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Mesto, Pionierska 12, Bratislava
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BOD 37:  (za bodom 13)                             str.  67

Vystúpenie občanov o 11.00 hod.)

Bod 38:                                            str. 171

Záver

                          X           X

Začiatok: 9,00 hod.

ZNELKA MČ

Bod 1:

Otvorenie

Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto:

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

riaditelia našich organizácií, kolegovia úradu, ctení

hostia, dámy a páni, vítajte.

      Otváram 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Andrej Balga, MBA

pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kriglerová

pán poslanec Mgr. Marek Norovský

pán poslanec Mgr. Dan Sládek

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček príde neskôr

pán poslanec Ing. arch., Otto Novitzký takisto príde o čosi

neskôr.
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Skrutátorkami na dnešnom rokovaní, tak ako obyčajne,

ak by náhodou zlyhalo hlasovacie zariadenie, je pani Milada

Riegl a pani Eva Tomeček Ghata.

     Na stôl dostávate iba doplnenie k materiálu č. 10 –

Návrh záverečného účtu mestskej časti a rozpočtové

hospodárenie za rok 2017; všetko ostatné ste dostali

vopred.

Ak dovolíte, pristúpime k ďalšiemu bodu. Je to

schváleniu programu dnešného rokovania.

Bod 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh programu dnešného rokovania ste dostali vopred:

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. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na II. Polrok 2018

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 6/2018, ktorým sa vydáva

Trhový poriadok tržnice v OC Fresh Market, Rožňavská 1

A, Bratislava

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 7/2018, ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový

priestor JAMA“
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9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 8/2018, ktorým sa určuje

výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej

škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

10.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava  -

   Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

11.Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018

12.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-

   organizačné a materiálno-technické zabezpečenie

   výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

   zariadení v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

pre

   školský rok 2018/2019

13.Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy

   v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

14.Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

15.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám

prenajímania

   stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo

   vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   a zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej

   republiky Bratislava

16.Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 MZ MČ B-NM zo dňa

   10. 04. 2018

17.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy

   MÚ MČ B-NM na ul. Junácka č. 1, Bratislava

18.Návrh na vyhlásenie OVS k prenajatiu stavby so

súpisným

   číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN

parc.

   č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so

   súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra

„C“
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   KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901

v

   stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“

   KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové

   Mesto

19.Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný

   Finančný príspevok z OPKŽP – Revitalizáciu parku

   Ľudového námestia

20.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov ZŠsMŠ,

   ul. Riazanská 75 v Bratislave

21.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné

   Obdobie rokov 2018-2022

22.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do

   orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov

   2018-2022 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

23.Návrh  1. na odzverenie pozemkov parc. registra „C“

KN

   č. 12780/75 a 2. na zmenu Uznesenia miestneho

zastupi-

   teľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 12/

   16 zo dňa 26. 04. 2016

24.Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č.

   23/08 zo dňa 13. 02. 2018

25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –

   prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č.

17090/

   3 o výmere 1048 m2, v k. p. Nové Mesto v prospech

   spoločnosti ASFAPRA, s. r. o.

26.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č.

   6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vino-

   hrady, do správy rozpočtovej organizácie – Knižnica

   Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava
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27.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO

   parc. č.    6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre

   spoločnosť Incheba, a. s., Viedenská cesta 3-7,

Bratis-

   lava

28.Návrh na schválenie predaja pozemkov – parcely

registra

   „C“ č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy

a nádvo-

   ria nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto

   v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do

   bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja

   Krabáča a PhDr. Moniky Krabáčovej

29.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti

   pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9

nachádzajúcom

   sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve

mest-

   skej časti Bratislava – Nové Mesto v prospech spoloč-

   nosti SPP – distribúcia, a.s., sídlo: Mlynské Nivy

44/b

   825 11 Bratislava za účelom uloženia a prevádzkovania

   plynárenského zariadenia

30.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov

k

   prevádzke infopultu v podchode na Trnavskom mýte

31.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

32.Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a

   IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestran-

   stiev za zimné obdobie 2017/2018

33.Informácia – Budova Vernosť

34.Návrh na zverenie správy k hnuteľným veciam Základnej

   školy s MŠ, Kalinčiakova 12 v Bratislave

35.Rôzne

36.Interpelácie
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37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

38.Záver

Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu

  obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas

  Nového Mesta v roku 2018 a čerpaní finančných

  prostriedkov v roku 2017

. Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu k 31. 03.

