako nejaká hromadná stavba, takže narušila sa izolácia,

atď.

     My by sme teda v podstate v prvom rade očakávali, keby

že ide o nejakú satisfakciu, tak buď opravu tých

existujúcich garáží, čo ale sa nám javí vzhľadom na

chystaný projekt, nebude zrejme vyhovujúce.
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     Potom sme navrhovali, že by nám boli pridelené niekde

inde garáže, čo ďalej nevieme vlastne akým spôsobom sa to

doriešilo. Tak asi tak.

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

Prosím, pán poslanec Mikulec.

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

     Pán Fábry, takto: Ja plne s vami súhlasím, však máte

na to aj nárok.

     A k tým búraniam vám chcem povedať, niektoré tie

garáže v tesnej blízkosti vašich garáží boli v takom stave,

že boli až životu nebezpečné. Viete, že tam sa pohybovali

ľudia, aj tam bývali ľudia a mestská časť, keďže má

v správe ten pozemok, nemôže dopustiť, aby sa na niekoho tá

garáž zosypala, lebo znalecké posudky boli vyhotovené tak,

že niektoré garáže sú vstave že môžu padnúť. Čiže chápem aj

to, že mohla byť pri tom poškodená aj vaša garáž.

     Myslím si, že bude možné nejaké stretnutie

zorganizovať, aby sme sa s vami stretli a dohodneme sa na

nejakom, myslím si, že pre obidve strany funkčnom vyrovnaní

a uzatvorili to. Nikto vás nechce poškodiť.

     Ale zase musíte chápať, že ten priestor ktorý tam je

bol v žalostnom stave, vozili sa tam tony odpadu, bol tam

bordel, fekálie, atď., nakoniec tam bola aj žltačka

a ďalšie choroby.

     Čiže my ako mestská časť toto musíme neodkladne

riešiť. Takže chápete ten stav, ktorý tam bol, aby sme to

odstránili.
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Občan: M. F á b r y

Ja toto nechcem nejako hodnotiť. Mestská časť musí

povedať, či také niečo mohla urobiť alebo nemohla. Situácia

v lokalite nebola určite priaznivá. Chápem, že určité kroky

sa museli urobiť, ale mala by sa doriešiť aj naša strata,

ktorá týmto vlastne vznikla. Takže privítame to, pokiaľ sa

stretneme a doriešime to, pretože doteraz sme mali asi 4

stretnutia a stále sa to neposunulo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Ešte je prihlásený Ing. Karol Votruba z 11. ulice.

Nech sa páči, pán inžinier, máte slovo. Dobrý deň, vítajte,

nech sa páči.

OBČAN: Ing. Karol  V o t r u b a

     Vážený pán starosta, páni poslanci. Po roku sa tu

znovu schádzame, asi 15 raz, pretože výstavba kanalizácie

na 11. ulici pre 20 rodinných domov a 2 bytovky sa nepohla

ani o krok ďalej.

     Na tento rok, ako sme sa dozvedeli je rátaných len

4 500 EUR na úpravu projektu, ktorý bol predtým zbytočne

nadhodnotený a rozšírený, je ho treba upraviť. Ale prosím,

aby ste zvýšili tú čiastku aspoň na 15 000 EUR, aby sa

aspoň tento rok mohol upraviť projekt kanalizácie, ktorý sa

momentálne už niekoľko mesiacov nevie nájsť z toho

pôvodného balíka kde celý projekt je na úpravu ulice, ale

kanalizácia záhadne zmizla, čiže bude sa musieť

pravdepodobne znova vypracovať.
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     Je to nesplnenie základných požiadaviek na hygienu

a práva občanov, mať kanalizáciu v hlavnom meste, keď sa

tieto veci riešia už aj na najzaostalejších dedinách

Slovenska, a u nás v Bratislave je celá ulica, ktorá

kanalizáciu nemá. S tým súvisí aj úprava povrchu, ktorý je

v dezolátnom stave.

     Nebudem ďalej zdržovať len prosím poslancov, aby sa to

už nepresúvalo z roka na rok, aby sa to skutočne začalo

riešiť napriek určitému nesúhlasu majiteľa pozemku, kde je

súkromný záujem v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,

ktorý je nadriadený všeobecnému záujmu a ekologickým

požiadavkám.

     Ďakujem za pochopenie a dúfam, že sa na budúci rok tu

nebudeme musieť stretávať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. My urobíme stretnutie s tými majiteľmi

aj za účasti vás a vašich susedov, aby bola situácia jasná,

lebo bez vyriešenia majetkov, sa tam reálne nepohneme.

BOD 17:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dámy a páni, program dnešného dňa je vyčerpaný.

     Ďakujem vám za aktívnu účasť a želám vám príjemný

zvyšok dňa. Všetko dobré.

ZNELKA MČ

/Ukončenie o 11,10 hod./
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