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Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

           ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

24. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 10. apríla 2018

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové

Mesto, ul. Vajnorská č. 21.
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Bod 11:                                              str.

35

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831

04  Bratislava

Bod 12:                                             str. 36

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o úhrade za poskytovanie sociálnej

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov

veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť

Bratislava – Nové Mesto

Bod 13:                                             str. 42

Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom

a poskytovania finančného príspevku na stravovanie

dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

     (Stiahnutý v priebehu rokovania.)

Bod 14:                                             str. 43

Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Bod 15:                                             str. 47

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení všeobecného záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017

zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Bod 16:                                             str. 49
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Návrh na schválenie k43úpy pozemku – parcely registra „C“

č. 12142/250 o výmere 2.143 m2 zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto

a zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od Ministerstva

vnútra SR

Bod 17:                                             str. 53

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej

zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488

zastavané plochy a nádvoria o výmere 8080 m2

Bod 44:                                             str. 75

Vystúpenie občanov

Bod 18:                                             str. 77

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19357/2,

záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na základe

geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku

registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2,

v k. ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská

23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23 Košice,

Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu, 3, Šaľa, Michala

Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho,

bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom

Olivová 7, Bratislava

Bod 19:                                             str. 83

Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011

a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa

vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Bod 20:                                             str. 86
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Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenajímania

stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do

správy hlavným mestom SR Bratislava

Bod 21:                                              str.

88

Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v

mestskej  časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č.

1 a Dodatku č. 2

Bod 22:                                             str. 95

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností

z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej dodatkov

Bod 23:                                             str. 96

Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho

práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou

komunikácie na ul. Tupého

Bod 24:                                             str.

102

Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti

pozemku registra „C“ KN parc. č. 158140/2, parc. č.

15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č.

11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech

spoločnosti STEABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo,

s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,

IČO: 31 355 161

Bod 25:                                            str. 106

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova –

Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik

verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90

Bratislava, IČO: 00 491 870
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Bod 26:                                            str. 107

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP

Rešetková – Osadná“ do správy príspevkovej organizácie EKO

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20,

832 90, Bratislava<, IČO: 00 491 870

Bod 27:                                            str. 109

Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území

Vinohrady, v lokalite, „Ahoj-Briežky“

Bod 28:                                            str. 110

Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 024/2013/N,

č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23. 08. 2013 uzatvorenej s Istrochem

reality, a. s., o ďalších 5 rokov

Bod 29:                                            str. 111

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

č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov

Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar

Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

Bod 30:                                            str. 114

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

č. 111290/1, v katastrálnom území Nové Mesto pre obchodnú

spoločnosť TRANSPETROL, a. s.

Bod 31:                                            str. 116

Návrh na schválenie osobitného zreteľa – nájmu pozemku

registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území

Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel

Špička a Marta Špičková

Bod 32:                                            str. 122
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Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na obdobie rokov

2017-2021

Bod 33:                                            str. 125

Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2018

Bod 34:                                            str. 126

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného

súdu Bratislava III

Bod 35:                                            str. 126

Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto

Bod 36:                                            str. 129

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Bod 37:                                            str. 130

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

v správe EKO-podniku VPS

Bod 38:                                            str. 132

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2018

Bod 39:                                            str. 133

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3

roky

Bod 40:                                            str. 134
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Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č.

408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul.

11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

Bod 41:                                            str. 136

Žiadosť o dotáciu – OZ TOP liga

Bod 42:                                            str. 138

Rôzne

Bod 43:                                            str. 141

Interpelácie

Bod 44:                                            str.  75

Vystúpenie občanov

     (Prerokovaný za bodom 17.)

Bod 45:                                            str. 147

Záver.
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Začiatok rokovania: 9.00 hod.

HYMNA MČ

BOD 1: OTVORENIE

     Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto:

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

riaditelia našich organizácií, vážené kolegyne a kolegovia,

dámy a páni, vítajte na dnešnom 24. zasadnutí Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

ktoré týmto zároveň otváram.

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Andrej Balga, MBA,

pán poslanec Ing.arch. Otto Novitzký,

pán poslanec Mgr. Dušan Rafaj,

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.,

pán poslanec Mgr. Dan Sládek.

Pán poslanec MUDr. Jozef Dubravický; pre pracovné

povinnosti príde neskôr.

     Tak ako obyčajne, ak by náhodou zlyhalo hlasovacie

zariadenie, tak skrutátorkami sú pani Milada Riegl a pani

Eva Tomeček Ghata.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Materiály s programom rokovania ste dostali; okrem

nejakého doplnku na stôl z jaslí, nemáte nič.
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Návrh programu:

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 z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

   Základná škola s materskou školou Česká 10

7. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

   Bratislava–Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu Hlavného

   mesta SR Bratislava

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky

   predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

   miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

   tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

   príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A,

   831 04 Bratislava

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto o úhrade za poskytovanie

   sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do

   troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je

   mestská časť Bratislava – Nové Mesto

13.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania

   dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na

   stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto

14.Návrh Dodatku č. 3 Zásady poskytovania pomoci občanom

   v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru
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   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne

   záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

16.Návrh na schválenie kúpy pozemku – parcely registra „C“

   č. 12142/250 o výmere 2.143 m2 zastavané plochy

   a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové

   Mesto a zapísanej na liste vlastníctva číslo 5876 od

   Ministerstva vnútra SR

17.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

   predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

   nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“

č. 1488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2
18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č.
1935/2, záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na
základe geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od
pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady,
o výmere 489 m2, v k. ú. Vinohrady, pre Emíliu
Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava, Štefana
Dvonča, bytom Skladná 23, Košice, Ľubomíra Sýkoru,
bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala Straňáka, bytom
Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho, bytom Olivová
7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7,
Bratislava

19.Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011

   a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa

   vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto

20.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenajímania

   stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve

   Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do
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   správy hlavným mestom SR Bratislavou

21.Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku

   č. 1 a Dodatku č. 2

22.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností

   z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej dodatkov

23.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým

rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

24.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti

   pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, parc. č.

   15140/9, parc. Č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č.

   11279/5 v katastrálnom území Nové Mesto v prospech

   spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo,

   s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,

   IČO: 31 355 161

25.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova –

   Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832

90 Bratislava, IČO: 00 491 870
26:Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP
   Rešetková – Osadná“ do správy príspevkovej organizácie
   EKO-podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
27.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území
   Vinohrady, v lokalite „Ahoj-Briežky“
28.Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č.

024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23. 08. 2013
uzatvorenej s Istrochem reality, a. s., o ďalších 5
rokov

29.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN

parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre

manželov Vojtecha Čech, bytom Briežky 1244, Bratislava

a Dagmar  Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

30.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN

parc. č. 111290/1 v katastrálnom území Nové Mesto pre
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 obchodnú spoločnosť TRANSPETROL, a. s.

31.Návrh na schválenie osobitného zreteľa – nájmu pozemku

   registra „C“ KN parc. č. 12780/17 v katastrálnom území

   Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing.

   Pavel Špička a Marta Špičková

32.Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb

   Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na obdobie rokov

   2017 – 2021

33.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

   rok 2018

34.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich

   Okresného súdu Bratislava III

35.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto

36.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto

37.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného

   majetku v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb

38.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre

   rok 2018

39.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu

určitú 3 roky

40.Návrh na prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č.

   408 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej

   ul. 11 v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

41.Žiadosť o dotáciu – OZ TOP liga

42.Rôzne

43.Interpelácie

44.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

45.Záver

Informácia mimo programu rokovania:
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. Informácia o úprave cien prepravného na lanovej dráhe

Železná studnička – Kamzík

. Informácia o činnosti oddelenia sociálnych služieb

Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Zariadenia

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za rok

2017

. Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava –

Nové Mesto

. Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného MZ (12.

02. 2018)

     Má niekto návrh na zmenu alebo na doplnenie programu

dnešného rokovania?

     Nikto nie je prihlásený.

     Dávam hlasovať o programe rokovania tak, ako bol

predložený.

     Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)     15 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                15 poslancov.

     Proti:              0

     Zdržal sa:          0

     Ďakujem pekne.

     Program bol schválený.

     Môžeme ísť ďalej.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Predkladám nasledovný návrh na členov návrhovej

komisie.

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí:

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová

pán poslanec Bc. Róbert Lamprecht.

     Má niekto iné návrhy? Nie.

     Ideme hlasovať o tomto návrhu.

     Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi

návrhovej komisie pani poslankyňa Kriglerová a pán poslanec

Lamprecht; nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      16 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 16 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Pristúpime k ďalšiemu bodu.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pani poslankyňa Ing. Katarína Šebejová, PhD.,

pán poslanec Mgr. Marek Norovský

     Má niekto iné návrhy? Nie.

     Dávam hlasovať, kto je za to, aby na dnešnom rokovaní

boli overovateľmi zápisnice a uznesení pani poslankyňa

Šebejová a pán poslanec Norovský;

nech sa páči, prosím, prezentujme sa.
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     (Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 16 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Bez úvodného slova.

     Otváram diskusiu.

     Nikto nie je prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení:

05/03D; 06/04/01; 08/09; 08/10; 08/16; 11/15; 13/25;

16/07/C; 16/31; 16/32.3; 16/15; 17/17; 18/27.1; 19/08;

19/41.3; 20/07; 22/15; 22/23; 23/07

2. Splnené boli uznesenia:
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19/41.2; 22/29; 23/04; 23/05; 23/06; 23/08; 23/09; 23/10;

23/11; 23/12.1;23/12.2

   3.Zrušené boli uznesenia:

21/08C; 22/33; 22/34; 2/32; 22/33.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      17 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                  16 poslancov.

     Proti:                0

     Zdržal sa:            1

     Môžeme ísť ďalej.

BOD 6:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Česká 10

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Poprosím pána kontrolóra Böhma o úvodné slovo.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

     Dobrý deň prajem. Toto bola v podstate kontrola na

poslednej škole našej, ktorá sa uskutočnila a dopadla veľmi

slušne.

     Kto by niečo potreboval k tomu dodať a mal nejaké

otázky, tak nech sa páči.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Ďakujem pekne.

     Otváram diskusiu; nech sa páči.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Česká 10;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      17 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 17 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Môžeme prejsť na ďalší bod.

BOD 7:

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Pán Ing. Böhm nech sa páči, máte slovo.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

     Ďakujem.

     Takže máme tu ako každý rok správu o vybavovaní

sťažností a petícií za ostatný rok. Na konci je to vlastne

zhrnuté v oddelení, či boli tieto sťažností oprávnené,

neoprávnené. Myslím si, že veľa z vás sa zúčastnilo tohto

procesu riešenia týchto sťažností, tak o tom niečo viete.

     Ak niekto teda potrebuje sa na niečo spýtať, nech sa

páči.

     Ináč je tu iba jedna vec na ktorú by som upozornil, je

tu istá zmena zákona o obecnom zriadení, kde bude treba

nájsť nejakú formu akým spôsobom sa systémovo upraví, kto

vlastne sťažností na mestskej časti riešiť bude.

To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Otváram diskusiu; nech sa páči.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017;

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

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      17 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 15 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           2

     Pristúpime k bodu č. 8.

BOD 8:

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto k Návrhu dodatku Štatútu Hlavného

mesta SR Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Predkladateľom som ja a spracovateľom je RNDr.

Ondrová.

     Nech sa páči, pani RNDr. Ondrová, máte slovo.

RNDr. Jana O n d r o v á, vedúca hospodárskeho a finančného

oddelenia:

     Predložený máte materiál „Stanovisko k návrhu zmeny

Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie

príjmov Bratislavy a mestských častí“.

     Vzhľadom na to, že materiál ste dostali, určite ste si

ho aj v podstate prezreli, chcela by som povedať niekoľko

takých základných vecí pre také vysvetlenie.
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    Doteraz sa vždy daň z nehnuteľností a podielové dane

v súlade so Štatútom schvaľovali viac-menej na decembrových

zastupiteľstvách a to systémom, že sa spočítali

predpokladané dane z príjmov, dane z nehnuteľností

a stanovilo sa jednotné percento pre dane z príjmov; pre

tie spoločné dane z príjmov a dane z nehnuteľností, a podľa

toho sa potom vlastne robil prepočet na Magistráte

a zasielali sa tieto daňové príjmy jednotlivým mestským

častiam.

     Predložený materiál, ktorý máte tu ako v prílohe,

k tomuto stanovisku bol spracovaný a prerokovávaný

v Mestskom zastupiteľstve minulý rok v septembri; bol

schválený, potom nebol podpísaný. Myslím si, že to nie je

ani také dôležité.

     Ale skôr by som chcela podotknúť, že v decembri,

napriek tomu že bol predložený materiál magistrátny

v súlade so Štatútom, tak schválená bola iná technika, a to

technika že daň z nehnuteľností bude mať stanovené svoje

percento a daň z príjmov fyzických osôb bude mať stanovené

svoje percento. Podľa tohto sa vlastne aj dane, viac-menej

poviem z príjmov, lebo január, február a marec sú viac-

menej tieto podielové dane z príjmov. A až koncom marca

dôjdu prvé dane z nehnuteľností, ktoré sú v značne nízkej

výške.

     Podľa tohto navrhnutého uznesenia vlastne my sme mali

mať podiel na tých spoločných daniach 11,19, avšak podľa

tohto schváleného materiálu máme pre daň z nehnuteľností

podiel 15,6796, a na daň z príjmov, čiže podielové dane z

príjmov fyzických osôb máme percento 9,0481.

     Pre nás v konečnom dôsledku znamená to, že už

nedostávame tie daňové príjmy január, február, marec, kde

sú hlavne, ako som povedala, tie podielové dane vo výške
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rádovo vyše 11 % ale 9 %, čo je vlastne ten 2 %-ný rozdiel.

To znamená, že za prvé tri mesiace sme dostali podielové

dane menšie o 190 tisíc EUR.

     Daň z nehnuteľností prvá vlastne prišla teraz koncom

marca vo výške 69 tisíc EUR. A tým pádom, že sme vlastne v

súlade so všeobecne záväzným nariadením na originálne

kompetencie, podľa ktorých sa posielajú finančné

prostriedky  na školy a ostatným schváleným rozpočtom, tak

pri týchto vyšších daňových príjmoch sme mali problémy

udržať rozpočet.

     A všetci dobre viete, že ste dostávali menšie finančné

prostriedky na školy aj do organizácií.

     A takisto my sme museli na našom úrade požičiavať

finančné prostriedky, aby sme to vlastne všetko nejako

povyrovnávali.

     Chcem povedať, že čakám vlastne, že koľko asi z tej

dane z nehnuteľností príde teraz koncom apríla, lebo to je

taká prvá zaujímavejšia čiastka dane z nehnuteľností. Budú

už vyrubené viac-menej mnohé rozhodnutia na túto daň

z nehnuteľností. A tým, že vlastne tuná to percento

narástlo tiež z 11,19 na 15,67, ak bude dobrá platobná

disciplína daňovníkov dane z nehnuteľností, tak možno

očakávať, že by to bola nejaká slušnejšia čiastka a vedeli

by sme teda niektoré veci už riešiť.

     Napriek tomu ale chcem povedať, že tento materiál mal

v B. uznesení, že príspevok malým mestským častiam zostáva

podľa Štatútu, čo pre nás znamená vlastne, že ten príspevok

na solidaritu sa nám bude strhávať.

     Sú teraz dve alternatívy;
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jedna je, že ten príspevok na solidaritu by bol na ťarchu

hlavného mesta,

druhá je podľa tohto, že by to bolo na mestské časti.

     A napriek tomu, že máme ako mestské časti tie finančné

problémy, by som chcela povedať, že vlastne  v tom

materiáli, ktorý bol predkladaný v tom septembri, bol ešte

návrh navýšiť o 300 tisíc EUR solidaritu.

     Vzhľadom na to, že nám tam znova je predpoklad

zvyšovania solidarity, ak by takýto materiál prešiel, tak

je značne diskutabilné, aj podľa tohto navrhnutého dodatku,

že ako by to s tými našimi príjmami skutočne vyzeralo.

     Preto som vlastne dala do toho stanoviska; lebo

niektoré veci sú tam pozitívne, nemožno povedať že všetko

je tam negatívne, ale dala som do toho stanoviska, že teda

súhlasíme s tým, ale vykonať reálny prepočet podľa roku

2017. Je jasné, že to nemohli vlani, keď to predkladali

v septembri 2017, že tam nemohli mať reálne čísla.

     A druhé, prehodnotiť systém solidarity mestských

častí, jej prípadné navýšenie, ktoré zaťažuje, čiže to

navýšenie  treba veľmi zvážiť, pretože to zaťažuje rozpočty

mestských častí ktoré sa na solidarite podieľajú. A ten

návrh je totiž taký, že solidarita pôjde len z dane

nehnuteľností.

     Takže bolo by možno dobre zvážiť, že keď teda veľké

mestské časti majú byť solidárne s tými menšími mestskými

časťami, tak prečo iba z dane z nehnuteľností?

     Lebo môže sa stať, že aj tá daň z nehnuteľností

v niektorých mestských častiach, keď sa dostane firma
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povedzme do konkurzu, nebude v takej výške vybratá v tej

mestskej časti.

     A potom by to vlastne znamenalo, že tá solidarita by

ešte viacej ten náš rozpočet zaťažila. Lebo my, bohužiaľ,

patríme medzi tie mestské časti, ktoré majú nosný príjem

z tej dane z nehnuteľností oproti tým ostatným.

     Ešte by som chcela povedať to, čo všetkým je známe,

zásah do rozpočtu znamenal aj to, že zákon  uložil

navýšenie mzdových prostriedkov o 4,8 %. S tým sú spojené

vlastne aj  odvody. A pri tom počte zamestnancov, ktorým

bolo potrebné v súlade so zákonom vykonať, tak tá celková

suma je značne vysoká. A týka sa to samozrejme nielen

Miestneho úradu ale všetkých škôl a našich organizácií na

originálne kompetencie, pretože na prenesené kompetencie na

učiteľov  dáva štát.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Pán vicestarosta.

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

     Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne pani

doktorke. Pani doktorka to povedala veľmi obšírne

a hovorila nielen o tomto materiáli, ale aká je situácia čo

sa týka s prerozdelením prostriedkov medzi mestom

a mestskými časťami.

     Konkrétne tento materiál, ktorý máte pred sebou hovorí

o zmene prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb a dane
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z nehnuteľností medzi mestom a mestskými časťami. O tom

hovorí článok 91 Štatútu; myslím, že každý to ovládate.

     V septembri minulého roku predložil pán poslanec Hrčka

spolu s 27 mestskými poslancami, kde boli aj naši poslanci,

myslím, že všetci traja, neviem či tam pani K. Augustinič

bola, ale to nie je teraz dôležité; prišiel s návrhom, aby

sa toto prerozdeľovanie prostriedkov, daň z príjmov

fyzických osôb, prerozdeľovalo iným kľúčom.

     On dôvodí v tejto správe a myslím si že v tomto má

pravdu, že to prerozdeľovanie nie je férové voči mestským

častiam. Tam je taký komplikovaný vzorec, ktorý započítava

počet obyvateľov; dokonca je tam aj nadmorská výška, potom

je tam prepočet žiakov v materských a základných školách,

plus potom obyvateľov nad 62 rokov. Toto sa všetko spočíta

a tam vyjde nejaký výsledok. Vyjde nejaká suma

prostriedkov, ktorá ide na mestské časti.