2018

. Informácia o stave investičných akcií v roku 2018

. Informácia o postupe prác pre vypracovanie upraveného

  Návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava –

  Kramáre.

     Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu

dnešného rokovania?

     Nikto sa nehlási.

Takže poprosím, ideme hlasovať, kto je za program

dnešného rokovania tak ako bol vopred predložený?

   Nech sa páči, prezentujme sa.

   (Prezentácia.)     16 poslancov.

      Ďakujem pekne.

 Nech sa páči, hlasujeme.

      (Hlasovanie.)

      Za:                16 poslancov.

      Proti:              0

 Zdržal sa:          0
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BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, predkladám návrh na členov návrhovej

komisie.

Do návrhovej komisie sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pán poslanec Ing. Jozef Bielik

Má niekto iné návrhy?  Nie.

     Dávam hlasovať o tomto návrhu - kto je za to, aby

členmi návrhovej komisie na tomto rokovaní bol pán poslanec

Árva a pán poslanec Bielik; prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)     16 poslancov.

     Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                15 poslancov.

     Proti:              0

     Zdržal sa:          0.

     Ideme ďalej.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ideme voliť overovateľov zápisnice a uznesení.

     Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

     pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič

     pán poslanec JUDr. Richard Mikulec.

Má niekto iné návrhy?  Nie.
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     Nech sa páči, ideme hlasovať, aby overovateľmi

zápisnice a uznesení boli pani poslankyňa Augustinič a pán

poslanec Mikulec; nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      15 poslancov.

     Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:                 14 poslancov

     Proti:               0

     Zdržal sa:           0

     Môžeme ísť ďalej, 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.

     Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som k tomuto bodu

chcel povedať pár slov. Možno, že ste viacerí z kolegov

zaregistrovali, že aj na posledných zastupiteľstvách som

k správe o plnení uznesení mal nejaké pripomienky.

V poslednom čase to boli dosť kritické pripomienky, a preto

by som chcel na úvod môjho vystúpenia Miestny úrad a jeho

prednostu vrátane pána starostu pochváliť, že predložená

správa je výrazne lepšia ako tie predchádzajúce.
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     Oceňujem hlavne to, že pri plnení niektorých uznesení

z tejto správy sme sa mohli dozvedieť, že pre územný plán

zóny Nobelova Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby

a bytovej politiky vydal tzv. § 20; to znamená, že na

najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva môžeme

schváliť tento veľmi významný dokument na ceste k riešeniu

spracovania územného plánu zóny Nobelova.

     Ja predpokladám a dúfam, že možno nebudeme čakať na

ďalšie riadne zasadnutie. Možno by bolo dobré pouvažovať aj

na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva práve

k tomuto bodu.

Takisto zo správy o plnení uznesenia č. 11/15 bolo

možné sa dozvedieť, že konečne na území mestskej časti máme

aj vyhlásenú stavebnú uzáveru. Jedná sa o stavebnú uzáveru

v lokalite Kramáre, Jelšová

K niektorým z plnení uznesení mám však ešte stále

výhrady; napríklad k uzneseniu 17/17 zo 14. 2. 2017,

v ktorom sme žiadali o zriadenie pracovnej skupiny pre

prípravu koncepčných podmienok obnovy Snežienky.

Vo vyhodnotení splnenia týchto uznesení je napísané,

že je v konaní.

Som osobne presvedčený, že toto uznesenie je už

splnené, pretože pracovná skupina bola vytvorená. Pracovná

skupina pracovala a takisto zadefinovala už aj koncepčné

podmienky  pre súťaž na vyriešenie alebo návrh na

revitalizáciu lokality Snežienka.
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Takisto ale by som sa chcel vyjadriť aj k

plneniu uzneseniu č. 22/23 z 12. 12. 2017, v ktorom

zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby pripravil

kombinovanú súťaž návrhov pre ideovú, urbanistickú

a investorskú súťaž  pre riešenie rozvoja územia, v ktorom

je situovaná lokalita Tržnica.

Myslím si, že táto skupina bola aj sformovaná a na

predmetnej súťaži pracovná skupina pracuje. Samozrejme,

môžem sa stotožniť s vyhodnotením, že toto uznesenie je

v konaní, ale predmetom uznesení bol navrhnutý termín 02.