     Pán poslanec Hrčka v tom materiáli tvrdí, že ten

prepočet hlavne na tých žiakov nie je férový voči mestským

častiam, že mesto si necháva viac ako by malo.

     Preto on hovorí, že v rámci tohto prepočtu sa má

vyčleniť časť tých peňazí, ktorá príde zo štátu na žiakov,

na ten prepočítaný počet žiakov v školách a v materských

školách, a ostatné sa má prerozdeliť medzi mesto a mestské

časti. A nemá to ísť pomerom 68 : 32 ale 61 : 39.

To je jedna vec.

     Druhá vec je potom prerozdelenie z prostriedkov daň

z nehnuteľností, to sa delí 50 : 50. A on navrhuje, aby

solidarita, ktorú teraz viete že ju máme fixne danú, jeden

milión 950 tisíc, aby sa navýšila na 2 milióny 300 tisíc a
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aby sa delila z tých prostriedkov ktoré prídu ako daň

z nehnuteľností.

     Čiže to je vlastne celý princíp tohto materiálu.

     My tam máme teda 2 pripomienky, o ktorých hovorila

pani RNDr. Ondrová, prečo sa tá solidarita má vyberať

v podstate z daní, ktoré prídu za nehnuteľností, a prečo

v tej výške, to nám nebolo jasné.

     A druhá vec je, aby sa tieto čísla prepočítali na

základe už reality z roku 2017.

     Neviem, že či je to už také  jasnejšie, ale snažil som

sa k tomu niečo dodať.

     A k tomu, ak dovolíte, druhý bod.

     Tento materiál bol predložený v septembri 2017. Ako

kontra materiál dal návrh na zmenu Štatútu primátor mesta

Bratislavy, ktorý hovorí, že mesto si zoberie na seba

vlastne celú tú sumu solidarity, tých 1,950 milióna EUR.

     To by znamenalo, že mestské časti by v priebehu tohto

roku, keď tento materiál príde a bude schválený v Mestskom

zastupiteľstve, by dodatočne mala byť vrátená táto suma

1,950 milióna EUR všetkým tým 4 mestským častiam, ktoré sa

podieľajú na solidarite.

     Pokiaľ ja viem, tento materiál pred dvomi alebo tromi

týždňami prešiel finančnou komisiou na Magistráte a mali by

sme to v týchto dňoch, niekedy v priebehu apríla dostať na

posúdenie a schválenie, alebo zamietnutie. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

     Ďakujem za slovo. Ďakujem za zhrnutie, áno, je to tak,

ako hovoril pán vicestarosta.

     A musím ale povedať, že v zásade ten návrh, ktorý

predkladal pán J. Hrčka, na meste neprešiel. Neprešiel aj

kvôli tomu, že primátor sa už vtedy vyjadril; oni totižto

boli v rozpore, on ten návrh nepodporoval a povedal, že ho

nikdy nepodpíše, lebo je v rozpore so zákonom a tam bol

nejaký rozpor medzi nimi, ktorý ja teraz nemienim nejako,

nie som právnik na to aby som povedala, ktorý z nich mal

pravdu.

     A vlastne vtedy, keďže tento Dodatok k Štatútu

neprešiel, ktorý by samozrejme aj našej mestskej časti

priniesol viacej peňazí, ale tie financie by boli viazané

na školstvo, vtedy primátor prišiel s týmto svetoborným

návrhom, že on urobí iný návrh Dodatku k Štatútu, a teda

solidaritu zoberie mesto na seba. Tým pádom by naša mestská

časť získala ďalšie dodatočné zdroje, ktoré dnes musí

platiť na solidaritu a mohla by ich použiť viacúčelovo. To

znamená, že na hocijakú oblasť, na ktorú chce. Teda

jednoducho, mohla by ich použiť na hocičo.

     Čiže, ja dúfam, že primátor, resp. že predloží tento

Dodatok a že bude schválený, aj keď nebol schválený ten

Hrčkov materiál a dodatok k Štatútu

     Čo sa týka tohto materiálu, ja teda presne neviem, ja

som to nezachytila hneď na začiatku, že či je nutné dávať

teraz stanovisko keď ako keby príde nový dodatok za mesiac,

o ktorom hovorím; že či je to nutné sa vyjadriť, lebo ten

zasa mení nejakým spôsobom tú hru? Čiže to je moja otázka.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Vieme pani poslankyni odpovedať?

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

     Čo ja viem, tak je to, čo hovorila kolegyňa K.

Augustinič, že v priebehu mesiaca by mal tento dodatok

prísť, ale ide o to, že či to nakoniec schváli

zastupiteľstvo. Keď to dostaneme, ja som za to, aby sme to

schválili, lebo tých 400 tisíc EUR, tie nám potom vrátia.

To je veľká suma; ale záleží od toho že či to schvália.

     A tento materiál, ktorý máme pred sebou schválilo 30

poslancov. Čiže nie je to isté.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec Mikulec.

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

     Ja by som len poopravil kolegyňu, tento materiál

naozaj schválilo v prvom kole 30 poslancov. Potom nejakým

nedopatrením, neviem akým to neprešlo, ale tak to býva

v tom Mestskom zastupiteľstve.

     A ešte neviem, o akej hre sa tu bavíme, lebo toto je

nastavenie správnejšieho rozdelenia peňazí medzi mesto

a mestské častí. Po prvé.

     A po druhé, primátor aj pri schválení tohto návrhu

môže takisto dať aj ten svoj návrh, že tú solidaritu

mestských častí, teda aj našej mestskej časti, zoberie

mesto na seba. Lebo primátor má navýšený rozpočet oproti

minulému o niekoľko desiatok miliónov.
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     Čiže ja si myslím, že tých 1,950 milióna EUR by mu

vôbec neublížilo keby si zobral na seba a tým by, myslím

si, že mestským častiam výrazne pomohol; aj pri schválení

tohto návrhu.

     Takže ja nevidím problém, aby súbežne išli tieto dva

materiály. A keď sú tieto materiály v nejakom rozpore so

zákonom, to nech posúdi potom nejako príslušný orgán. Ale

ja si myslím, že už viacej uznesení primátor nepodpísal

a myslím si že neboli v rozpore so zákonom, takže uvidíme

ako sa vysporiada aj s týmto.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

     Ďakujem pekne.

     Ale v takom prípade by sme mohli zmeniť tie

pripomienky a zapracovať aj to, čo hovorí pani poslankyňa.

     Takže namiesto takej trošičku vágnej formulácie

„Prehodnotiť systém solidarity mestských častí, atď.“

     by sme mohli sa dohodnúť na „nezvyšovaní solidarity

a jej prenesení na hlavné mesto“.

     Pán vicestarosta Winkler, s faktickou poznámkou.

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

     Ja len doplním R. Mikulca. Ja som za, aby sme tento

materiál prijali.

     A pokiaľ ja viem, myslím že 15 mestských častí ho už

prijalo; myslím, že drvivá väčšina.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pani poslankyňa Augustinič, s faktickou poznámkou.
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Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :

     R. Mikulec, Ty si teda sám povedal, že on schválený na

meste nebol, nebol prijatý. Takže ja sa pýtam ešte raz, že

či ideme prijímať tento Dodatok k Štatútu?

     Ja v zásade súhlasím s tým čo bolo navrhnuté, aj tá

pripomienka. Poďme do toho a žiadajme od primátora to čo

nám chce dať, a rovno sa tam vyjadríme, že chceme aby

solidaritu mesto zobralo na seba.

     Len obávam sa toho, že keď to začneme spájať, že

nakoniec nebudeme mať nič. Že nebudeme mať ani tú zmenu

Štatútu, lebo  primátor ju podpíše, ak teda vôbec bude

znovu schvaľovaná, lebo schválená nebola. A nebudeme mať

ani úľavu na solidarite.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec Mikulec, s faktickou poznámkou.

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

     Ja chápem, on schválený bol, len nebolo prelomené veto

na druhýkrát. To je prvá vec.

     A ďalšia vec, povedzme si to na rovinu, on

argumentoval tým, že nebol tento materiál prerokovaný

v mestských častiach. A my sme jedna z posledných mestských

častí, ktorá ho neprerokovala.

     Čiže ja navrhujem kolegom prerokovať a schváliť, nech

to teda má tak ako chcel primátor, aby to bolo prerokované,

a môže to buď podpísať alebo nepodpísať. Veď nakoniec aj

tak mestskí poslanci budeme o tom hlasovať ešte na meste.
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     Takže ja nevidím žiadny problém v tom, aby sme toto

prerokovali, schválili tuná na zastupiteľstve, aby mal

presne to že  nebude mať nejaký problém s tým, že to nebolo

prerokované v jednotlivých mestských častiach. A okrem

toho, poopravím Ťa Stanko (Ing. Winkler) 15 mestských častí

to prerokovalo a 9 to už schválilo. Čiže takto to je, aby

sme boli úplne presní.

     Poprosím kolegov, aby sme to schválili. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Má ešte niekto k tejto téme chuť, potrebu, záujem

vystúpiť? (Nie.)

     V takom prípade diskusiu uzatváram.

     A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia s tým,

že dovolím si autoremedúrou upraviť, ak je teda všeobecná

zhoda, pripomienku číslo 2.

     Pôvodná verzia je:

Prehodnotiť systém solidarity mestských častí, jej prípadné

navýšenie, ktoré zaťažuje rozpočty mestských častí, atď.,

atď., na verziu:

     „nezvyšovať solidaritu a preniesť ju v plnej výške na

hlavné mesto“.

     Pani vedúca ekonomického oddelenia, ste za? (Áno.)

Dobre.

     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
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     s c h v a ľ u j e

Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy – článok 91 písm. b) – rozpočtové

určenie príjmov Bratislavy a mestských častí, ktorý

predložila skupina poslancov Mestského zastupiteľstva na

rokovanie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR

Bratislavy dňa 28. 09. 2017

- s pripomienkami:

- vykonať prepočet podľa reálnych príjmov dane

z nehnuteľností a dane z príjmov fyzických osôb v roku

2017

- a nezvyšovať solidaritu ale preniesť v plnej výške na

mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      17 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 17 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Pristúpime k bodu 9.

BOD 9:
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových

miestach v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, bez úvodného slova rovno 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

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 1/2018, ktorým sa upravujú podmienky predaja

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)        15 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                   17 poslancov.

     Proti:                 0

     Zdržal sa:             0
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     Pristúpime k bodu 10.

BOD 10:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové mesto č. 2/2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      15 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)
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     Za:                 15 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Môžeme ísť na ďalší bod.

BOD 11:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831

04 Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 3/2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831

04 Bratislava,

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, prezentujme sa.
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     (Prezentácia.)      14 poslancov.

     Prosím, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 14 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Materiál bol prijatý, môžeme ísť ďalej.

BOD 12:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o úhrade za poskytovanie sociálnej

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov

veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť

Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Teda hovoríme o našich jasliach na Robotníckej ulici.

     Ak ste si všimli, tak v materiáloch bola podrobne

vysvetlená situácia. V uplynulom roku došlo k výraznému

navýšeniu nákladov na fungovanie jaslí. To bolo spôsobené

novou legislatívou, ktorá nás prinútila navýšiť počet

pracovníkov o 7, čiže z 10 na 17, čo je neuveriteľný

nárast.

     Poprosil som pána vedúceho Mgr. Teja, aby vám dal ešte

na stôl vysvetlenie, prečo, a kto sú tí 7-mi pracovníci.

     Časť požiadaviek vychádza z príslušného zákona, ktorým

sa jasle stavajú sociálnou službou, a časť zase

z požiadaviek hygieny.

     Čo je pre mňa mimoriadne zaujímavé, napríklad odrazu

musíme mať o 2 upratovačky naviac na l jasle.
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     A na druhej strane nám za uplynulé dva roky klesol

maximálny počet detí, ktoré môžu byť v jasliach, z 50 na

45, čo je opäť požiadavka hygieny.

     Čiže na jednej strane nám narastajú výrazným spôsobom

výdavky, „výrazným“, na druhej strane musíme mať ešte aj

menej detí v jasliach, čo všetko teda spôsobujú zákony

a vyhlášky Slovenskej republiky. Nehovoriac o tom, že od

januára 2018 ďalším zákonom boli zvýšené platy vo verejnej

správe o 4,8 %.

     Tento materiál v podstate hovorí jediné. Rodičia budú

platiť väčšiu časť nákladov, pretože došlo k výraznému

zvýšeniu nákladov na fungovanie jaslí.

     Chcem poďakovať špeciálne pani poslankyni Šebejovej za

to, že spracovala časť materiálu a vysvetlila tam jasne

veci, ktoré sme potrebovali pochopiť a na ktoré som sa aj

ja pýtal.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Nikto nie je prihlásený.

     Ja by som poprosil predsa len pána Mgr. Teja, vedúceho

jaslí, ak je tu.

     Neboli sme dohodnutí, ale pán Mgr. Tej, prosím vás.

     Materiál sme si prečítali, máte k nemu nejaké

pripomienky ako vedúci jaslí, alebo sa s ním stotožňujete

a chápete že zvýšené náklady sa vo vyššej miere budú musieť

predniesť aj na rodičov.

Mgr. Bc. A. T e j, vedúci zariadenia starostlivosti o deti

do troch rokov veku dieťaťa:
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     Stotožňujem sa s týmto materiálom a určite súhlasím

s tým, aby boli tie poplatky zvýšené.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

    Aby som ešte doplnil;  poplatky sa zvyšujú v dvoch

rovinách: Prvá rovina je poplatok za jasle, a druhá rovina

je, že robíme to isté ako v ostatných jasliach, a za stravu

sa bude platiť zvlášť.

     Doteraz všetko bolo zakompované v jednom poplatku,

a to poplatku za jasle.

     Odteraz to bude tak ako v ostatných jasliach, ktoré

majú ostatné mestské časti, resp. v našich materských

škôlkach, kde máme samostatne poplatok na škôlku

a samostatne poplatok za stravu.

     Ak si všimnete, pani poslankyňa Šebejová veľmi dobre

rozpísala ešte aj percentuálne, kto koľko prispieva na chod

jaslí, čiže návrh niektorých z vás bol ešte zvýšiť viac

samotný poplatok za jasle. Ale myslím, že to už by bolo

v tejto chvíli prehnané. Bol by to jednoducho veľký skok

voči rodičom.

     Otváram diskusiu.

     Do diskusie je prihlásená, pani poslankyňa Šebejová.

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

     Ďakujem pekne.

     V podstate ste povedali o čo ide.

    Ja som chcela povedať, že sú tam vyčíslené percentuálne

pomery na jedno dieťa, akým podielom sa bude na úhrne

nákladov na jedno dieťa podieľať štát príspevkom 280 EUR,

ktorý, pri zvýšení nároku na kvalitu, žiaľ, nezvýšil.
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     To znamená, že nie celých 60 % zostane na štát

a zhruba menej ako 20 %-ný bol podiel rodičov a aj tak ešte

vyšší 25 %-ný podiel zostáva mestskej časti.

     V prípade, že by sme prijali tento návrh; aj keď ho

prijmeme, tak priemerný doplatok na jedno dieťa na mestskú

časť vychádza 113 EUR.

     Pokiaľ by sme ho neprijali, tak ten priemerný doplatok

mestskej časti na jedno dieťa pri tých zvýšených nákladoch

by vychádzal až na 201 EUR za jeden mesiac.

     Ja by som ale do tohto návrhu chcela ešte doplniť,

nevšimla som si či sa to do tam doňho návrhu dostalo, aby

sme tento príspevok rodičov a mestskej časti každý rok

prehodnocovali, alebo teda aby poslanci ho každoročne

prehodnocovali v marci, na základe skutočných nákladov na

jasle v predchádzajúcom roku, a zároveň na základe

predpokladaných rozpočtovaných nákladov v tom konkrétnom

roku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, predložte svoj návrh písomne a v prípade že

súhlasíte, tak ja si ho osvojím.

     Pani poslankyňa Augustinič.

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

     Ďakujem za slovo. Ak správne som si teda prečítala

tento materiál, tak dnes platí dieťa, hovoríme o dieťati,

ktoré je z našej mestskej časti, kde má trvalý pobyt, lebo
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chceme prioritne hovoriť o nich,  platili 280 EUR, teraz

budú platiť 320 EUR plus strava, teda 362 EUR. Hej?

     Chcem sa spýtať, určite mi to budete vedieť povedať,

že rodičia majú dnes možnosť čerpať príspevok na

starostlivosť o dieťa vo výške 280 EUR, a je možné to

čerpať aj na deti ktoré sú v štátnych jasliach?

Mgr. Bc. A. T e j, vedúci zariadenia starostlivosti o deti:

     Áno, aj v štátnych, aj v súkromných. Každé dieťa ktoré

je umiestnené do 3 rokov v nejakom zariadení, tak má ten

príspevok.

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

     To znamená, že rodičia si dnes budú doplácať nejakých

82 EUR a doteraz nedoplácali nič; mali to ako keby celé

v cene.

Mgr. Bc. A. T e j, vedúci zariadenia starostlivosti o deti:

     Áno.

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

     O.K. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený, takže ak

dovolíte, diskusiu uzatváram.

     Pani poslankyňa Šebejová, dali ste ten svoj návrh

písomne? Smiem vás pekne poprosiť? Súhlasíte s tým, aby sme

si  ho osvojili a bol teda súčasťou materiálu? Áno, pýtam

sa Vás.



41

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

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

     Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 4/2018 o úhrade za poskytovanie

sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch

rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť

Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      16 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                  13 poslancov.

     Proti:                0

Zdržal sa:            3

     Pristúpime k bodu 13.
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BOD 13:

Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom

a poskytovania finančného príspevku na stravovanie

dôchodcom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pred rokovaním sme mali diskusiu s pani poslankyňou,

vedúcou sociálnej komisie Ing. Šebejovou. Ona navrhla a

komisia to prijala naviazať zmeny, resp. navýšenia limitov

v prospech seniorov na minimálnu a priemernú penziu.

Myslím, že tento nápad má svoje racio, len bude potrebné

tieto veci prepočítať.

     Čiže ja navrhujem, aby sme tento materiál dali

opätovne do komisií, ešte raz sa prerokoval, ak teda

súhlasíte. A jednoducho prediskutovalo sa, ako to spravíme

tak aby to bol naozaj dobrý materiál.

     Čiže, ak s tým budete súhlasiť, pán prednosta hovorí,

že v zmysle novely zákona o obecnom zriadení, musíme

hlasovať o tom že tento materiál stiahneme a budeme o ňom

rokovať na ďalšom zastupiteľstve.

      Samozrejme, ak s mojim nápadom, návrhom súhlasíte?

      Je všeobecná vôľa? Niektorí kyvu hlavou, niektorí

nekyvu, verím že áno. Ideme urobiť správnu vec.

     Takže, pán prednosta, môžeme hlasovať o stiahnutí

materiálu?

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

     Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Dobre. Takže, kolegyne, kolegovia, dávam hlasovať

o stiahnutí tohto materiálu a opätovnému zaradeniu do

komisií a jeho zaradeniu na najbližšie zastupiteľstvo.

     Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

     (Prezentácia.)       16 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                  15 poslancov.

     Proti:                0

     Zdržal sa:            0

     Nehlasoval:           1

     Takže budeme sa materiálu venovať v najbližších

komisiách.

     Ďalej máme bod č. 14.

BOD 14:

Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Tu by sme možno dokázali hneď teraz na zastupiteľstve

urobiť drobný návrh zmien v prípade, že by to nebol

problém. Je tu totiž návrh samostatne, aj pani poslankyňa,

aj ja s tým, že by sme rozšírili počet ľudí, ktorí poberajú

túto výhodu, túto sociálnu službu. S tým, že by sme

zvýšili, ak si pozriete návrh;

v súčasnosti máme nasledovné charakteristiky:
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     Poberateľ dôchodku do 350,00 EUR má 35 bodov, dôchodok

od 350,01 do 400,00 EUR má 30 bodov, rodina s deťmi

v hmotnej núdzi má 35 bodov, dieťa 35 bodov, rodina s deťmi

s príjmom do určite výšky 30 bodov, atď., atď.

     Pani poslankyňa, vieme spolu sformulovať ten návrh?

(Áno.)

     Dobre, prosím vás.

     Čiže návrh je, že by sa zvýšili kritéria nasledovne:

     Z dôchodku do 350,00 EUR sa stane dôchodok do 380,00

EUR.

     A druhá rovina by bola 380,00 EUR až 430,00 EUR.

     Čiže ešte raz, z dôchodku do 380,00 EUR by bolo 35

bodov, dôchodok od 380,01 EUR do 430,00 EUR by bolo 30

bodov. Súhlasíme?

Prosím, pani poslankyňa Šebejová.

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

     Takže tá prvá hranica by bola do 380,00 EUR vrátane,

a tam môžeme zvýšiť aj ten počet bodov na 40; potom poviem

prečo.

    A druhá hranica by bola od 380,11 EUR do 430,00 EUR

vrátane, a tam by zostalo 35 bodov.

     A všetky ostatné pomoci by sme zjednotili na týchto 35

bodoch.

     To znamená, že môžeme tam ponechať tie skupiny

vypísané ako sú, ale všetci by mali jednotne 35 bodov.

     Navrhujem to preto, že vlastne v tejto sociálnej

výdajni som sa bola osobne pozrieť a aj vlastne na základe
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rozhovoru s pani Repáňovou, ktorá tam naozaj veľmi

zodpovedne pracuje a stará sa o ten tovar, aby ho bolo

dosť, tak je ho naozaj dosť a dokážeme vlastne týmto pomôcť

vlastne viacerým ľuďom.

     Zároveň vieme reflektovať na nejaké hranice, ktoré sú

tu všeobecné alebo ktoré sú proste verejne stanovené

sociálnou komisiou a od nich sa vlastne odvíjajú aj tie

hranice dôchodku.

     A zároveň by som tiež navrhovala, aby sa táto pomoc

opäť v marci sa každoročne prehodnocovala v závislosti od

toho, aká je hranica minimálneho a priemerného dôchodku,

ale aj v závislosti od toho ako v podstate sa darí napĺňať

tú sociálnu výdajňu. To znamená, že koľko je tam tovaru.

A čo sa týka toho objemu bodov, či môžeme alebo nemôžeme

upraviť aj túto hranicu.

     Takže jedna vec je vlastne upravovať aj tie finančné

hranice pomoci jednej skupine, čo sú vlastne poberatelia

starobného dôchodku.

     A druhá vec je vlastne upravovať aj tie body, ktoré

týmto ľuďom určujú „koľko si môžu v tej sociálnej výdajni

nakúpiť“. Aká môže byť táto pomoc pre nich.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Ja sa s tým stotožňujem, čiže autoremedúrou

týmto spôsobom materiál upravujeme.

     Treba to ešte raz zopakovať ešte raz pani poslankyňa

Vítková? (Áno.)

     Takže namiesto dôchodok do 350,00 EUR bude dôchodok

380,00 EUR a nebude tam 35 bodov ale 40 bodov.
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     A dôchodok 350,01 EUR bude 380,01 až 430,00 EUR

a nebude tam 30 bodov ale 35 bodov.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

     A rodina s deťmi, rodičia/rodič; každý rodič zvlášť 35

bodov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Presne tak. Tam budú všetky body rovnaké, na 35 bodov

sa zvýši; ujednotí.

     Dámy a páni, nech sa páči otváram diskusiu k tejto

téme.

     Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) s c h v a ľ u j e

Návrh Dodatku č. 3 Zásad poskytovania pomoci občanom

v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

b) splnomocňuje starostu

na vyhlásenie úplného znenia Zásad poskytovania

pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín

a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnym

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto dňa 12. 02. 2013 uznesením č. 15/10, Dodatku č.
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2 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto dňa 26. 06. 2014 uznesením č.

7MMZ/13 a Dodatku č. 3 schváleného Miestnym

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto dňa 10. 04. 2018 uznesením číslo 24/12;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      18 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                   17 poslancov.

     Proti:                 0

     Zdržal sa:             0

     Nehlasoval:            1

BOD 15:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 6, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto číslo 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Podstata tohto materiálu je, že dotácie môžu ísť aj na

likvidáciu grafitov; hovoríme skôr o čmáriniciach a tagoch.
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A naopak, na vytváranie hodnotných umeleckých kresieb

a grafitov na vybraných legálnych plochách.

     Celý materiál vychádza z toho, že prostredie vychováva

a tam kde je špina, neporiadok, chýbajúce osvetlenie len to

vyvoláva rôzne formy kriminality. Práve naopak, tam kde je

čisto, poriadok, svetlo, tak ľudia sú slušnejší.

     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

a) s c h v a ľ u j e

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016 v znení

všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava

- Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

b) s p l n o m o c ň u j e  starostu

k vyhláseniu úplného  znenia VZN č. 5/2016 v znení

doplňujúceho VZN č. 3/2017 a doplňujúceho VZN č.

5/2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.
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     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      18 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 17 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Nehlasoval:          1

          Môžeme prejsť na ďalší materiál.

BOD 16:

Návrh na schválenie kúpy pozemku – parcely registra „C“ č.

12142/250 o výmere 2.143 m2 zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nové Mesto

a zapísanej na liste vlastníctva č. 5876 od Ministerstva

vnútra SR

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Podstatu materiálu poznáte, ale pre istotu zopakujem.

Máme záujem kúpiť pozemok od Ministerstva vnútra za účelom

vybudovania rozšírenia škôlky na Teplickej. Dostávame to

v podstate za symbolickú sumu vzhľadom na výmeru.

     Za celý ten proces a trpezlivosť chcem poďakovať tak

prednostovi úradu ako aj kolegom z právneho oddelenia.

Tento proces trval viac ako 3 roky; no, jednoducho dlho.

Takže konečne.

     Áno, upozorňujem na jeden problém, nech je to úplne

čestné, máme 2 roky na to, aby sme vybudovali novú škôlku.

Ako viete, požiadali sme príslušné orgány o dotáciu na

vybudovanie novej škôlky na Teplickej. Tento zámer je
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jednoducho vo všeobecnej zhode, urobiť to chceme. Máme za

sebou príslušné stavebné povolenie, máme projektovú

dokumentáciu, čakáme na vyrozumenie.

     A zároveň ešte chceme tento rok spustiť verejné

obstarávanie, ktoré bude samozrejme naviazané na získanú

dotáciu. Čiže, áno, vidíme to tak, že mali by sme zvládnuť

naplniť túto požiadavku a do dvoch rokov mať škôlku

vybudovanú.

     Ak sa tak náhodou nestane, tak sú dve možností; buď za

pozemok doplatíme, čo by som teda nerád. Alebo alternatíva,

pozemok vrátime.

     V najhoršom prípade by sme požiadali o predĺženie

možno o rok, ale tú škôlku postaviť chceme a potrebujeme.

     S faktickou poznámkou pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Už si to povedal, pán starosta. Ja som

chcel upozorniť na tie dva roky. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Vaškovič.

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

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

upozornil na to, že tento pozemok by mal byť využitý na

rozšírenie areálu, to znamená nebude zastavovaný, tá nová

škôlka bude mimo tohto pozemku.

     Ale takisto by som chcel poďakovať aj Vám, pán

starosta, pán prednosta, takisto všetkým pracovníkom
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Miestneho úradu, ktorí sa zasadili o to, aby sme sa

dopracovali až do dnešného stavu, keď máme možnosť ako

mestská časť kúpiť pozemok od štátu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Dámy a páni, máme diskusiu.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený, diskusiu

uzatváram.

     A 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

kúpu pozemku – parc. registra „C“ č. 12142/250 o výmere

2.143 m2, zapísaného na liste vlastníctva č.5876, vedeného

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres:

Bratislava III, obec: BA - m. č. Nové Mesto, katastrálne

územie Nové Mesto (ďalej len „pozemok“) vo vlastníctve

predávajúceho – Slovenská republika – zastúpená

Ministerstvom vnútra SR, so sídlom: Pribinova 2, 812 72

Bratislava (ďalej len „predávajúci“)

; za kúpnu cenu vo výške 26.600 EUR (slovom

„dvadsaťšesťtisíc EUR“)

; za účelom zabezpečenia výchovy a vzdelávania a to

rozšírením dvora pre vonkajšie aktivity detí z dôvodu

výstavby novostavby Materská škola – Teplická 5 a s tým



52

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

súvisiacou rozšírenou kapacitou pre umiestnenie detí

v predmetnom zariadení.

; za týchto podmienok – podľa predtlače

1. Kúpna zmluva bude zo strany predávajúceho podpísaná

v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak

kúpna zmluva zo strany predávajúceho nebude

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

2. Mestská časť je povinná uhradiť predávajúcemu

dohodnutú výšku kúpnej ceny v lehote najneskôr do

60 dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy

/kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom udelenia

súhlasu Ministerstvom financií Slovenskej republiky

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 278/1993

Z. z./, a to ešte pred podaním návrhu na vklad

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0

     Ďalším bodom je bod č. 17.
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BOD 17:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej

zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11488

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ide o pozemok na ktorom v súčasnosti stojí EKO-podnik

VPS na Račianskej ulici. Ako viete, máme spoločný zámer

vybudovať nový EKO-podnik, a vybudovať ho v lokalite

Zátišie. Čiže v lokalite, ktorá do nedávna bola takým

nepríjemným sľubom mestskej časti. Po 7 rokoch postupne

bude táto lokalita bude vyčistená.

     A aby sa situácia s odpadom a ľuďmi bez domova

neopakovala, chceme tam umiestniť naše technické služby.

     Zároveň druhým dôvodom je zefektívniť, pretože mať

podnik na troch miestach je nezmysel. A zároveň vytvoriť

dôstojné podmienky pre fungovanie pracovníkov.

     Väčšina z vás videla ako vyzerajú naše priestory či už

na Račianskej, na Zátiší alebo na Halašovej; sú

v dezolátnom stave.

     A tretím dôvodom je zároveň ochrana majetku. Vieme,

koľko peňazí sme investovali do nákupu strojov

a technického zariadenia EKO-podniku.

     To znamená že vzhľadom na to, že máme 3 miesta, prvé

je v nájme, na Zátiší, to v nejakom čase opustíme, čiže

znížime náklady na nájom a neefektívnu prevádzku. Pokiaľ

ide o Halašovú, tam prebehne diskusia čo s tými priestormi.
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Myslím, že časť členov sociálnej komisie navrhuje využitie

priestorov pre nejaký sociálny účel.

     Čiže jediný istý priestor, kde môžeme získať peniaze

na vybudovanie nového EKO-podniku, je práve tento priestor

na Račianskej ulici. Naším cieľom je získať čo najviac

peňazí, preto vyhlasujeme súťaž, a zároveň vyhlasujeme

súťaž na nájom, pretože v takom prípade všetky prostriedky

pôjdu našej mestskej časti.

     Dámy a páni, 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 by som chcela povedať, že máme na

stole súťaž, kde dávame do prenájmu pozemok, na ktorom

nájomca podľa platného územného plánu môže v exponovanej

a zahustenej lokalite postaviť niekoľko desiatok nových

bytov.

     Obyvatelia v danej lokalite s takouto výstavbou

zásadne nesúhlasia.

     A preto sme sa rozhodli a dávame návrh na zmenu účelu,

spolu s kolegom Tomášom Korčekom – návrh na zmenu účelu

nájmu v súťažných podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

     A nový účel nájmu je výstavba obslužnej komunikácie,

chodník, ihrisko alebo parkové úpravy.

     Takže taký účel, aby slúžil obyvateľom, ktorí v danej

lokalite bývajú a ktorí už majú dosť strpčené bývanie

zahusteným prostredím, ktoré tam majú. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pani poslankyňa, tým úplne zmaríte súťaž, a Vy to

dobre viete, to po prvé.

     Po druhé, je tam bývam. Bývam tam od narodenia, bývali

tam moji rodičia, aj prarodičia, čiže ja dobre poznám túto

lokalitu. Ide o Brandtfield.

      Toto územie, ktoré je medzi Račianskou a Kukučínovou

bolo uzavretým areálom, kde v minulosti pracovali tisíce

robotníkov. Bola tam BEZ-ka a ďalšie závody. Teraz toto

územie prechádza premenou a stane sa súčasťou Nového Mesta.

A zároveň tam vznikne zeleň. Vznikajú tam nové byty,

obchodné prevádzky, zeleň.

     Táto výstavba bola odkomunikovaná s mojimi susedmi, s

obyvateľmi, ktorí nie, nie sú nadšení tým že prebieha

výstavba, ale pamätajú si doby kedy tam boli predtým

obrovské závody a vedia aj to, že v minulosti sme zdedili

stavebné povolenia na obrovské výškové stavby. Tiež

povolenie na viac než 556 bytov na jednej strane, kde malo

byť 42 podlaží, a na to bolo vydané právoplatné stavebné

povolenie z roku 2009.

     Komunikáciou s developerom a v spojení s obyvateľmi

sme to zmenili s tým, že sa výstavba redukovala na

maximálne 12 podlaží, tak ako je to v okolitej zástavbe.

V týchto štvrtiach sú totiž susednými štvrťami Ziegelfeld

a zároveň sídlisko Februárka, ktoré budoval pán arch.

Svetko. Všade je maximálna zástavba 12 podlaží, štandard 6

až 8. Toto jeden aj druhý developer nakoniec rešpektujú.

     Pokiaľ ide o detské ihrisko, športovisko a park, môžem

vás potešiť, že v komunikácii s miestnymi obyvateľmi

a zároveň s developermi sa obidvaja zaviazali, že v tejto
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lokalite vznikne ihrisko, športovisko a park v

minimálnom rozsahu 6 000 m2.

     To znamená, že na súkromných pozemkoch bude postavené

presne to, čo obyvatelia danej lokality chcú a doteraz tam

nemali. Na súkromných pozemkoch, ktoré boli súčasťou

uzavretých areálov.

     Pre nás je toto priestor, aby sme získali peniaze,

ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli vybudovať nový EKO-

podnik, teda v prípade že máme záujem nový EKO-podnik

vybudovať.

     Pokiaľ ide o plánovanú možnú výstavbu, áno, je to

územie, ktoré je určené na zástavbu. Áno, je možné že tam

pribudne nejaká budova; pani vedúca, môžete ma prosím

doplniť alebo opraviť, 6 možno 7 podlažná. Myslím, že

väčšia výška bude ovplyvnená jestvujúcou zástavbou, ktorá

sa v súčasnosti buduje. Áno, pribudne tam možno 30 alebo 40

bytov. Ale toto reálne už stav na Račianskej a v tejto

lokalite naozaj neovplyvní.

     Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne

a kolegovia, myslím si, že týmto návrhom, ktorý dávame

spolu so Z. Rattajovou, nemyslím si, že by došlo k zmareniu

súťaže, pretože ja osobne neviem, či pán starosta vie, kto

sa už dopredu prihlási do súťaže.

     Zúčastnil som sa naposledy na stretnutí s obyvateľmi

na Strojníckej fakulte, kde dosť negatívne vystupovali voči

zamýšľanej výstavbe na križovatke Pionierska, Jarošova.

Taktiež viem, že bolo v minulosti stretnutie s obyvateľmi,
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ktorí sa negatívne stavali k zámeru skupiny Penta, ktorá

pôvodne sľúbila že na Račianskej vybuduje parkovací dom

a teraz ho chce zmeniť na byty.

     Myslím, že schválením tohto návrhu, pokiaľ tam bude

záujem niekoho spraviť niečo naozaj pre tých ľudí, prípadne

si tam spraviť nejaké parkovisko v rámci obslužnej

komunikácie, my nedôjdeme o žiadne peniaze.

     Ďalej sa chcem opýtať, keďže tu bolo povedané, že tie

peniaze budú využité na vybudovanie nového EKO-podniku,

podľa mojich nejakých informácií ktoré mám, vybudovanie

nového EKO-podniku by malo stáť, myslím, okolo 3 miliónov

EUR.

     Z tejto súťaže, ak by bola úspešná, by sme získali

myslím 720 tisíc EUR, takže chcem sa opýtať, že či máme

nejakú predstavu, kde získame tento zvyšok?

      Pretože podľa tohto materiálu, ktorý som si prečítal,

EKO-podnik sa bude musieť vysťahovať do 2 rokov, čiže do 2

rokov by sme mali mať nejaké náhradné priestory pre

zamýšľaný nový EKO-podnik; takže z čoho ho budeme potom

financovať? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Ja si pamätám si, že mestská časť

kedysi predávala pozemok, vtedy som bol poslanec, a tento

pozemok predávala za účelom vybudovania parku. Vtedy sa

časť poslancov smiala, že niekto si bude kupovať park, ale

takto to prešlo.

     A následne sa zmenil územný plán.

     Čiže z parku sa stalo územie na rozvoj.
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     Tu úplne otvorene hovoríme, čo chceme urobiť, za akých

podmienok, a chceme to urobiť formou transparentnej súťaže,

pretože

po a) peniaze potrebujeme,

po b) EKO-podnik ktorý tam je, je v dezolátnom stave, čiže

by sme potrebovali náklady na rekonštrukciu, resp. náklady

na vybudovanie nového EKO-podniku na Račianskej, čo je

neefektívne,

a po c), a povedzme si to otvorene,

v nejakom čase budú dobudované byty, ktoré sa nachádzajú

v bezprostrednej blízkosti areálu EKO-podniku, a čo sa

stane? Naši noví, poctiví, čistotní obyvatelia povedia, že

nechcú byť vyrušovaní tým, že o 6 hod. ráno sú tam

mechanizmy. A nechcú byť obťažovaní tým, že je tam smrad zo

zelene, ktorá tam kvasí.

     Už v súčasnosti sme mali viacero petícií okolitých

obyvateľov, len vzhľadom na to že ide o firmy, a je ich tam

päť a pol, nikoho to nezaujímalo. Ani vás ako poslancov,

ani mňa ako starostu. V nejakom čase tam bude niekoľko

stoviek obyvateľov. Tým pádom sa daný pozemok absolútne

znehodnotí a bude sa môcť naozaj použiť len na park, pričom

by som chcel podotknúť, že park tam bude len na súkromných

pozemkoch.