2018 a myslím si, že tento termín by bolo dobré posunúť

minimálne o pol roka.

Takisto by som ale sa chcel spýtať, pretože to zo

správy nebolo zrejmé, uznesenie 24/14 z 10. 4. 2018,

v ktorom ako ako zastupiteľstvo schválili sme kúpu pozemku

pre novostavbu  Materskej školy Teplická 5.

     Vo vyhodnotení plnenia uznesení je napísané, že je

v konaní.

Mňa by zaujímal, aktuálny stav plnenia tohto

uznesenia? Z tej správy som sa nedočítal.

A potom, posledná moja pripomienka je smerovaná

k plneniu uzneseniu 24/16 z 10. 4. 2018, kde zastupiteľstvo

zriadilo komisiu na vypracovanie Odmeňovacieho poriadku

samosprávy s termínom plnenia, resp. vypracovania tohto

Odmeňovacieho poriadku do 18. 5. 2018.

Opäť to vyhodnotenie znie, že v konaní.

Keďže termín prešiel, tak by som ocenil, aby termín

bol posunutý; a kedy naozaj by bolo možné očakávať
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vypracovanie tohto Odmeňovacieho poriadku? Ďakujem za

pozornosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Poprosím pána prednosta, aby reagoval.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Môžem reagovať na to uznesenie čo ste sa pýtali

ohľadom kúpy toho pozemku. Z našej strany, ako miestny

úrad, pracuje na tom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ostatné veci pán prednosta úradu

zapracuje.

Do diskusie sa prihlásil pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán kolega Vaškovič ma

predbehol. Ja som chcel tiež reagovať na uznesenie 24/16

o Rokovacom poriadku, nemáme ho. Bol by som rád, keby sme

ho mali do konca júna. Preto podporujem aj ten návrh, ktorý

povedal Peter (Ing. Vaškovič), aby sme si urobili ešte

jedno zastupiteľstvo, buď posledný júnový týždeň, prípadne

prvý júlový. Samozrejme, prerokovali zadanie územného plánu

zóny  Nobelova; je to veľmi dôležité, lebo tam ušetríme

minimálne 3 mesiace, kedy sa môže na ňom pracovať.

     A samozrejme, nemôžeme čakať na Odmeňovací poriadok do

septembra.

Takže toto je môj návrh a moja pripomienka.
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     Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení- podľa predtlače:

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

16/07C; 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; 24/14; 24/15; 24/16;

24/25; 24/38

2. Splnené boli uznesenia- podľa predtlače:

24/04; 24/05; 24/06; 24/07; 24/08; 24/09; 24/11; 24/12;

24/13; 24/17; 24/18; 24/19; 24/20; 24/21; 24/22; 24/23;

24/24; 24/26; 24/27; 24/28; 24/29; 24/30; 24/31; 24/32;

24/33; 24/34; 24/35; 34/26; 24/37; 25/04

3. Zrušené boli uznesenia – podľa predtlače:

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

     Proti:              0

     Zdržal sa:          0

Máme pred sebou bod č. 6.

BOD 6:

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova? (Áno.)

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Na našej komisii sme

dvakrát žiadali, aby bola do plánu kontrol zaradená aj

JAMA,   šport park JAMA a jej financovanie. Veľmi ma mrzí,

že ešte stále sa to tam nedostalo, pretože je to dôležité,

aby aj to bolo skontrolované.

Ako som sa rozprával s pánom kontrolórom tak povedal,

že teda až keď bude dokončené úplne všetko na JAME, až

potom sa to môže skontrolovať. Ale keďže aj Gaštanica bola

skontrolovaná a ešte stále sa tam niečo robí, tak tam vidím

určitý nepomer.

Teda, podľa mňa by sa to mohlo začať kontrolovať už

teraz; no, ale čo už? Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Ja som chcel len doplniť Martina (Mgr.

Vlačiky). Ja s tým súhlasím, samozrejme všetci súhlasíme,

že to treba skontrolovať, ale teraz budeme schvaľovať zmenu

rozpočtu, a sú tam tie dve položky, čiže ešte sú dve

faktúry, aby toto bolo otvorené. Takže musí sa to

dofinancovať a verím, že v prvom polroku 2019 to bude

v pláne činnosti miestneho kontrolóra.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Keďže už nikto nie je prihlásený, máme tu požiadavku

pani dr. Soni Sladkej, ktorá chce vystúpiť k tomuto bodu.