     Čiže musíme si teraz povedať, chceme peniaze alebo

nechceme?

     Toto je jedna základná otázka.

     Rozhodnutie je naozaj na vás.

     Ja hovorím, peniaze potrebujeme na nový EKO-podnik. Je

to niečo zmysluplné.

    A tých 35 – 40 bytov, nemáme problém. Ja osobne nie,

a to tam žijem ľuďom vysvetliť.
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     Do diskusie je prihlásený s faktickou poznámkou pán

poslanec Mikulec.

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

     Ja sa chcem len spýtať, pán starosta, že ktoré to

územie bolo zmenené z toho parku na to rozvojové územie

presne, aby som vedel?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     To si v tejto chvíli nespomínam; viete, bolo to dávno.

     Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem za slovo, pán starosta.

     Ja dávam pozmeňujúci návrh po dohode s pánom

riaditeľom Ing. Molnárom, kde ma poprosil, aby sa tam

upravil dátum predkladania tých súťažných návrhov. Dal som

to aj písomne a tak by som poprosil pani Vítkovú, keby to

prečítala. Ďakujem pekne.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

     Pán poslanec Mikuš navrhuje zmeniť lehotu podania

súťažných návrhov v termíne do 31. 08. 2018.

     Teraz je tam do 04. 05. 2018.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Do 04. 05. je nezmysel.

     (Poznámka k termínu.)

     Do konca augusta, pán riaditeľ, nie je pridlho, veď

teraz máme apríl?
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     Čiže máj, jún, júl, august, 4 mesiace, pán Molnár?

     04. 05. 2018 je nezmysel; ďakujem za upozornenie, pán

riaditeľ.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

     Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Mne len išlo o to, že po

komunikácii s pánom poslancom Mikušom tiež sa ma takto

pýtal, či to nie je krátky termín na predkladanie ponúk?

A toto sme komunikáciou vlastne hovorili o tom, že toto by

mohlo byť reálne, aby bol dostatok času.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Len ak to chceme vyhodnotiť, ak to chceme spracovať,

tak v takom prípade už nestíhame ani zastupiteľstvo

v septembri. Čiže skúsme to prispôsobiť aj rokovaniam

zastupiteľstva, toho ďalšieho.

     Čiže navrhujem potom do konca júla nie, pán

vicestarosta?

     Ako skúsme nájsť normálny termín, aby sme to stihli

spracovať a dať na zastupiteľstvo, ktoré povie, áno, nie.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

     Prikloním sa k tomu, na čom sa všetci zhodneme. Ide tu

o to, aby bol naozaj dostatočný priestor na všetko, aj na

tú súťaž, aj na vyhodnotenie, aj na schválenie, aj na

vybudovanie podniku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. Kedy máme potom najbližšie komisie?

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

     V septembri máme zastupiteľstvo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. Pán poslanec, je to možné urobiť do konca júla?

Je to v poriadku? (Súhlas.)

     Čiže prosím, pani poslankyňa, opravme tam termín na

31. 07., aby sme to v septembri stihli schváliť alebo

neschváliť.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Vaškovič.

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta.

     Ja by som sa prihlásil len s takým návrhom, že podľa

môjho názoru by stačilo posunúť ten termín uzatvorenia

súťaže na koniec júna. To znamená, aby sme mali júl

a august na vyhodnotenie tej súťaže, a aby v septembri už

boli pripravené  materiály či už do komisie alebo do

miestneho zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ja sa prispôsobím.

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

     Čiže zdá sa mi, máj a jún, dva mesiace, a máme ešte

polovicu apríla, dostatočne dlhý čas na to aby tá súťaž

bola dobre pripravená, aby sa jej mohli zúčastniť naozaj

relevantné ponuky. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Mikuš, Vy ste predkladateľom materiálu,

súhlasíte s tým?
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Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Áno, súhlasím s tým.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Čiže termín bude 30. 06. 2018.

     Pán poslanec Mikulec, stiahli ste sa? (Áno.)

     Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka.

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

     Ja mám len jednu poznámku, že ak to necháme do konca

júna, tak potom najbližšia komisia je v septembri; až po

zastupiteľstve. Je to tam tak, že najprv je zastupiteľstvo.

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

a evidencie obyvateľstva:

     Komisie zasadajú pred MZ.

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

     Ak budú komisie pred zastupiteľstvom, tak v poriadku.

Ale štandardne to bolo takto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Viem, že práve na základe návrhov a požiadaviek

poslancov sa to zmenilo. Neviem, či nie náhodou aj tých

vašich.

     Pán poslanec Vaškovič.

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

     Bolo to na základe môjho, ale bolo proti tomu. Proste

akože nemala som naozaj predstavu, že úrad si to osvojí.
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     Takže keď si to osvojil, veľmi pekne 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 by som sa vrátil

možno k meritu veci tejto súťaže a rád by som povedal niečo

čo tu zaznelo, a aj doplnil.

     Celý tento pozemok je súčasťou územia ktoré, ako už

bolo povedané, je určené územným plánom pre rozvoj

zmiešaného územia bývania občianskej vybavenosti. To

znamená, že nemôžu tam byť len byty, len čiste bytový dom,

môže tam byť teda akási polyfunkčná zástavba.

     Ak si pozriete dobre tvar tohto pozemku, jeho

parametre, šírky, tak jednoducho je nemožné, aby vznikla

akákoľvek zmysluplná budova.

     Ďalej by som rád upozornil na súťažné podmienky,

v ktorých je uvedené, že doba nájmu je určená na dobu

neurčitú s možnosťou ukončiť nájomný vzťah zo strany

ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu po

uplynutí doby nájmu 20 rokov.

     Ja sa priznám, že nevidel som ešte developera, ktorý

by postavil bytový dom s rizikom, že po 20 rokoch ten

bytový dom alebo polyfunkčný dom, bude musieť zbúrať, keďže

mestská časť bude mať právo tento nájomný vzťah zrušiť.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Pán poslanec, radšej som za to ľuďom povedať, áno,

môže tu vzniknúť stavba polyfunkčného domu.

     Toto hovorí územný plán. Radšej povedzme áno, je

možné, než by sme hovorili čokoľvek iné.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Pozorne som si vypočul

čo pán kolega Vaškovič povedal, len v tom prípade, ak by to

platilo potom myslím, že nie je problém, aby bol účel nájmu

tak ako sme ho vyšpecifikovali, teda komunikácia, chodníky

alebo ďalšie veci; ihrisko, a neviem čo tam ešte bolo

všetko. Ak teda tam nemôže byť nič postavené.

     A čo sa týka toho nájomného vzťahu, existuje

v Bratislave, a môžeme si to osobne prebrať, strašne veľa

budov, ktoré sú postavené na prenajatých pozemkoch, a to

neznamená, že keď už bude ukončený nájomný vzťah po 20

rokoch, že tu bude právny titul na zbúranie toho objektu.

To proste bude iba o tom, že potom bude musieť mestská časť

rokovať s tými konkrétnymi vlastníkmi. Ak by tam bola

bytová budova, tak budú musieť rokovať buď o ďalšom

nájomnom vzťahu   alebo o odkúpení toho pozemku s tými

konkrétnymi vlastníkmi.

     (Signál na ukončenie vystúpenia.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Prosím, dokončiť.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

     Čiže ja si myslím, že mohli by sme túto súťaž vyhlásiť

s takým účelom nájmu, ako sme navrhli. Pokiaľ sa nikto

neprihlási, tak samozrejme môžeme diskutovať možno aj

s miestnymi obyvateľmi čo ďalej, pokiaľ im tam nebude
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potenciálna výstavba nejakej budovy vadiť, tak prečo nie;

budem hlasovať aj ja za túto súťaž.

     Ja by som navrhol takéto postupné kroky. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Ja len doplním, keďže nie každý musí

vedieť, kde to presne je. Na Račianskej ulici sa nachádza

Mikona, je to cca oproti Policajnému prezídiu, je to

autoservis, umývarka, atď. Za ňou sa nachádza EKO-podnik.

Máme tam jednu budovu, ktorá má problémy so statikou,

a jeden sklad. Vjazd je z Račianskej ulice a zároveň zboku

z Budyšínskej ulice. Pozemok je v tvare „L“.

     My úplne od začiatku čestne otvorene hovoríme, aký je

tam územný plán a tomu sa aj snažia prispôsobiť cenu.

     Mám za to, že potrebujeme získať z tohto pozemku aspoň

tých trištvrte milióna EUR tak, aby sme ich mohli použiť.

A potrebujeme peniaze na to, aby sme dokázali doriešiť

Zátišie, vyčistiť ho a pripraviť na výstavbu nového EKO-

podniku.

     A, samozrejme, máme tu aj ďalšie požiadavky na bežné

výdavky, ktoré potrebujeme vyriešiť, dosť akútne. Hovorím

napríklad o zbúraní Snežienky, hovorím napríklad o zbúraní

mosta v Dimitrovke.

     To všetko sú bežné výdavky ktoré potrebujeme na veci,

ktoré sa nikto nebude pýtať, či na ne boli peniaze alebo

neboli?

     Ale, ak sa niečo stane, je otázka prečo neboli

urobené?

     Prihlásená je pani poslankyňa Augustinič.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :
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     Ďakujem veľmi pekne za slovo. Podporujem myšlienku

presťahovania EKO-podniku, to určite áno, tam sa určite

zhodneme.

     A čo sa týka tohto pozemku, ja si myslím, že tak ako

hovorí územný plán, a ako som videla tento pozemok, myslím

si, že je tam možné postaviť stavbu. Ja som ale nikde v tej

súťaži nevidela, zaviazanie budúceho investora, že keď teda

tam postaví nejakú stavbu, že tam postaví ihrisko, že tam

urobí tie ďalšie veci, o ktorých sme sa bavili, lebo my

dnes nevieme kto to vyhrá, kto sa ako postaví k tomu

pozemku. To je ďalšia vec.

     A rovnako si nemyslím, že by sme mali ďalej zaťažovať

Račiansku ulicu dopravou, lebo my len povoľujeme

a povoľujeme ďalšie stavby a neriešime dopravnú situáciu.

Nemôžeme očakávať, že ju za nás bude riešiť mesto, nebude.

Aspoň nevidela som ja žiadny iný nejaký zaujímavý koncepčný

návrh čo s Račianskou ulicou, akým spôsobom vyriešiť

dopravu.

     A stále máme ešte vzadu otvorenú ešte otázku Filiálky,

ktorá keď sa urobí na Železniciach štúdia

realizovateľnosti, tak možno že to bude znova od septembra

téma. Čiže ja som trošku skeptická.

     Rovnako som skeptická k návrhu Z. Rattajovej, myslím

si, že do takejto súťaže sa nikto neprihlási, aby staval

pre nás park a cesty. Ale rovnako nemôžem podporiť

momentálne túto súťaž, lebo si nemyslím, že sme pripravení

ďalej zahusťovať Račiansku ulicu ďalšou dopravou. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Pani poslankyňa, problém Račianskej ulice nie sú

ľudia, ktorí tam bývajú. My tým problémom nie sme, ani naši

noví susedia. Problém je, že Račianska je jedna z hlavných

tepien a je to tranzitná tepna, ňou prichádzajú každý deň

tisíce áut, ktoré ňou len prechádzajú bez toho aby

na Račianskej mali cieľ cesty alebo z Račianskej

vychádzali.

Toto je prvá vec.

     Druhá vec; riešenie dopravy na Račianskej ulici nie je

v ničom inom ako v tom, že sa vyrieši Filiálka a budú tam

vlaky, bude tam lepšia doprava električkou a vybudujú sa

cyklotrasy. To či sa postaví ďalších 40, 60 alebo 150 bytov

na Račianskej ulici je úplne jedno.

     Najväčším problémom je:

po a) tranzit

po b) skutočnosť že moji susedia a okolití obyvatelia, ako

vymiera staršia generácia a prichádza nová generácia, majú

stále viac a viac áut.

     Čiže, aj keby sa nestavalo, bolo by na Račianskej viac

áut už len z tejto našej lokality. Príkladom je náš bytový

dom. Odkedy tam bývam, pribudlo v našom konkrétnom bytovom

dome 5 áut; to hovoríme o bytovom dome, ktorý má nejakých 5

podlaží.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

     Ja len zareagujem na Katarínu (Ing. Augustinič).

     Ja si myslím, že je nezmyslom tu vyhodnocovať nejakú

súťaž, nejaké parky, komunikácie. Neviem si predstaviť

nejakého človeka, ktorý dá 750 tisíc EUR za pozemok a bude
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tam budovať park, alebo komunikácie. To by som sa s ním

vyfotil.

     A ďalšie veci: Myslím si, že problémom je ten tranzit,

ale najväčším problémom tohto mesta je neprijatie

parkovacej politiky. To znamená, že tí ľudia z

tých okolitých miest prúdia do toho mesta s tým, že vedia

že zaparkujú zadarmo; preto sú preplnené ulice. To je

problém č. 1 celej Bratislavy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Rattajová.

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

     Ďakujem za slovo. Pán starosta, Vy ste hovoril, že Vám

nevadí keď sa tam postaví 35 – 40 nových bytov. Ale sú tam

stovky obyvateľov, ktorým to vadí. A nedávame návrh na

stiahnutie materiálu, dávame návrh len na to, aby sa

upravil účel nájmu. To je všetko. Aby to územie, ktoré sa

prenájme a peniaze z toho miesta mestská časť bude

profitovať, slúžilo pre obyvateľov, ktorí tam bývajú.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pani poslankyňa, je to nezmysel a Vy to viete. Toto sú

základné veci. My tam bývame, vieme, že to územie je

zaťažené, vieme že bolo by najkrajšie mať tam park, ale sú

to súkromné parcely, keď hovoríme o tých dvoch projektoch

ktoré tam sú.

     My však vieme smelo povedať, že v našej mestskej časti

nové parky vytvárame. My sme v minulom roku vytvorili park,

ktorý má 18 tisíc m2. Je to jeden z najväčších parkov

v Bratislave. 18 tisíc m2 na ploche, kde bolo možné stavať.

A ďalších, niekoľko tisíc m2 sme vytvorili na Kolibe.
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     A v prípade Račianskej je súčasťou dohody miestnych

obyvateľov a developera, že sa vytvorí verejný park na

súkromných pozemkoch, teda nie na týchto našich, ktorý bude

mať minimálne 6 tisíc m2, čo bude jeden z najväčších parkov

verejných na súkromných pozemkoch.

     Tu je otázka takáto: Chceme z tohto peniaze alebo

nechceme?

     Žiadna iná tu nie je.

     Pán poslanec Bielik.

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

     Ďakujem. Pán starosta, aj pán poslanec Mikuš, ja by

som na vás dvoch nejakým spôsobom apeloval, keď sme sa

bavili o tom termíne, do ktorého by sa mali predkladať

návrhy na verejnú súťaž, ja si myslím, že to sú de facto 2

mesiace. Pokiaľ tieto návrhy majú byť kvalitné, ja nie som

ani investor, ani developer, a ja predpokladám, že takíto

ľudia si to potrebujú rozmyslieť, potrebujú to

prediskutovať vo svojich grémiách. To nie sú jednotlivci,

to sú spoločnosti, to má nejaké termíny.

     Ja si myslím, že ten termín uzávierky našej súťaže by

mal byť minimálne koniec júla a potom by nám zostalo aj tak

dosť času, mesiac, na vyhodnotenie, a september do tých

komisií by sa stihol. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec, v zásade mne to je jedno, len sa,

prosím, dohodnime. V tejto chvíli máme polovicu apríla,

polovica mája, júna, júla, to sú 3 mesiace. Môže byť tento

termín. Môže byť do konca júla, do konca júna, v zásade ja

sa prispôsobím, len si povedzte už ako? Lebo najprv bolo do
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konca augusta, povedalo sa že to nie je dobrý termín kvôli

komisiám, zastupiteľstvu, čiže bolo do konca júna, vy

dávate do konca júla. Veď nájdime len, prosím, spoločnú

reč.

     Pán riaditeľ EKO-podniku, aký je vás názor, prosím

Vás?

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

     Ďakujem za slovo. Čo sa mňa týka, tak tie financie,

o ktorých sa bavíme, by bolo najvhodnejšie, aby sme mali

najneskôr v poslednom kvartáli tohto roka k dispozícii.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre; o tom v podstate nehovoríme, to je jasné, že

potrebujeme tieto peniaze.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

     To je môj cieľ. Čiže ja hovorím cieľ, aký má EKO-

podnik.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Potrebujeme vedieť, ako rýchlo sme schopní sprocesovať

súťaž?

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

     Pán poslanec Bielik, môžeme sa dohodnúť na kompromise,

15. 07.? To budú 3 mesiace odteraz a potom bude mesiac

a pol na prípravu a v septembri sa to dá do komisií; môže

byť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán prednosta, koľko potrebujeme na vyhodnotenie

súťaže, aby to mohlo ísť do komisií, atď.?
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Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

     15. 07.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. 15. 07. je reálne, pán poslanec? Je to

v poriadku?

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

     Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Máme tu aj na strane 10 presne povedané, koľko času

vlastne potrebujeme. Čiže do 15. júla je taký rozumný

termín. Dobre.

     Čiže, prosím vás, finálny návrh bude do 15. júla.

     Verím, že už nikto nepríde s nejakým ďalším dátumom,

ktorý bude lepší.

     Pani poslankyňa Šebejová.

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

     Ja by som sa len priklonila k tomu, aby sme príliš

úzko nešpecifikovali ten predmet nájmu, lebo aj keď budú

predložené tie ponuky, ešte stále máme možnosť to

prerokovať s občanmi, vieme potom k tomu získať aj nejaké

odborné stanoviská, vieme mať na to mať svoj vlastný názor.

     Takže my máme skúsenosti už aj s tou budovou, ktorá je

pri parku Jama, kde ten účel nájmu je veľmi úzko stanovený.

Ešte tam požadujeme rekonštrukciu, takže tam tiež nie je

nejaký veľký záujem. Toto je taká moja skúsenosť.

     Takže ja by som počkala, aké budú návrhy a potom

vlastne sa zaoberala tým výberom a aj tým predstavením

občanom.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Súhlasím, pani poslankyňa.

     Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

     Ďakujem za slovo. Naozaj nie je našim účelom niečo

mariť s tým návrhom, ktorý dávame so Z. Rattajovou. Ja som

povedal, že súčasťou obslužnej komunikácie samozrejme môžu

byť aj parkovacie miesta, len aby to bolo explicitne. Možno

to bude aj v súvislosti s tým, že ja verím, že bude niekedy

prijatá parkovacia politika a bude tlak na budovanie nových

parkovacích miest.

     Takže ešte by sme tam dodali, aby tam bolo aj

explicitne, že parkovisko. Myslím, že existujú spoločnosti,

firmy, ktoré sa profesionálne zaoberajú budovaním

parkovacích domov a parkovísk a mohlo by to byť pre niekoho

zaujímavé.

     Pokiaľ sa do tej súťaže nikto neprihlási, a my si

povieme, že áno máme záujem, aj s tým rizikom, že tam

niekto bude stavať bytovú budovu, robiť niečo s tým

pozemkom a teda ho prenajať, tak potom môžeme rozmýšľať,

ďalej. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Dámy a páni, ak dovolíte, je 11.01 hod.

     Chcel by som pekne poprosiť občanov, ktorých tu máme,

zatiaľ je tu jeden prihlásený. Prosím, počkajme 5 minút,

pretože myslím že tento bod zatvárame a potom pôjdeme

ďalej.

     Čiže faktická poznámka, pán poslanec Mikulec.
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     A ak sa už nikto neprihlási, tak diskusiu uzatvárame;

dobre?

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

     Ja som sa teraz v tom úplne stratil. Tak vy ste chceli

najprv tie parky, potom ste chceli komunikácie a teraz už

plus parkovisko; takto to mám chápať? Lebo ja nerozumiem už

tomu. Najprv ste chceli parky, potom nejakú komunikáciu,

teraz parkovisko? Ja si myslím že tá súťaž je tak

vyhlásená, že nikomu nebráni v tom, aby tam postavil

parkovisko. Takže ja nerozumiem Tomáš (JUDr. Korček), čo tu

stvárate stále.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. Ak sa neurazíte, do tohto už nechoďme.

     Do diskusie už nikto nie je prihlásený, diskusiu

uzatváram.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Ak dobre

chápem, najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani

poslankyne Rattajovej a pána poslanca Korčeka. Takže, nech

sa páči.

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

     Návrh pani poslankyne Rattajovej a pána poslanca

Korčeka na zmenu účelu nájmu v súťažných podmienkach

obchodnej verejnej súťaže na účel nájmu:

výstavba obslužnej komunikácie, chodníka, ihriska,

parkových úprav, parkovisko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      18 poslancov.
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     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                   4 poslanci.

     Proti:                4

     Zdržal sa:           10

     Návrh neprešiel.

     Ideme ďalej; máme ešte ďalšie návrhy?

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

     Ešte máme návrh pána poslanca Mikuša na podávanie

súťažných návrhov v termíne do 15. 07. 2018.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ale ten si dovolí osvojiť pán Molnár autoremedúrou ako

predkladateľ materiálu; a myslím, že tam je všeobecná

zhoda.

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

1.vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže príspevkovej

organizácie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

EKO-podniku verejnoprospešných služieb

na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č.

11488 o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Nové

Mesto, napísanom na LV č. 2382, vo výlučnom vlastníctve

Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej
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časti Bratislava – Nové Mesto a následne zvereným do správy

príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto EKO-podniku verejnoprospešných služieb.

2. priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)        18 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                   12 poslancov

     Proti:                 2

     Zdržal sa:             4.

     Ak dovolíte prejdeme teraz k bodu 44, vystúpenie

občanov, a dáme priestor našim obyvateľom, ktorí chcú

vystúpiť.

BOD 44:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ako prvý sa prihlásil pán Karol Šlesar, Na Revíne 18.

Nech sa páči, pán Šlesar, máte slovo, poďte prosím k nám.

     Ak môžem pekne poprosiť, máme taký úzus 3 minút, ale

človek dokáže povedať myslím že hlavnú myšlienku.

OBČAN: Karol Š l e s a r

     Prajem dobrý deň. Ďakujem za udelenie slova. Za 3

minúty to fakt nestihnem, takže poviem tak, že poďakujem
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pánovi starostovi za zorganizovanie stretnutia, ktoré bolo

s cieľom zabránenia zahusťovania ďalšej zástavby Na Revíne.

     Za ďalšie poviem, že diskusný príspevok z 13. 04.

2014, ktorý som tu prezentoval a viac-menej odovzdal, do

dnešného dňa nič splnené, situácia ešte zhoršená.

     A za ďalšie, ktoré je veľmi závažné je to, že i keď ja

som povďačný za rekonštrukciu podchodu na Trnavskom mýte,

žiadam dôrazne alebo veľmi tak úzkostlivo, aby počas

stavebných prác boli nad východmi na jednotlivé nástupištia

osadené alebo napísané čísla spojov. Dneska o 7.30 h tam

behali aj Bratislavčania.

     Ostatné poviem písomnou formou.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Ak by ste mohli tú poslednú vec

zopakovať, lebo tá znela tak veľmi rozumne, ja tiež

cestujem.

OBČAN: Karol  Š l e s á r

     Ďakujem za realizáciu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Nie. Prosím, to Trnavské mýto, tie električky.

OBČAN: Karol Š l e s a r :

     Skrátka: Keď vojdete do suterénu, tam ani pracovníci,

tí stavbári, nevedia vám povedať, že ktorý ten smer je ku

ktorému nástupišťu. Čiže tam aj bratislavskí občania,

konkrétne aj ja, behali hore-dolu, pretože fakt tam nie je

nič, ani smer, ani to číslo toho spoja. Tak aspoň tie

čísla. To, podľa mňa, nie je až také náročné. Ak to od vás

nikto nemá chuť, tak ja to prídem niekedy schváliť
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Rozumiem, máte pravdu. Ja som si to

neuvedomil, pretože ja už chodím automaticky za tých 40

rokov. Ale máte pravdu. Čiže toto nie je síce úloha

mestskej časti, ale je to na našom území, čiže zabezpečíme

to s Dopravným podnikom čo najskôr. Ďakujem.

OBČAN: Karol Š l e s a r

     Ostatné pošlem na mesto. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Nemám tu už nikoho ďalšieho prihláseného, takže ak

dovolíte, tento bod máme tým pádom za nami a môžeme ísť

ďalej.

     Ďalším bodom v zmysle programu je bod č. 18.

BOD 18:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19351/2,

záhrady, o výmere 480 m2, ktorý vznikne na základe

geometrického plánu č. 129/2017 oddelením od pozemku

registra „C“ KN parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 489 m2,

v k. ú. Vinohrady, pre Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská

23, Bratislava, Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice,

Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Michala

Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa, Milana Goldeeho,

bytom Olivová 7, Bratislava, Gabrielu Gajdovú, bytom

Olivová 7, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Ak dovolíte, otváram diskusiu k tomuto bodu.

     Kolegyne, kolegovia, chcem upozorniť, že ak budeme

neuznášania schopní, tak musíme zvolať nové zastupiteľstvo.

Nehovorím na pani poslankyňu, hovorím všeobecne lebo vidím,

že naše rady sa výrazne preriedili.

     Pani poslankyňa, prosím vás, aký je aktuálny stav

poslancov v rokovacej miestnosti?

     (Prítomných 11 poslancov.)

     Môžem poprosiť, pani vedúca Červenková, aby ste

zavolali našich kolegov, či potrebujú prestávku?

     Takže prosím vás, je 11.10 hod. vyhlasujem 10 minútovú

pauzu. Uvidíme sa 11.20 hod.

     (Pauza.)

     Ak dovolíte, pokračujeme.

     Prosím, navrhujem zrýchliť tempo zastupiteľstva, aby

sme ho nemuseli prerušiť a stretávať sa o týždeň, dva

znova.

     Takže pristúpime k bodu č. 18.

     Ide o návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa,

ide o prenájom pozemkov.

     Podstata materiálu, ktorý ste určite čítali je, že tu

skupina občanov, ktorá má nejaké záhrady, chce tam postaviť

rodinný dom, ale nemá v súčasnosti prístupovú komunikáciu.

A toto je pre nich šanca, ako si tie domy postaviť.

     Ja som ich veľmi otvorene informoval, že aj keď im to

prenajmeme, neznamená to automaticky, že dostanú stavebné

povolenie, pretože je tam sklon komunikácie, ktorá má ísť

hore, veľmi vysoký. Budú musieť mať súhlasy aj hygieny, aj
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súhlasy požiarnikov. Čiže, my nevieme garantovať, že reálne

ich dostanú.

Ale povedal som si, že obmedzovať ich nebudeme. Nech

sa páči, je to tu na zastupiteľstve, navrhujem vyhovieť im

a dať im aspoň reálnu šancu postaviť si rodinný dom.

     Otváram diskusiu, nech sa páči.

     Pán poslanec Vaškovič.

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

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

chcel k tomu vyjadriť v tom zmysle, že by sme tento bod

prerokovali na zasadnutí Komisie územného plánovania,

urbanizmu a výstavby. Tak ako aj v materiáloch, ktoré nám

boli doručené pred rokovaním dnešného miestneho

zastupiteľstva je konštatované, že táto komunikácia je

v rozpore so spracovaným územným plánom zóny pre toto

územie.

     Ja sa pýtam sám seba, ale pýtam sa aj vás, kolegyne,

kolegovia, na čo potom pripravujeme územné plány?

     Prečo vynakladáme toľko energie a aj finančných

prostriedkov na to, aby sme mali k dispozícii koncepčné

materiály a potom v tej realite ich nerešpektujeme?

     Čiže naša komisia dospela k jednoznačnému záveru, že

áno, v budúcnosti je možno možné takúto komunikáciu tam

zriadiť, ale treba v prvom rade vytvoriť územno-plánovacie

podmienky na to, aby tá komunikácia tam mohla byť, a až

následne potom hovoriť o možnej realizácii komunikácie,

atď., atď.
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     Čiže moje stanovisko takisto ako aj stanovisko komisie

bolo jednoznačné; ja tento návrh podporiť nemôžem. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec, pán architekt, ja to rešpektujem. My sme

sa totiž s týmito ľuďmi viackrát stretli a oni už mali

pocit, že úrad im zámerne škodí, aby znížil hodnotu ich

pozemkov. Čiže preto sme to sem dali, aby videli, že nie že

úrad im nechce škodiť, ani starosta.

     Upozornil som ich na viaceré problémy, ktoré tam sú.

Vysvetlil som im, že nie je možné v súčasnosti postaviť tú

komunikáciu hore v zmysle platného územného plánu zóny.

Nevieme im v tom teraz pomôcť, tak som si povedal, dobre,

tak im tú šancu dajme. Samozrejme, rozhodnutie je na vás.

     Berme to tak, že naozaj tých stretnutí bolo veľa. Ale

už osobne som mal zlý pocit z toho, že pozerajú na mňa tak,

že im chcem škodiť alebo chcem ich pozemky odkúpiť a potom

lacno odpredať. Neviem; už toho bolo veľa. Takže to je

všetko.

     Takže, nech sa páči, pán poslanec, pán vicestarosta

Winkler.

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

     Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja chcem len

nadviazať na to čo hovoril kolega P. Vaškovič.

     Ja samozrejme veľmi rád vyhoviem občanom, ale určite

nebudem hlasovať za materiál, ktorý je v rozpore s územným

plánom zóny.

     Myslím si, že my sme ochotní prerokovať tento materiál

opätovne v komisii územného plánovania, dať návrh na zmenu.
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A samozrejme, keď sa tá zmena odsúhlasí, veľmi rád za to

zahlasujem.

     Takže, to je moje stanovisko, čiže nebudem hlasovať za

tento materiál. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Možno by malo zmysel aj pohovoriť s týmito

ľuďmi, nech si vypočujete ich názor a ich optiku na celú tú

situáciu.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený, nikto sa

nechce prihlásiť, takže diskusiu uzatváram.

     A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

     Návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku parc. č. 19351/2, záhrady, o výmere 480

m2, ktorý vznikne na základe geometrického plánu č.

129/2017 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č.

19351/2, záhrady, o výmere 489 m2, v k. ú. Vinohrady,

evidovaného na LV č. 3673,

; za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie

; na dobu neurčitú

pre:

Emíliu Parrákovú, bytom Učiteľská 23, Bratislava,

Štefana Dvonča, bytom Skladná 23, Košice,
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Ľubomíra Sýkoru, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa,

Michala Straňáka, bytom Gen. L. Svobodu 3, Šaľa,

Milana Goldeeho, bytom Olivová 7, Bratislava,

Gabrielu Gajdovú, bytom Olivová 7, Bratislava

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

písm.

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

predpisov

z dôvodu,

že nájomcovia ako vlastníci pozemkov registra „C“ KN parc.

č. 19353/7, 19353/6, 19353/5, 19353/4, 19353/3, 19353/2,

v k. ú. Vinohrady, z dôvodu doriešenia prístupu na

predmetné pozemky, do doby realizácie komunikačného systému

v zmysle Územného plánu zóny Kramáre – Horný Kramer,

vybudujú na predmetnom pozemku na svoje náklady časť

účelovej komunikácie, ktorá bude pokračovať aj na pozemky

registra „C“ KN parc. č. 19353/25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,

ktoré sú tiež vo vlastníctve nájomcov. Jedná sa o jediný

prístupový pozemok na pozemky vo vlastníctve nájomcov,

ktorý je aj v zmysle územného plánu súčasťou územia

určeného ako plochy komunikácií

; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 45/2018 zo dňa

14. 02. 2018 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške

     1.728,- EUR/rok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60

dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie

stráca platnosť
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- nájom bude možné ukončiť výpoveďou zo strany

prenajímateľa bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou

6 mesiacov;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  1 poslanec

     Proti:               5

     Zdržal sa:           9

     Materiál neprešiel.

     Ideme ďalej, bod č. 19.

BOD 19:

Návrh na zrušenie uznesenia č. 5/13 zo dňa 16. júna 2011

a uznesenia č. 15/09 zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa

vydáva a dopĺňa Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Prispôsobujeme sa platnej legislatíve, takže ak

dovolíte, bez úvodného slova a bez diskusie rovno, prosím,

prejdime k hlasovaniu.

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

     Potrebujeme zriadiť komisiu.

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

Nie je tu pán tajomník.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ahá, máte pravdu. A pán tajomník je kde?

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

     Pán tajomník (R. Mikulec) musel odísť; ospravedlnil

sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. Takže poprosím vás, poďme si dohodnúť členov

komisie.

     Pani poslankyňa Vítková, môžete tam byť?

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

     Môžem poprosiť, ako predseda finančnej komisie (Ing.

Bielik), budeš taký dobrý?

     Plus pán R. Mikulec, ako tajomník MR.

     Čiže títo traja poslanci, ak súhlasíte.

     Čiže pán poslanec Mikulec, pán poslanec Bielik, pani

poslankyňa Vítková.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pán poslanec Korček, chcete byť členom komisie?

Počkajte, chcete byť členom komisie?

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

     To je dobrá komisia, Tomáš (R. Korček). Doporučujem,

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

     Dobre. Budeme navrhovať. Pán Mikulec tu nie je, takže

bude zvolený. Je tajomník Miestnej rady, a je to jeho

povinnosť.

     Takže návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo po A. zrušuje; podľa predtlače

uznesenia.

     Po B. zriaďuje komisiu v zložení: pani poslankyňa

Vítková, pán poslanec Bielik a pán poslanec Mikulec.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. z r u š u j e

uznesenie č. 5/13 zo dňa 16. júna 2013 a uznesenie č. 15/09

zo dňa 12. februára 2013, ktorým sa vydáva a dopĺňa

Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

B. z r i a ď u j e

komisiu v zložení:

Ing. Andrea Vítková

Ing. Jozef Bielik

JUDr. Richard Mikulec

za účelom vypracovania Odmeňovacieho poriadku samosprávy

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade so zákonom

č. 70/2018, ktorým sa mení zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení.
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Termín vypracovania Odmeňovacieho poriadku: 18. 05. 2018.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      16 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 16 poslancov.

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Ďalší materiál je bod č. 20.

BOD 20:

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenajímania

stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do

správy hlavným mestom SR Bratislavou

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ja som si materiál pozrel, ide o garáže, čiže to je

veľmi jednoduchá vec. Len nám tam chýba lokalita Zátišie,

a tam ešte nejaké garáže sú. (Nič.) Dobre. Tak nebudem do

toho vstupovať.

     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
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     Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 – podľa predtlače

k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov

a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR

Bratislavou z 26. 08. 2016 v aktuálnom znení, konkrétne

zmeniť text ustanovenia § 3, bod 12, pod bod I, tretia

odrážka takto:

„ – cena nájomného za umiestnenú stavbu garáže vo

vlastníctve tretej osoby na pozemkoch v:

k. ú. Nové Mesto, lokalita

Bartoškova, Budyšínska, Šancová, Varšavská, Pluhová,

Tetmayerova, Za kasárňou, Halašova, Riazanská, Robotnícka,

Semianova, Seznevského, Gavlovičova

k. ú. Vinohrady, lokalita

Opavská, Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová,

Guothova

     Vo výške 8,00 EUR/m2/rok

s účinnosťou od 01. 01. 2019;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 16 poslancov



88

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

     Proti:               0

     Zdržal sa:           1

     Ďalším bodom je bod č. 21.

BOD 21:

Návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č.

1 a Dodatku č. 2

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Otváram diskusiu, nech sa páči.

     Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

     Chcela by som poďakovať za návrh zmeny Zásad, lebo

reflektuje aj tie skúsenosti, ktoré sme mali z práce v

sociálnej komisii, ktorá vlastne  posudzuje sťažností pri

prideľovaní bytov.

     A teda v našom záujme je tie byty samozrejme  prideliť

ľuďom, ktorí to potrebujú a ktorí pracujú pre mestskú časť

a nemajú kde bývať.

     Ja by som len v súvislosti s tou zmenou chcela vlastne

poprosiť o jednu  zmenu v tom Dodatku, ak by bolo možné, ak

by ste si to osvojili pán starosta, alebo teda dám návrh na

zmenu uznesenia.

     My totiž teraz hovoríme o tom, že by sme mohli byty

vlastne prenajať aj obyvateľom mestskej časti hlavne tým,

ktorí si osvoja detí alebo majú ich v náhradnej rodičovskej
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starostlivosti. A v podstate aj nejakým rôznym právnickým

osobám, ktoré sú zaregistrované vlastne v zmysle zákona

o sociálnych službách za týmto účelom, pričom vykonávajú

činnosti na úseku sociálnej ochrany detí alebo pomoci

deťom.

     Inými slovami vlastne tou zmenou Zásad by sme umožnili

nejakej organizácii, ktorá je na základe tohto účelu

zaregistrovaná normálne na kraji, aby platila nájom za toho

nájomcu, s tým ale, že ohraničujeme činnosť tej organizácie

iba na túto oblasť, to znamená na tie služby na úseku

sociálnej ochrany detí.

     Ja by som práve toto chcela vypustiť, aby bolo možné

vlastne tento nájom v nejakom ohraničenom období za

obyvateľa, ktorý je prihlásený v mestskej časti, dokázala

platiť aj organizácia, ktorá vykonáva činností podľa toho

zákona o sociálnych službách, ale nezužovala by som to len

na tú sociálnu ochranu detí.

     Lebo takto možno by aj niektorá organizácia, ktorá

pracuje s ľuďmi bez domova, pričom tento človek by

napríklad mal prácu, mohla mu na jeden rok akože pomôcť,

bol by našim obyvateľom, mohla mu na jeden rok pomôcť

zaplatiť nájom s tým, že by si potom ušetril na nejaké iné

bývanie. Lebo predsa len to nájomné v našich bytoch je

naozaj sociálne. A podľa mojich informácií na jednu osobu

je od 50 EUR vyššie, pričom nájomné v komerčných

ubytovniach je od 300 EUR vyššie.

     Takže len toto by som chcela, túto zmenu, tam nejakým

spôsobom zakomponovať, aby sme teda dokázali pomôcť proste

širšiemu okruhu ľudí.