Poprosím, budeme hlasovať o tom, či umožníme pani

Sladkej vystúpiť. Ale tradícia u nás je, že umožníme

občanom aby vystúpili a povedali čo chcú.

Takže, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, prosím,

prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0
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Nech sa páči, pani dr. Sladká, máte slovo.

Prosím, dodržte 3 minúty. Nech sa páči.

OBČIANKA: dr. Soňa  S l a d k á

Dobrý deň. Ďakujem, že ste schválili moje vystúpenie.

Občania sa tu len zriedka, ak vôbec, využívajú možnosť

zapojiť do diskusie k jednotlivým bodom schváleného

programu. Ja túto možnosť podľa článku 11 ods. 3

Rokovacieho poriadku teraz využijem. Žiaľbohu, vôbec sa tam

nehovorí, že treba to odhlasovať na zastupiteľstve.

Chápem, že mestská časť ako zriaďovateľ škôl

hospodárenie týchto škôl pravidelne kontroluje, ale to že

zo 4 bodov návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho

kontrolóra až 3 body sa týkajú škôl,  vidím ako

neadekvátne.

     Pripadá mi zvláštne, že azda najväčší investičný zámer

mestskej časti šport park JAMA, v pláne kontrol na II.

polrok nie je. Podobne ako nebol v I. polroku a už tam mal

byť.

Domnievam sa, že verejnosť i poslancov záverečný účet

JAMY zaujíma. Kontrola by sa nemala odkladať. Tu a teraz je

podľa mňa vhodná príležitosť to zmeniť a nad tým sa

zamyslieť.

Ja len toľko, ďakujem.

Pán poslanec Vlačiky nech mi prepáči, že som

pokračovala v jeho diskusii na túto tému. Ďakujem vám.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený.
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Pán poslanec Vlačiky, dali ste ten návrh písomne na

zmenu? (Nie.)

     Budeme schvaľovať materiál tak ako bol predložený.

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

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na II. polrok 2018;

podľa predtlače, bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     16 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                12 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          5

Nehlasoval:         1

Môžeme prejsť ďalej, na bod 7.

BOD 7:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. ../2018, ktorým sa vydáva Trhový

poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská I A,

Bratislava
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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. Á r v a

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. 6/2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok

tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská I A, Bratislava;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Môžeme ísť ďalej.

BOD 8:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 7/2018, ktorým sa vydáva
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Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor

JAMA“

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček, potom

pani poslankyňa Augustinič. Nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, ja viem, že to úplne priamo nesúvisí s týmto

bodom, ale dostal som otázku od občanov, kedy bude v parku

JAMA otvorená kaviareň?

     Takže chcel by som sa na to pri tomto bode opýtať?

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, ako viete musíme vyhlásiť

verejnú obchodnú súťaž, teda chceme vyhlásiť súťaž, takže

na ďalšom zastupiteľstve bude vyhlásená súťaž. Následne

bude nejako uzavretá. Potom bude podpísaná nájomná zmluva,

následne daný nájomca urobí projekt rekonštrukcie, pretože

ide o holopriestor, získa ohlášku, zrealizuje a vtedy bude

kaviareň otvorená.

     My nezávisle na to otvoríme toalety, verím že v

priebehu najbližších 2 týždňov.

Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :
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Ďakujem za slovo. Ďakujem za odpoveď ohľadom toaliet;

to bola tiež moja jedna otázka, lebo občania z okolia sa ma

pýtajú, že kedy otvoríme konečne toalety.

Druhá otázka je, že dochádza už k nejakému

poškodzovaniu mobiliáru, že akým spôsobom budeme strážiť

tento park? Lebo prevádzka je jedna vec, druhá je stráženie

a ochrana.

A tretia otázka je, čo bude s administratívnou budovou

po Cyklistickom zväze, pretože sa tam začínajú usídľovať

bezdomovci?

A posledná otázka je, je to podnet od občana, ktorý sa

ma pýta, že vraj tento areál kúpi nejaká firma za 80 tisíc

EUR? Tak chcem vedieť, že či to kúpi EKO-podnik alebo či to

kúpi externá firma? Ak áno, tak za koľko? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Áno, bolo tam viac otázok.

Takže toalety sme vyriešili.