     Ale samozrejme nechali by sme to iba tie organizácie,

ktoré sú zaregistrované v registri, aby sme teda mali
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nejakú oporu v tom, že tá organizácia naozaj vykonáva

činnosť podľa nejakých pravidiel, ktoré sú sledované.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Cieľom tejto zmeny je, ako ste si

všimli, jednak umožniť právnickej osobe, ktorá pracuje

istým spôsobom s mladými ľuďmi a deťmi, prenajať si byt pre

konkrétnych klientov ktorých má.

     Zistili sme totiž, že ak chceme a chce to aj sociálna

komisia, ja a všetci pomôcť určitým osobám, ktoré si

napríklad chcú osvojiť viac detí, tak nech spĺňajú Zásady.

Porušovať zásady nemá zmysel.

     Ale riešením je urobiť práve to, že dokážeme uzavrieť

nájomnú zmluvu s právnickou osobou. Myslím, že jeden takýto

návrh je aj súčasťou dnešného zastupiteľstva, ktorá bude

garantom toho že bude nájomné pravidelne platené a teda

preberá plnú zodpovednosť.

     Zároveň som chcel, aby súčasťou tohto návrhu bolo to,

že budú môcť dostávať byť aj pracovníci EKO-podniku alebo

teda našich škôl, ktorí majú trvalý pobyt v Bratislave.

A to tým spôsobom, že byty nebudeme prenajímať konkrétnym

ľuďom, ale dáme ich školám, resp. EKO-podniku.

     Tu pani poslankyňa navrhuje rozšíriť túto vec s tým,

že

by sme rozšírili okruh právnických osôb, ktorým bude môcť

mestská časť prenajať byt, čím zodpovedným za nájomcov bude

samotná právnická osoba. Je to vyriešenie problému v rámci

systému, o ktorom sa veľa hovorí najmä v severských

štátoch, Hausinförst, ako pomôcť ľuďom bez domova, ktorí

snažia sa dostať do bežného života.
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     Vzhľadom na to, že nespĺňajú zásady, a my ich nechceme

porušovať, tak je riešením práve to, že nájdeme si partnera

spomedzi organizácii tretieho sektora, ktorá je

zaregistrovaná na sociálnu službu v rámci BSK, a táto

organizácia bude plne zodpovedná za príslušný prenajatý

byt.

    Čiže, ak to viete pani poslankyňa Šebejová

naformulovať, ja si to viem osvojiť a myslím si, že s týmto

poslanci nebudú mať problém.

     Nakoniec aj tak máme zásadu, že o každom jednom byte

rozhoduje zastupiteľstvo.

     A ja som túto kompetenciu takto posunul, čiže vždy

nakoniec vy poviete, áno, nie.

     Tu je len tá možnosť, že vôbec o tejto žiadosti sa

môžeme rozprávať a komisia ju môže schváliť, aby išla do

zastupiteľstva.

     Čiže automaticky nehovoríme, že tieto byty budú týmto

spôsobom schválené, len sa otvára táto možnosť, len aby ste

vy ako zastupiteľstvo mohli povedať, áno, nie.

     Pani poslankyňa, máte to hotové? (Áno.)

     Prosím, môžete nám to predniesť?

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

     Takže v Dodatku č. 3 by sa jednalo o úpravu bodu 5,

a to konkrétne v tej časti 1.b; za § 3 sa vkladá § 3

a v znení.

     Ja chcem len ten bod b) meniť, že preto som tam

vlastne zobrala len tú časť 1.b a nechala by som všetko tak

ako to tam je:

„právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná v súlade s § 62

a nasl. Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
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a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov“.

     To znamená, že ten koniec by bol vypustený: „pričom

vykonáva činnosti na úseku sociálnej ochrany deti a/alebo

pomoci deťom“.

     Tým pádom by sme to vlastne neohraničovali na oblasť

tejto činnosti, ktorá je tu uvedená; ak teda z právneho

hľadiska je to možné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Pfundtner, faktická poznámka.

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

     Ak som to správne porozumela, tak táto zmena, ktorú

teraz predniesla pani poslankyňa Šebejová ale nespĺňa ten

účel, ktorý ona chce dosiahnuť.

     Pretože v písm. a) je jasne povedané, že musí ísť

o právnickú osobu, ktorá pôsobí vo verejnom sektore a plní

úlohy na úseku ochrany práv dieťaťa.

     To znamená, že celý paragraf by musela zmeniť.

     Priznám sa, že ja neviem, alebo nemám vedomosť o tom,

že by sme mali dostatok nehnuteľností práve na takúto

širokú možnosť poskytovania ubytovania pre takú možno

širokú škálu ľudí.

     Ja by som možno zostala pri pôvodnom materiáli

v nezmenenej forme, to znamená aby sme chránili práve detí

a skôr sa skúsili na nich orientovať. Ďakujem veľmi pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á :

     Bod a) je právnická osoba vo verejnom sektore.

     A bod b)je právnická osoba, ktorá je zaregistrovaná.

     To znamená, že tie dva body musia platiť súčasne?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Áno, to nie je „alebo“ ale „a“.

Pani poslankyňa Šebejová, nebolo by rozumnejšie teraz

to takto schváliť ako si to myslím poslanci viac-menej

osvojili v komisiách. A v rámci komisie by ste si

spracovali ďalšiu zmenu, ktorá by išla do ďalšieho

zastupiteľstva; čo Vy na to?

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

Môžem sa o to pokúsiť. Ale chcela by som ešte povedať,

že nemyslím si, že to budú davy ľudí, ktorí nás takto budú

žiadať o byty a za ktorých sa budú ďalšie davy neziskových

organizácií zaručovať a platiť za nich nájom.

     Ako my sme mali jedného človeka za 4 roky, ktorý bol

vlastne človek bez domova a žiadal ubytovanie. Nevedeli sme

mu ho poskytnúť z iných dôvodov, kde sa tie zásady menia.

A naozaj on platil 350 EUR v ubytovni.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Pani poslankyňa, sme v tom v zhode. Komunikoval som

o tom s jednou konkrétnou organizáciou, kde som povedal, že

ľuďom bez domova nie, ale cez nich to vidím ako riešenie.
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     Len prosím, naozaj upravte to v komisii s tým, že

poslanci určite povedia, áno, tato zmena má zmysel a v júni

to schválime.

     Sme za? (Súhlas.) Dobre.

     Takže do diskusie už nie je nikto prihlásený.

     Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) schvaľuje

návrh Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku

č. 1 a Dodatku č. 2

b) splnomocňuje

starostu mestskej časti k vydaniu úplného znenia Zásad

hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 16 poslancov.

     Proti:               0

Zdržal sa:           0

     Ďalším bodom je bod č. 22.
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BOD 22:

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností

z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 v znení jej dodatkov

Starosta Mgr. R. K u s ý:

Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

     Takže 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 ú h l a s í

s postúpením práv z Nájomnej zmluvy č. 122/2000 zo dňa 04.

07. 2000 v znení dodatku č. 1 zo dňa 04. 08. 2001, dodatku

č. 2 zo dňa 27. 10. 2008 a dodatku č. 3 zo dňa 04. 12. 2008

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad

hodný osobitného zreteľa

; zo spoločnosti FESTAP, s. r. o., so sídlom Hattalova 2,

831 03 Bratislava, IČO: 31 587 828 zapísanej v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 12167/B na pána Agima Ljamu, bytom Za stanicou

10908/5, 831 04 Bratislava

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že

spoločnosť Agim Ljama je na základe kúpnej zmluvy a zmluvy

o postúpení práv a prevode povinností zo dňa 26. 03. 2017

vlastníkom parkoviska „dočasná spevnená plocha“, ktorá je

situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/218 o
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výmere 320 m2, ostatné plochy, evidovanom na liste

vlastníctva číslo 5510 pre katastrálne územie Nové Mesto.

Výstavba vonkajšieho parkoviska bola realizovaná na základe

stavebného povolenia Okresného úradu Bratislava III, odboru

dopravy a cestného hospodárstva č.: ODaCH/2001/10901-ZDU zo

dňa 29. 08. 2001. Užívanie stavby vonkajšieho parkoviska

bolo povolené Rozhodnutím č. ODaCH/2001/20237-ZDU zo dňa

03. 01. 2002

; s podmienkou

pán Agim Ljama podpíše dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č.

122/2000 v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto

uznesenia. V prípade, ak pán Ljama Agim dodatok č. 4

k Nájomnej zmluve č. 122/2000 v uvedenej lehote nepodpíše,

toto uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

     Ďalším bodom je bod 23.

BOD 23:

Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho

práve k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou

komunikácie na ul. Tupého
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte,  včera bolo stretnutie s poslancami, s

miestnymi developermi a zároveň so zástupcami občanov

predmetnej lokality, takže vysvetlím situáciu:

     Hovoríme o lokalite Tupého a Frankovskej ulice,

o lokalite kde sa asi pred 15 rokmi zmenil územný plán. Pán

architekt ma opraví keď hovorím veľmi orientačne. A na tom

základe sa tam pripravoval projekt spoločnosti GTC, ktorá

v roku 2008 ohlásila výstavbu novej štvrte, kde malo byť

okolo 1200 bytov a rodinných domov.

      Spoločnosť GTC zo Slovenska v podstate odišla. Či

skrachovala, alebo ako to, neviem, a v zásade nám je to

jedno. Územie sa rozpadlo na viacero developerských

projektov.

     A aby nedošlo k tomu, čo sa nám stalo na Slanci, kde

sa vybudovala nová štvrť, ktorá nemá riadne verejné

komunikácie, kde neexistuje sociálna infraštruktúra, snahou

mestskej časti je to tam celé zorganizovať. Zorganizovať

tak, aby tam boli obslužné komunikácie v zmysle normy,

komunikácie po ktorých bude chodiť mestská hromadná

doprava, aby tam vznikol park, ihrisko, športovisko.

     Za týmto účelom chceme, aby mestská časť bola

investorom časti komunikácie, ktorá zabezpečí dopravné

spojenie a ktoré je v zmysle platného územného plánu. Je to

vec, ktorá mala byť zrealizovaná ešte pred tými 12 rokmi,

keď GTC stavala prvé projekty, dnes už stojace na Tupého

a Frankovskej ulici, čo sa  nestalo.

     Ale teraz je našou úlohou dohliadnuť na to, aby tá

lokalita bola seriózne vyriešená.
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Dámy a páni, otváram diskusiu, nech sa páči.

     Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne a zároveň dovoľte, aby som sa

poďakovala aj pánovi starostovi za vynaložené úsilie. Na

základe toho sa snažíme naozaj riešiť nejaké nedostatky,

ktoré tu ostali z minulosti, ale s prihliadnutím aj na to,

že je to územie, ktoré je v súčasnosti najviac zaťažené asi

výstavbou bytových domov.

Všetci dobre viete, že predmetná ulica je naozaj

v zlom technickom stave a podarilo sa nám dohodnúť

s developermi jednotlivých projektov, že majú aj finančne

prispieť tak na výkup pozemkov ktoré sa nachádzajú pod

rekonštruovanou komunikáciou, ako aj získať finančné

prostriedky z ich strany aj na samotné dobudovanie tej

komunikácie.

Teraz máme na stole návrh zmluvy o budúcej zmluve

s dvomi developermi. A ide konkrétne o to, že keď sa má

uskutočniť rekonštrukcia určitého úseku Tupého ulice, tak

oni nám majú zo svojich pozemkov ako mestskej časti darovať

časti, ktoré sa budú nachádzať pod komunikáciou a pod

chodníkom.

     A na to potrebujeme potom do budúcna uzatvoriť aj

ostrú darovaciu zmluvu.

Keď som si pozrela materiál tak som však zistila, že

tie návrhy, ktoré sú označené ako príloha č. 1 a príloha č.

2, z môjho pohľadu nie sú úplné.

A preto mi dovoľte predniesť môj návrh na doplnenie.
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Takže dávam návrh s pripomienkou doplnenia prílohy č.

1 a prílohy č. 2, a to konkrétne v obidvoch prípadoch

v bode 1.1, ktorý sa mení na konci súčasnej vety a dopĺňa

sa ďalší text:

     Prílohou č. 1 je grafické znázornenie rozsahu stavby.

     Jedná sa o to, že súčasné znenie hovorí o nejakom

staničení stavby, ale nikde nemáme relevantný podklad

o tom, ako to bude v skutočnosti vyzerať.

     Takže žiadam, aby sa takáto príloha k obidvom prílohám

o budúcej darovacej zmluve priložila.

Ďalej v obidvoch prílohách, teda v prílohe č. 1

a v prílohe č. 2 navrhujem zmenu súčasného bodu 1.4

a navrhujem nasledovné nové znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že v lehote do 30 dní odo dňa

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, ktorým bude schválené znenie

darovacej zmluvy uzatvoria túto darovaciu zmluvu, predmetom

ktorej bude prevod pozemkov, ktorých výmera bude určená na

základe geometrického plánu v zmysle bodu 1.3 tohto článku

budúcej darovacej zmluvy do výlučného vlastníctva budúceho

obdarovaného“.

Jedná sa o to, že v súčasnom znení je podmienka kedy

sa má uzatvoriť tá konečná darovacia zmluva, ale na

Miestnej rade sme tento materiál odsúhlasili iba pod

podmienkou, že miestne zastupiteľstvo našej mestskej časti

bude hlasovať aj o ostrej, teda konečnej darovacej zmluve.

     Preto tam musíme túto podmienku dať, pretože predtým

tam bola podmienka, že už nebol potrebný súhlas miestneho
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zastupiteľstva a lehota na uzatvorenie tejto ostrej zmluvy

bola stanovená tak, že to malo byť 15 dní odo dňa

právoplatného rozhodnutia o povolení užívania samotnej

stavby.

Takže tá konečná zmluva by vlastne neprešla nejakou

ďalšou korekciou alebo možnosťou doplnenia zo strany

miestneho zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne.

     Samozrejme, môj pozmeňujúci návrh odovzdám aj

v písomnej forme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Máme tu aj našich dvoch kolegov

z investičného oddelenia, ktorí riešia komunikácie. A tým

pádom ich úlohou následne bude aj výstavby dozorovať, aj

realizovať.

Len sa chcem opýtať, pretože videl som, pán inžinier,

že ste kývali hlavou pri tom prvom návrhu; máme nejaké

výhrady?

(Nie.) Dobre.

Čiže súhlasíme s tými návrhmi, ako ich predniesla pani

poslankyňa Pfundtner na upresnenie? (Áno.) Dobre.

Pani poslankyňa Pfundtner, o tom sme sa rozprávali,

čiže ja s tým súhlasím.

     Čiže, ak dovolíte, tak autoremedúrou to rovno

zapracujeme do tohto návrhu. V podstate hovoríme o tom, že

bude ešte nejaká obrazová príloha, grafická príloha.

A hovoríme zároveň o tom, že zastupiteľstvo bude schvaľovať

aj ostrú darovaciu zmluvu.
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Čiže teraz schvaľujeme len zmluvu a budúcej zmluve.

A keď bude ostrá darovacia zmluva, tak znova pôjde na

zastupiteľstvo. Myslím, že toto je rozumná vec.

Právne oddelenie má svoje výhrady? Predkladateľom je

pán prednosta, ktorý si to osvojil. Pokiaľ odišiel, povedal

mi.

Dámy a páni, diskusiu uzatváram.

     Ďakujem pani poslankyni Pfundtner aj za včerajšie

rokovanie, aj za predchádzajúce, za to že túto vec

dozoruje, komunikuje aj s obyvateľmi tak, aby jednoducho

došlo k spoločnej zhode.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) schvaľuje návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve

podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia so spoločnosťou BB

FINANCE, s. r. o., so sídlom Haanova 14, 851 04

Bratislava, IČO: 44 756 640 zapísanej v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,

vložka číslo: 58270/B

b) schvaľuje návrh zmluvy o budúcej darovacej zmluve

podľa prílohy č. 2 toho uznesenia so spoločnosťou MIVO

DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Námestie sv. Egídia

87/42, 058 01 Poprad, IČO: 36 504 394, zapísanej

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vložka číslo: 16084/P

c) žiada starostu o následné predloženie návrhov

darovacích zmlúv k schváleniu orgánom obce
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s podmienkami:

a) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluve podľa prílohy č.

1 tohto uznesenia najneskôr v lehote 60 dní odo dňa

schválenia tohto uznesenia. V prípade, že darca

v uvedenej lehote zmluvu o budúcej zmluve nepodpíše,

toto uznesenie stráca platnosť,

b) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluve podľa prílohy č.

2 tohto uznesenia najneskôr v lehote 60 dní odo dňa

schválenia tohto uznesenia. V prípade, že darca

v uvedenej lehote zmluvu o budúcej zmluve nepodpíše,

toto uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Nasleduje bod 24.

BOD 24:

Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti

pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2, parc. č.

15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č.



103

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

15140/81  a parc. č. 11279/5 v katastrálnom území Nové

Mesto v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske

staviteľstvo, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15

Bratislava, IČO: 31 355 161

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máme tu aj pána riaditeľa Základnej školy

Kalinčiakova, ktorý návrh podporuje. Ide o časť pozemkov,

ktoré sa nachádzajú v areáli základnej školy a príjem za

tento nájom pôjde základnej škole. Máme tu aj zástupcu

spoločnosti  STRABAG, ale ten necíti potrebu vystupovať v

prípade, že ho  nevyzveme, lebo už sa ponáhľame.

Takže dámy a páni otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, vec je jasná.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:

- parc. č. 15140/2

- parc. č. 15140/87

katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej

školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave,

a to v celkovom rozsahu 1 700 m2

; za účelom umiestnenia existujúceho zariadenia časti

staveniska tzv. „bunkoviska“ k stavbe „Národný futbalový

štadión“
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; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30. 04.

2019

; za nájomné vo výške:    14,36 EUR/m2/rok.

b) s c h v a ľ u j e  - podľa predtlače

prenájom časti pozemkov registra „C“ KN

- parc. č. 15140/9   v záujmovej výmere    81,00 m2

- parc. č. 15140/81  v záujmovej výmere   139,13 m2

- parc. č. 15140/81  v záujmovej výmere    32,91 m2

- parc. č.  11279    v záujmovej výmere    25,44 m2

celková záujmová výmera                    278,48 m2

katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria reál Základnej

školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

; za účelom predĺženia komunikácie na ul. Kalinčiakova

a vybudovania prepojenia medzi existujúcou ulicou

Kalinčiakova a Bajkalskou ulicou

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy čo 31. 07.

2018

; za nájomné vo výške – podľa predtlače

- pre parc. č. 15140/9     14,36 EUR/m2/rok

- pre parc. č. 15140/80    14,36 EUR/m2/rok

- pre parc. č. 15140/81    14,36 EUR/m2/rok

- pre parc. č. 11279        8,19 EUR/m2/rok

-

; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.,

so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO:

31 355 161
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; 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 nájomca

sa zaväzuje najneskôr k 30. 04. 2019 realizovať

rekultiváciu sadových úprav nachádzajúcich sa na pozemkoch

tvoriacich plochu zelene popri vnútroareálovej komunikácií

(parc. č.

15140/2, 15140/83, 15140/84, 15140/85, 15140/87, k. ú. Nové

Mesto), a to v súlade s rozhodnutím sp. Zn.:

33671/8916/2016/ZP/DARM mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto, oddelenia životného prostredia a územného plánovania

; za týchto podmienok:

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade,

ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote

podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

     Ak dovolíte, ja na chvíľu odídem, ale hneď som späť.
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     Najbližšie 4 body navrhujem bez úvodného slova a bez

diskusie. Tam je vec úplne jasná. Hovoríme o zverovaní

majetku EKO-podniku, o pomenovaní nových ulíc a návrh na

predĺžení zmluvy o nájme s Istrochemom.

Nech sa páči, pán vicestarosta, 5 minút.

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

     Ďakujem pekne.

Pristúpime k bodu č. 25.

BOD 25:

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova –

Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90

Bratislava, IČO: 00 491 870

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

Čiže pôjdeme bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIAS: 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 „park Hálkova –

Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90

Bratislava, IČO: 00 491 870



107

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

; v účtovnej hodnote: 402 068,43 EUR (slovom

štyristodvatisíc šesťdesiatosem EUR 43/100)

; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti o údržby

; na dobu neurčitú;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, budeme sa prezentovať pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu 26.

BOD 26:

Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP

Rešetková – Osadná“ do správy príspevkovej organizácie EKO-

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20,

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

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

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Rešetková – Osadná“ do správy príspevkovej organizácie EKO-

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20,

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; v účtovnej hodnote: 458 355,78 (slovom štyristopäťdesiat-

tisíc tristopäťdesiatpäť EUR 78/100)

; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti o údržby

; na dobu neurčitú,

bez pripomienok.

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

Ďakujem veľmi pekne.

Prosím, prezentujeme sa.

(Prezentácia.)      13 poslancov; čiže sme uznášania-

schopní.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 13 poslancov.

     Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

     Pristúpime k bodu 27.
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BOD 27:

Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území

Vinohrady, v lokalite „Ahoj – Briežky“

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

Myslím si, že bez diskusie. Tie návrhy boli

prerokované s obyvateľmi tejto lokality. Sú to v podstate

historické názvy: Ahoj, Briežky a Pod Mníšskou horou.

Prosím 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

podľa čl. 4 ods. 5 písm. b) Rokovacieho poriadku Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území

Vinohrady, v lokalite Ahoj – Briežky s názvami: “Na Ahoji“

„Na Briežkoch“

„Pod Mníšskou horou“

A zároveň ukladá prednostovi Miestneho úradu

predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného

mesta SR Bratislavy;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.
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Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 12 poslancov.

Proti:               1

Zdržal sa:           1

     Nehlasovali:         2

Materiál bol prijatý. Ďakujem pekne.

     Máme tu ďalší bod č. 28.

BOD 28:

Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 024/2013/N,

č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23. 08. 2013 uzatvorenej s Istrochem

Reality, a. s. o ďalších 5 rokov

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

Sú to pozemky pri Dimitrovke. Sú to pozemky, ktoré

boli v okolí bytových domov. Bola to požiadavka obyvateľov

tejto lokality s tým, aby sa mohli o tieto pozemky starať;

majú tam záhradky. Čiže ide o predĺženie nájmu o ďalších 5

rokov.

     Poprosím 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

predĺženie nájomnej zmluvy č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013

zo dňa 23. 08. 2013 uzatvorenej s Istrochem Reality, a. s.,
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sídlo Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 252,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

odd. Sro, vl. Č. 2572/B

; o ďalších 5 rokov, t. j. do 31. 05. 2023

; za rovnakých podmienok ako boli dojednané v nájomnej

zmluve č. 024/2013/N, č. ÚEZ 192/2013 zo dňa 23. 08. 2013;

bez pripomienok.

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

     Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujeme sa pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      15 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

     Materiál bol prijatý.

Ďalší bod programu je bod č. 29.

BOD 29:

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

č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov

Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar

Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

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

     To je materiál, ktorý sme tu mali na minulom

zastupiteľstve.
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     Tam bol návrh, ak sa dobre pamätám, pána poslanca

Vaškoviča, aby sme zvýšili tú sumu na 20 000,- EUR. Bolo to

odsúhlasené s kupujúcimi.

Takže prosím 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

predaj pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady:

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

ktorý vznikne oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 19227//35, ostatné plochy o výmere 105 m2,

evidovaného na LV č. 3673, v súlade s 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. c) 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,
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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       20.000,- EUR

; za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

- kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa

účinnosti kúpnej zmluvy

- v prípade, že kúpna cena 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.

Prosím, prezentujme sa pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

Vrátil sa pán starosta, nech sa páči.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Ďalším bodom je bod č. 30.
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BOD 30:

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

č. 11290/1, v katastrálnom území Nové Mesto, pre obchodnú

spoločnosť TRANSPETROL“, a. s.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál ste čítali takže viete, že ide o pozemok,

ktorý sa nachádza pod budovou Transpetrolu.

Ja pri tejto príležitosti chcem poďakovať právnemu

oddeleniu a majetkovému, ktoré identifikovalo, že tu máme

budovu, cudzieho vlastníka, pod ktorou je náš pozemok za

ktorý neplatia. Takže vyzvali ich, aby nám platili nájomné

a popritom Transpetrol prejavil záujem pozemok odkúpiť.

     Čiže výsledok je taký, že ak odsúhlasíme predaj tak

nám zaplatia 2 roky nájomného.

     A zároveň nám zaplatia kúpnu cenu podľa znaleckého

posudku.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Takže 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

predaj pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Nové Mesto:

- parc. č. 11290/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere

135 m2, okres Bratislava III, obec Bratislava, mestská
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časť Nové Mesto, ktorý je evidovaný na LV č. 5567,

vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym

odborom pre k. ú. Nové Mesto

; v prospech obchodnej spoločnosti TRANSPETROL, a. s. so

sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977,

zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, vl. Č.

507/B, odd. Sa

; z dôvodu, že na predmetnom pozemku je postavená

nehnuteľnosť – administratívna budova vo výlučnom

vlastníctve obchodnej spoločnosti, ktorá je zapísaná na LV

č. 2629 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym

odborom pre k. ú. Nové Mesto

; v súlade s ustanovením § 9*a ods. 8 písm. b) zákona

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

ako prípad prevodu pozemku zastavaného stavbou vo

vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so

stavbou

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných

nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 363/2017 zo

dňa 20. 11. 2017 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo

výške:

      52 700,- EUR

; za podmienok – podľa predtlače:

- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

- kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa

účinnosti kúpnej zmluvy

- v kúpnej zmluve bude zakontrahovaná rozväzovacia

podmienka v znení: „Zmluvné strany sa dohodli na
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úhrade sumy, ktorá zodpovedá výške nájomného za dva

kalendárne roky stanovené znalcom v znaleckom posudku

č. 73/2018, t. j. 5 298,76 EUR. Uvedenú sumu uhradí

kupujúci na účet predávajúceho spolu s kúpnou cenou.

Variabilný symbol platby je VS 2241094, ŠS 22čzm18.

V prípade neuhradenia dohodnutej sumy stráca zmluva

platnosť a účinnosť“.

- uznesenie stráca platnosť:

v prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim

v uvedenej lehote;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Môžeme ísť ďalej, k bodu 31.

BOD 31:

Návrh na schválenie osobitného zreteľa – nájmu pozemku

registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území

Nové Mesto, pre fyzické osoby Ing. Ľudovít Vrba, Ing. Pavel

Špička a Marta Špičková

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pod budovou, ktorá je

vo vlastníctve týchto fyzických osôb.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

K téme chce vystúpiť aj pán Ing. Vrba, ale, ak

dovolíte, najprv dám slovo poslancom.

Poslanci materiál čítali takže vec je im jasná.

Nech sa páči, pán Ing. Vrba, poďte.

Kolegyne, kolegovia, ako je zvykom, musíme dať

hlasovať o možnom vystúpení pána Ing. Vrbu, ale vždy sme

dali možnosť ľuďom aby vystúpili.

Takže, ak dovolíte, poprosím vás, hlasujme za.

     Poprosím vás, poďme hlasovať, či umožníme vystúpiť

pánovi Ing. Vrbovi v rámci bodu 31.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 15 poslancov

Proti:               0

     Zdržal sa:           0

Takže nech sa páči, pán Ing. Vrba, máte slovo.

OBČAN: Ing. Ľudovít  V r b a :

Vážené dámy, vážení páni, chcel by som vás len

oboznámiť, že ide o objekt, ktorý je na Zátiší 10.

     A chcel by som vás zároveň oboznámiť s takou celkovou

históriou toho objektu.
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     Ten objekt bol vybudovaný pred 2. svetovou vojnou

v rámci budovania kasární a obranného valu. Ja som tam

prišiel v roku 1993 do nájmu, keď nám zrušili budovu, kde

som 25 rokov robil, t. j. tento Pôdohospodársky projektový

ústav, ktorý sa teraz rekonštruuje.

Prišli sme tam v roku 1993, budova bola v dosť

zanedbanom stave, okolie bolo zarastené burinou. Po 2 – 3

rokoch, keď sme tam boli v nájme, majiteľ nám ponúkol aby

sme si odkúpili jeho časť, a tak stali sme sa majiteľmi tej

budovy.

     Postupne behom desiatok rokov sme tú budovu čiastočne

zrekonštruovali, vymenili sme nové kúrenie, dali novú

strechu, dali nové okná, celý interiér sme dali dokopy a 25

rokov sa staráme o celý zelený pás pred tou budovou.

A keďže tam boli nespevnené plochy, tak sme vybudovali aj

spevnené plochy, aby sa tam dalo k tej budove slušne dostať

a aby to celé vyzeralo.

     Ak to niektorí z vás poznáte tak viete, že teraz to

vyzerá celkom slušne. Je to územie udržiavané, a aj tá

budova v rámci možností ako sme sa snažili tak sme

ju udržiavali, a stále do nej investujeme a rekonštruujeme

ju.

Za tých 25 rokov sme od nikoho nič nežiadali, ani od

Nového Mesta, ani od mesta, starali sme sa o to územie

a investovali sme do toho; nehovorím o peniazoch ale

o vlastnom čase a o vlastnej práci.

Pred krátkou dobou Nové Mesto prišlo s nejakou

požiadavkou, že vlastne máme budovu na pozemkoch Nového

Mesta; vlastníme budovu a nevlastníme pozemky. Po
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rokovaniach sme nejako došli k názoru, že mali by sme to

vysporiadať.

     Samozrejme, to vysporiadanie – my sme navrhovali že

odkúpime nielen pozemky pod budovou ale aj to, o čo sa

staráme a budeme sa starať o to ďalej. Nové Mesto povedalo,

že tie pozemky nebude predávať, tak sme samozrejme

povedali: Dobre, starať sa budeme o to aj naďalej, tak ako

sme sa starali doteraz.

Ale chceli by sme kúpiť pozemok pod budovou.

Nejakým činom bolo povedané, že ten pozemok pod

budovou, keďže nie je jasný územný plán tej zóny Zátišie,

zatiaľ sa predávať nebude.

Tak chcem, aby ste sa zamysleli nad tým aj vy, že tú

budovu vlastníme 25 rokov, pozemok je Nového Mesta.

     A aby ste prispeli vy k tomu, že aby sme sa dostali

a vysporiadali ten vzťah k tomu pozemku. Nič iné od vás

nežiadam. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler.

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

Ja by som chcel len doplniť, pretože ten pôvodný

návrh, ktorý sme mali, bol na predaj toho pozemku.

     Ale na Miestnej rade sme sa dohodli, že dovtedy pokiaľ

nebude spracovaný a obstaraný nový územný plán zóny

Zátišie, nebudeme žiadne pozemky tam predávať.
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     To som hovoril aj pánovi Vrbovi, ktorý ma navštívil v

piatok.

Takže skutočne nechceme nikomu robiť zle, ale chceme

si urobiť riadny územný plán zóny, tej lokalita, a potom sa

môžeme baviť o ďalších krokoch.

Preto je tu návrh, zatiaľ na nájom tých pozemkov.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

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

nájom pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Nové Mesto parc. č.

12780/17, zastavané plochy o výmere 583 m2, ktorý je

evidovaný na LV č. 5510 – podľa predtlače

; v prospech fyzických osôb Ing. Ľudovít Vrba, bytom

Kulíškova 9, 821 08 Bratislava, Ing. Pavel Špička a Marta

Špičková obaja bytom Bartoškova 10, 831 04 Bratislava.

; z dôvodu, že na predmetom pozemku je postavená

nehnuteľnosť – administratívna budova v podielovom

spoluvlastníctve uvedených fyzických osôb (Ing. Ľudovít

Vrba – spol.    podiel ½ a Ing. Pavel Špička a Marta

Špičková – spol. podiel ½), ktorá je zapísaná na LV č. 2288
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vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom

pre k. ú. Nové Mesto,

; na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej

zmluvy na predmetnú parcelu,

; 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 na predmetnej parcele je postavená

administratívna budova vo vlastníctve žiadateľov,

; za nájomné stanovené znaleckým posudkom vyhotoveným Ing.

Petrom Vinklerom vo výške: 8,38 EUR/m2/kalendárny rok, t.

j. 4 885,54 EUR

za týchto podmienok – podľa predtlače:

1. Nájomná zmluva bude zo strany žiadateľov podpísaná

najneskôr do 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany

žiadateľov nebude v uvedenej lehote podpísaná,

uznesenie stráca platnosť.

2. Pred podpisom nájomnej zmluvy žiadatelia uhradia

nájomné stanovené znalcom za dva kalendárne roky

spätne ako kompenzáciu za bezdôvodné obohatenie, ktoré

im vzniklo užívaním predmetnej parcely bez právneho

titulu.

3. Nájomnú zmluvu bude možné vypovedať ktoroukoľvek

zmluvnou stranou v trojmesačnej výpovednej lehote,

ktorá začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po
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mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď, a to aj bez

udania dôvodov.

Zo strany mestskej časti je zmluvu možné vypovedať

v jednomyseľnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť 1.

dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola

doručená výpoveď, ak nájomca hoci upomenutý, nezaplatil

splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)       17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Máme pred sebou bod 32.

BOD 32:

Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na obdobie rokov

2017 – 2021

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

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

Dovolím si vyjadriť sa k návrhu, ktorý nám znovu

predložilo sociálne oddelenie. Ja som ho pripomienkovala

ešte aj v tomto stave a žiadna z týchto pripomienok tam

nebola zapracovaná.

Chcela som, aby tam boli ešte nejaké investičné objemy

s ohľadom na tie zámery ktoré tam figurujú. A zároveň som

chcela aby možno sa konkretizovali budovy. Každopádne, aby

tam viac bola popísaná situácia ohľadom nájomných bytov,

aby tam boli kvantifikovaní ľudia bez domova na Zátiší,

koľko ich zhruba je.

Tieto veci sa tam nedostali.

     Ak som nejaké náhodne kontrolovala, tak tam neboli.

Každopádne je ten komunitný plán sociálnych služieb

o čosi lepší, ako ten ktorý sme mali na stole; proste

v čase keď sme tento materiál neschválili. Mohol by byť

ešte lepší.

Ale keď som sa teraz rozprávala s pani Ing.

Effenbergerovou tak vravela, že tie investičné nároky potom

môžeme zapracovať aj do Plánu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja.

     Každopádne, keďže sa končí volebné obdobie, bola by

som rada, keby sme tu nechali materiály, na ktoré by sa

dalo nadviazať.

     Keďže teda tu sa tie zámery rozšírili, v tom

komunitnom pláne sociálnych služieb a obsahujú aj nejaké

moje návrhy, aj keď už do detailov to nie je dopracované,

tak  si myslím, že proste za tento plán by sme hlasovať

mohli.

To, čo mi tam naozaj chýba, je taká väčšia osobná

angažovanosť oddelenia, ktoré je za tento plán zodpovedné
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s ohľadom na spoluprácu aj s ostatnými oddeleniami na

úrade. Myslím si, že práve o tom by tento plán mohol byť

bohatší.

To je asi všetko, čo by som chcela k tomu momentálne

povedať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem. Ja iba doplním kratučko pani kolegyňu:

Ja sa priznám, že som tento materiál čítal, ja ho

podporím. Beriem to tak, že je to živý materiál, do ktorého

môžeme vstúpiť; čo podporujem a s čím súhlasím.

Chýbajú mi tam, máme tam ako priority vybudovanie

zariadení opatrovateľskej služby, zariadenia pre seniorov

a chýbajú mi tam investičné náklady na to. Takže to tam

treba určite doplniť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie nie je už nikto prihlásený; diskusiu

uzatváram.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

    s c h v a ľ u j e
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návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  16 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Materiál je prijatý.

Ideme ďalej, bod č. 33.

BOD 33:

Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova; verím že aj bez

diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e

Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)       15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

     Ideme ďalej, bod 34.

BOD 34:

Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného

súdu Bratislava III.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a ak dovolíte, bez diskusie.

Prosím 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
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     s c h v a ľ u j e

do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

kandidátov – podľa predtlače:

1.  Daňovú Beatu

2.  JUDr. Ing. Farbu Mariána

3.  JUDr. Glng. Jágerskú Oľgu

4.  Darinu Korábovú

5.  Soňu Kročilovú

6.  Lengyolovú Miladu

7.  Agnesu Rybárovú

8.  Schifferovú Annu

9.  Elenu Šotnárovú

10.Pavla Volára

11.Zábojníkovú Vlastu

na volebné obdobie rokov 2018 – 2022;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  13 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Ideme ďalej

BOD 35:
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Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto na rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím 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

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods.1

písm. g) v spojení s § 18c ods. 4 a § 18c ods. 5 zákona č.

369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov plat miestneho kontrolóra mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto podľa predloženého návrhu na rok

2018 vo výške

     2 735.00 EUR

s účinnosťou od 1. 1. 2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       13 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  13 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0
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Ďalší bod.

BOD 36:

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím 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

plat starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.

v znení neskorších predpisov s navýšením podľa § 4 ods. 2

uvedeného zákona vo výške

     2 979,00 EUR

s účinnosťou od 1. 1. 2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)        15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                   15 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

Ideme ďalej, bod 37.

BOD 37:

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

v správe EKO-podniku VPS

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál ste si pozreli. Ja mám iba jednu otázku; pán

riaditeľ, všetkému rozumiem, len ten Magna valník, vozidlo

má 9 rokov. Všetko ostatné chápem, 13 rokov, 25 rokov, 27

rokov, 33 rokov, veď v službe sa to zoderie.

Nech sa páči, pán riaditeľ Molnár.

Ing. R. M o l n á r, riaditeľ EKO-podniku VPS:

Ďakujem za slovo. Tak v podstate navrhli sme na

vyradenie techniku, ktorá je buď silne skorodovaná,

poškodená. Toto zariadenie, tak ako hovoríte, má síce menej

rokov možno ako je štandard, ale je to zariadenie ktoré je

vypotrebované. Na jeho prevádzku by bolo treba oveľa viac

dať do údržby ako je rentabilné. Nie je to tým spôsobené,

že by sme sa o to vozidlo nestarali, alebo podobne.

     Jednoducho kedysi sa obstarávali možno vozidlá, ktoré

mali dobrú cenu, už možno s horšou kvalitou. Neviem, čo k

tomu viac dodať.

Toto vozidlo, naozaj nemáme problém s tým, nech sa

dôjde ktokoľvek pozrieť. Môžeme povedať, ako sa o svoju

techniku staráme, minimálne tých 7 rokov.
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Tieto vozidlá sú nasadzované v zimnej údržbe, kde 24

hodín rozvážajú soľ. V prípade, že 3 hodiny to auto stojí,

musí byť hydromechanicky očistené od soli a nečistôt.

Jednoducho sú vozidlá, ktoré vydržia viac, sú vozidlá ktoré

vydržia menej. Nemyslím si, že je to nejakou chybou

starostlivosti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ďakujem pekne, mne to stačí.

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím 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

návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku

v správe EKO-podniku VPS;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.
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Proti:               0

Zdržal sa:           0

BOD 38:

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova.

Má niekto nejakú pripomienku? Nie.

Prosím 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

návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)        15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   15 poslancov.

Proti:                 0

     Zdržal sa:             0
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Ideme na ďalší bod 39.

BOD 39:

Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3

roky

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta chce prehovoriť. Nech sa páči, máte

slovo.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ďakujem. Terminus-technikus – neprideľujeme byty ale

schvaľujeme „nájom“.

     Takže v tom uznesení bude, že schvaľuje nájom bytu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ako viete, všetky byty sme dali

predkladať do komisie a idú aj na zastupiteľstvo tak, aby

ste si mohli preveriť všetky skutočností, ktoré sa týkajú

dotyčných žiadateľov, resp. žiadateliek.

Keďže nikto nemá žiadne otázky, zo žiadostí je možno

z rukopisu a pravopisu jasné, aká je situácia.

Prosím návrhovú komisiu.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e
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nájom bytu č. 14 v bytovom dome na Bojnickej 21

v Bratislave, žiadateľke Magdaléne Buznovej, trvale bytom

Bratislava – Nové Mesto na dobu určitú 3 roky za podmienky

podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Pred nami je ďalší bod, bod č. 40.

BOD 40:

Návrh na prenájom kancelárie č. 405, 406 a č. 408 na 4.

poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11

v Bratislave pre Detský fond Slovenskej republiky

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to návrh na znížený nájom pre Občianske združenie

Detský fond Slovenskej republiky, ktoré sa stará o deti.

Nemyslím si, že by bolo potrebné, aby k tomu niekto

vystupoval. Poslanci chápu situáciu.

Takže navrhujem bez úvodného slova.

Otváram diskusiu.
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Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom kancelárie č. 405, č. 406, č. 407 a č. 408

o výmere 60,16 m2 na 4. poschodí administratívnej budovy na

Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným číslom 2953

postavenej na pozemku registra „C“ KN  parc. č. 12738/10

; na dobu určitú, do 31. 03. 2022

; pre Občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky,

so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava

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

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

neskorších predpisov

z dôvodu, že:

. nájomca vykonáva verejne prospešnú činnosť najmä činnosť

zameranú na realizovanie podporného a preventívneho

programu pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou, poruchami

pozornosti a poruchami správania

; za nájomné vo výške     21,- EUR/m2/rok

; za podmienky:

; nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 30 dní

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

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ideme ďalej, bod 41.

BOD 41:

Žiadosť o dotáciu – Občianske združenie TOP liga –

vytvorenie dlhodobej detskej ligy v malom futbale medzi

žiakmi 3. a 4. ročníka

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dotačná komisia neodporúča tento materiál schváliť.

Chcete vystúpiť, pán poslanec?

Nech sa páči, pán poslanec Mikuš, máte slovo.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ja len v rýchlosti, že prečo sme sa

rozhodli na Dotačnej komisii to nepodporiť. Ako viete,

týchto peňazí nie je dosť a podporujeme Novomestský



137

Zasadnutie MZ MČ B-NM 10. apríla 2018

športový klub, že preto. A tam boli tie prostriedky žiadané

na prípravu, na propagáciu, na web stránku, tak prišlo nám

to také, že radšej nie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Preto aj návrh, uznesenie je v zhode so

závermi Dotačnej komisie.

Otváram diskusiu; nikto nie je prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

dotáciu pre Občianske združenie TOP liga na projekt

vytvorenie dlhodobej detskej ligy v malom futbale medzi

žiakmi 3. a 4. ročníka vo výške 4.900 EUR;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)      16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  1 poslanec

Proti:               5

Zdržal sa:           9

     Nehlasoval:          1
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Dámy a páni, chcem pekne poďakovať; je 12,45 h, ako

rýchlo sme zvládli program, ktorý bol pred nami.

     Samozrejme, máme tu ešte bod rôzne a interpelácie.

BOD 42:

R ô z n e

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, nech sa páči, otváram bol rôzne. Pán

poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

vážení kolegovia, ja som sa osobne zúčastnil stretnutia,

ktoré bolo minulý týždeň v Dome kultúry Kramáre, ktoré

organizoval pán starosta v spolupráci s pánom poslancom

Líškom a Občianskym združením Naše Kramáre ohľadom výstavby

v lokalite Stromová ulica a Limbová ulica.

     Išlo o to, že ešte v minulosti odpredala Nemocnica na

Kramároch pozemky súkromnej spoločnosti, ktorá tam má

dlhodobo záujem stavať.

     Možno, že si pamätáte prípad výstavby na Jahodovej;

myslím že to bolo niekedy pred 5 rokmi, kde taktiež

spoločnosť ktorá odkúpila pozemky od nemocnice, mala záujem

stavať v tejto lokalite.

Keďže skoro všetci ste tu noví poslanci, ja by som len

dal do pozornosti spoluprácu keď myslím okolo roku 2003

mala záujem Poliklinika Tehelná odpredať pozemky medzi

Poliklinikou Tehelná a priečnou ulicou za účelom výstavby,
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tak vtedy miestne zastupiteľstvo prijalo územný plán zóny

Tehelná, kde teda tieto konkrétne parcely, ktoré mali byť

predmetom prevodu a následnej výstavby, určilo na zeleň;

a myslím, že tam bolo aj časť parkovisko.

      Nakoľko v poslednom období zaznievajú v médiách

určité správy, že Nemocnica Kramáre mala byť predaná a malo

by tam vzniknúť, nevieme čo, niečo tam asi bude niekto asi

bude chcieť to odkúpiť a stavať. Momentálne ide

o stabilizované územie občianskej vybavenosti.

Preto ja dávam návrh spolu s kolegom Liborom

Gašpierikom na to, aby sme požiadali pána starostu, aby

zabezpečil začatie procesu obstarávania územného plánu

zóny, ktorý bude zahŕňať areál Nemocnice na Kramároch

pozdĺž Stromovej a Limbovej ulice, smerom na Opavskú ulicu

vrátane pozemkov, ktoré boli v minulosti odpredané a boli

pôvodne súčasťou areálu Nemocnice.

     Myslím si, že mali by sme sa pustiť do obstarávania

takéhoto územného plánu zóny, kde by sme vlastne

stabilizovali tie funkcie, ktoré sú tam, zdravotníckeho

zariadenia.

     V budúcnosti, keby náhodou tá nemocnica bola

odpredaná, tak akýkoľvek nový vlastník by musel vstúpiť do

vážnych rokovaní s mestskou časťou, aby sme my zmenili

potom územný plán zóny, alebo nezmenili. Každopádne bez nás

by sa tam nepohol.

     Takže, aby sme sa nedostali do nejakej nepríjemnej

situácie a nemuseli per parte potom riešiť nejaké ďalšie

projekty aj v prípade, keby nemocnica pokračovala

v odpredávaní tých pozemkov. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chcem poďakovať, pán poslanec, za to,

že ste prišli na to stretnutie, vystúpili ste a ponúkli ste

pomoc mestských poslancov. Ďakujem špeciálne pánovi

poslancovi Líškovi z Kramárov, ktorý toto stretnutie spolu

so mnou organizoval. Toto je vec, o ktorej sme rozprávali.

     A aj preto máme naplánované stretnutia s riaditeľmi

nemocníc, aby sme si ujasnili ich ďalšie plány, pretože oni

musia veľmi intenzívne komunikovať so štátom. A počúvame

o tom, že Rázsochy sa nakoniec budú dostavať, resp. že štát

má záujem postaviť novú nemocnicu.

Stále jasnejšie je, že Fakultná nemocnica bude na

Kramárocch zrušená, bude nahradená novou nemocnicou, takže

zostane iba Detská fakultná nemocnica.

     Zároveň vnímame, že v rámci areálu nemocnice dochádza

k zmenám. Vieme že nemocnica predala napríklad objekt

Riaditeľstva Detskej fakultnej nemocnice, kde ale dôjde

k výstavbe ktorá je z pohľadu lokality úplne v poriadku.

Ide len o nadstavbu jednopodlažnú, že sa vytvorí zariadenie

práve medicínskeho charakteru, čo je v poriadku.

     Čo v poriadku nie je, sú práve také čiastkové zámery,

čiastkové predaje a potom čiastkové riešenia v rámci celého

areálu.

Takže do najbližšieho zastupiteľstva chceme riešiť

rozpočet a jeho súčasťou by mohla byť práve táto vec, ktorú

poslanci navrhli.

Má ešte v rámci bodu rôzne niekto niečo?

Ak nie, ja si dovolím bod rôzne uzavrieť.
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     A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka a pána

poslanca Gašpierika:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     Žiada starostu mestskej časti, aby zabezpečil začatie

procesu obstarávania územného plánu zóny, ktorý bude

zahŕňať areál Nemocnice na Kramároch, územie pozdĺž

Stromovej a Limbovej ulice smerom na Opavskú ulicu vrátane

pozemkov, ktoré boli v minulosti odpredané a boli pôvodne

súčasťou areálu Nemocnice.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  14 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            1.

Posledný bod dnešného programu je bod interpelácie.

BOD 43:

Interpelácie
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Korček a pani poslankyňa

Šebejová. Nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Nie je to ani

interpelácia, ale iba taká prosba. Minulé zastupiteľstvo

vystupovali tu občanova ohľadom situácie garáží na Zátiší,

kde im bolo prisľúbené stretnutie na úrade. Doteraz sa to

stretnutie neuskutočnilo. Písali mi e-mail. Čiže, keby ste

mohli poprípade zodpovedných ponaháňať, aby nejakým

spôsobom bola situácia týchto ľudí, ktorí tam tie garáže

vlastnia ešte, riešená. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Tiež som ho dostal. Zdá sa, že naše

stanoviská sú veľmi  rozdielne. A ako hovorila bývala pani

premiérka; asi sa dohodneme, že sa nedohodneme, aby to bolo

slušné a korektné a rozhodne to súd.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Chcela by som poprosiť, nechala som obrázky, aby nám

premietli.

(Premietnutie obrázkov.)

A tie obrázky, ktoré som posunula k tej interpelácii,

vlastne to sú obrázky z chodníka na Teplickej ulici. Je to

vlastne časť chodníka, ktorá slúži ako prístupová cesta na

parkovisko.

     Toto sú obrázky z nedele. Takže tam, kde stojí to

auto, tak ono stojí pri Kebabe a stalo tam celý čas.
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A keď si ešte pozriete tie ďalšie, tak kto ide nakúpiť

do Samošky, tak ešte ďalej môžeme ísť, tak ten vlastne

vycúva rovno na chodník. Takže v jednom okamihu na chodníku

nie je nič iba autá.

     A ešte potom vlastne keď toto auto sa chce dostať von,

ktoré sme videli na predošlom obrázku, tak samozrejme musí

ísť len po chodníku. Takže míňa aj to auto, ktoré stojí

vedľa.

Teraz ešte pri Kebabe vlastne vonku je vyložený stôl.

Takže podľa mňa, táto situácia ktorá tam je, naozaj

pripomína Kocúrkovo.

     A my sme žiadali úrad ako členovia komisie pre

dopravu, životné prostredie a verejný poriadok, aby sem

osadil značku že to je vlastne chodník. Určite by asi

spôsobil problémy tým ktorí tam parkujú z tej budovy, ktorú

práve tam teraz vidíte oproti, majú tam vyhradené

parkoviská.

     Ale proste už sme tú dopravu v Bratislave spomínali

niekoľkokrát. Na chodníku sa stretávajú peší, cyklisti

a v tomto prípade aj autá, čo je naozaj veľmi nebezpečné.

     Na túto situáciu vlastne reaguje myslím už niekoľko

rokov pani Sladká, ktorá ma aj poprosila, aby som

interpelovala dnes Vás, pán starosta, na úrad, aby proste

ste sa o to osadenie značky zasadali. A jednoducho, aby ten

kto tam urobil to parkovisko riešil túto svoju potrebu

proste iným spôsobom.

     Naozaj, keď už spomeniem všetky zákony, proste všetko

čo s tým súvisí, tak každý kto sa tam pozrie tak jednoducho
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vidí, že autá na chodník nepatria. A iný prístup k tým

vyhradeným parkoviskám proste momentálne nie je.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne pani poslankyňa.

Stavebný úrad vypracoval myslím že na neviem či na

interpeláciu alebo nejakú žiadosť 2 stranovú správu, ktorá

sa týkala práve tejto lokality, kde bolo povedané od

začiatku, aká tam bola a aká tam je situácia. Boli tam

spomenuté všetky povolenia ktoré predmetný občan mal.

     Bolo vysvetlené, že v minulosti táto lokalita ako

parkovisko slúžila miestnym obyvateľom a parkovali tam teda

miestni obyvatelia.

     Potom bola predaná vlastníkom, čo je Okresný úrad.

Následne bola v rámci povolení v budove, ktorá je oproti,

boli tam vydané na ne povolenia na parkovisko; okolo roku

2009, 2010. A dokonca Magistrát v roku 2012 dal povolenie

na tie, ako to nazvať, sklápacie veci na parkovacích

miestach.

V súčasnosti je situácia taká, že majiteľ si svojvoľne

zabral kus pozemku; myslím že kus pozemku Magistrátu. A ak

sa nemýlim s tým, že toto je čierna stavba tak možno asi

meter.

     Teraz to stavebný úrad rieši tak, aby po dohode

s majiteľom pozemku tam vznikol aj chodník. A v prípade že

tú správu nemáte, tak ju dám naxeroxovať všetkým poslancom.

     A zároveň nie je problém sa s pracovníčkou stavebného

úradu stretnúť a si to s ňou prediskutovať. Občianka Sladká

s ňou bola a pracovníčka jej všetko ukázala, vysvetlila.
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Bol som o tom informovaný. Pani Sladká to vidí po svojom.

A inak pokojne sa s pani kolegyňou zo stavebného úradu

stretnite a si to nechajte vysvetliť.

Pán poslanec Líška.

Poslanec Ing. M. L í š k a :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja iba jednu vec mám

na Vás, ak môžem.

Chcel by som požiadať o spoločné stretnutie za vašej

účasti a za účasti zodpovedných pracovníkov z oddelenia

územného plánovania, kde by sme sa venovali trom témam.

Prvá téma:

     Občania z Višňovej ulice 8 ma už dosť intenzívne

oslovujú, aby sme doriešili otázku plánovanej nadstavby nad

Višňovou 8, ktorú sme mali na zastupiteľstve ohľadom

vytvorenia nových parkovacích miest. Je to, zdá sa,

kontroverzná téma. Niektorí ľudia sú vyslovene proti tejto

nadstavbe, avšak väčšina ľudí z tohto domu zase je za túto

nadstavbu.

Tak som im sľúbil že skúsime sa ešte raz k tomu

stretnúť aj za účastí ľudí z úradu, aj za vašej účasti, aby

sme povedali ako tento problém vyriešiť, lebo asi žiadna

z tých strán nezostane spokojná.

Druhá téma:

     Zaujímalo by ma, aký je stav čo sa týka územného plánu

zóny Jelšová, keďže už pomerne dlhý čas čakáme na jeho

finalizáciu.

A posledná téma by bola, príprava územného plánu zóny

Vlárska, ktorú sme schválili v rozpočte tohto roku, ako to

vyzerá, či už sa začali nejakí práce? Ďakujem pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Stretnutie čo najskôr spravíme, ešte

v tomto mesiaci.

Pán prednosta, môžem poprosiť o zorganizovanie? (Áno.)

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Vítková.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

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

požiadať opäť o preverenie možnosti osadenia zrkadiel na

výjazde v Ľudovej štvrte z jednej strany, z druhej strany.

Pribudlo jedno zrkadlo na výjazde z Považskej ulice, ale

takisto nám zostáva na tej strane Jazdecká ulica, na druhej

strane nám zostáva Úradnícka a Slnečná, ktorá sú veľmi

nebezpečné pri výjazde, pretože tam parkujú autá.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, poprosím, dať túto požiadavku našim

kolegom z investičného oddelenia, ktorí riešia cesty, aby

požiadali Dopravnú komisiu na Magistráte o súhlas

a následne my tie zrkadlá osadíme. Ďakujem pekne.

Minimálne prosím, nech pani poslankyňa dostane kópiu

našej žiadosti na Dopravnú komisiu, aby vedela že naozaj to

od nás odišlo, lebo niekedy tieto veci trvajú veľmi dlho.

     Teraz sa osadilo zrkadlo na Kraskovej ulici, to sme

žiadali Magistrát 2 roky, aby súhlasili s tým, že si môžeme

zaplatiť a osadiť zrkadlo na Kraskovej ulici.

Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Ja by som chcela poprosiť Vás, pán starosta, dám to aj

písomne, aby predsa len sme dostali písomnú odpoveď z úradu

na to, čo sme žiadali od tej Dopravnej komisie, osadiť tam

na tom parkovisku, chodník, značku, že „chodník pre

peších“. Proste písomne.

     Potom, uznávam aj všetky argumenty iné, ale písomné

stanovisko k tomu, že či tam tá značka môže, nemôže byť.

Lebo sme to konzultovali s pánom Štefankom z našej komisie,

ktorý je ako odborník pre dopravu a on hovoril, že

umiestneniu tejto značky tam nič nebráni.

Takže chcela by som k tomu naozaj písomné stanovisko

úradu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Viem, že sme niečo žiadali od Magistrátu. To

je taká istá situácia ako v prípade pani poslankyne

Vítkovej, že teda my platíme a osadzujeme, ale Magistrát

musí vždy schváliť. Povedať, že áno, súhlasí s osadením

predmetnej značky.

Pán prednosta, poprosím. Ďakujem pekne.

Dámy a páni, nemám už nikoho prihláseného.

BOD 44:

Vystúpenie občanov

(Bolo za bodom 17.)

BOD 45:

Záver
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, chcem vám poďakovať za to, že sme za

takmer 4 hodiny dokázali zvládnuť viac ako 40 bodov.

Chcem vám poďakovať za vašu aktívnu účasť, vaše

pripomienky, pomoc pri spracúvaní materiálov, prípadne

návrh na vytvorenie nových materiálov a želám vám príjemný

zvyšok dnešného dňa.

ZNELKA MČ.

(Ukončenie o 13.00 h.)

                        x       x

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

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

OVEROVATELIA:

poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD.   .......................

poslanec Mgr. M. Norovský           .......................

Za správnosť stenogr. záznamu:
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