Druhá otázka, mobiliár. Mám za to, že všetok mobiliár

je poistený, nemám informáciu o tom, že by tam bola

nasadená NBS, aby sme zabránili aj poškodzovaniu, aj rôznym

činnostiam ktoré parku ubližujú napriek tomu že to nie je

na prvý pohľad viditeľné. Je to taká drobnosť ako hádzanie

kamienkov do jazera. V tomto prípade nie je možné, lebo to

ubližuje z toho a z toho dôvodu. Rovnako tak aj ochrana

tínedžerov, ktorí chodia po streche, atď., atď. Čiže

plánujeme tam mať NBS.

Ďalšia pripomienka bola k tomu objektu, ktorý tam

zostal. Myslím, že sme to už raz rozoberali. Tam bola
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situácia taká, že toto je posledný objekt, ktorý mesto tam

nechalo, bolo na neho vydané právoplatné búracie povolenie

s tým, že mesto ešte za pána Ďurkovského uzavrelo zmluvu. A

mám za to, že tá zmluva nie je zrušená, protistrana ju

nechce zrušiť, pretože za zbúranie tohto objektu má získať

80 tisíc EUR. Toto sú informácie, ktoré lovím spamäti.

My sme si teda povedali, poďme do vyhlásenia súťaže na

nájom, a ako viete dodnes nikto sa neprihlásil na také naše

prekvapenie, pretože záujemcovia predtým boli.

Ďalšie využitie môžeme prebrať na niektorej z komisií;

buď sa zbúra alebo bude na zrejme nejaký sociálny účel.

     Asi som prešiel všetky otázky.

Pokiaľ ide o cenu, to vám neviem povedať, ale viem, že

v minulom roku sme urobili súťaž na zabezpečenie údržby

tohto areálu, pretože tam máme povinnosť udržať ho

v nejakom stave istú dobu. EKO-podnik povedal, že sa chce

naučiť počas údržby konkrétne ako to robiť.

No, a myslím, že v auguste zmluva končí, čiže s EKO-

podnikom a investičným oddelením vyhodnotíme, že či bude

ďalšia súťaž alebo EKO-podnik bude schopný sa starať

o tento priestor tak, aby to spĺňalo všetky požiadavky na

kvalitu zariadenia, lebo takýto priestor zatiaľ v mestskej

časti nemáme.

A pokiaľ ide o cenu, ak dovolíte, možno hovoriť s pani

Effenbergerovou na našom oddelení. Všetky služby sú na

internete, takže ceny sú úplne jasné.

Pán poslanec Mikulec.

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



27

Zasadnutie MZ MČ B-NM 12. júna 2018

Ďakujem za slovo, pán starosta. Len by som chcel

pripomenúť, že sú  pripomienky občanov k otváracím hodinám

v letných mesiacoch; aby sme na to nezabudli. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne, toto mám na pamäti, len chcem dať

priestor poslancom, aby povedali zrejme čo chcú.

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, časté podnety od

občanov boli k parku JAMA, športovať. Neviem, čím to bolo

spôsobené; možno kolegovia z EKO-podniku na to budú vedieť

odpovedať, ale napadol ich nejaký hmyz a dnes to sa dostalo

do takého štádia, že museli vyhľadať lekársku pomoc,

pretože dotyčný, napadnutý športovec sa nevedel na nohy

postaviť.

Či sa tam plánuje napríklad postrekovať alebo sa dbá

na to, či sa tam nenachádzajú aj nejaké iné neželané

zvieratá? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, park je koncipovaný zámerne tak, že

časť zóny je veľmi intenzívne udržovaná a časť zóny je

vyslovene braná ako divoká lúka s tým, že je pod dohľadom.

Ak sa nemýlim, je kosená dvakrát ročne a zámerne je to

robené týmto spôsobom. Tie časti sú jasne vydelené. Zároveň

po bokoch sú vysadené rastliny také, ktoré pôvodne sa

nachádzali v areáli štadióna.
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Priznám sa, prekvapili ste ma týmto podnetom. Skúsime

prešetriť a zistiť, čo to bol za hmyz. Ale ak to bola

včela, osa, a podobne, čiže bežné druhy hmyzu, tak s tým

nič nespravíme. Skôr je pozitívne, keď nachádza sa v parku

aj hmyz a ten park žije. Nemôžeme z toho spraviť sterilné

prostredie. Ale ak je to niečo cudzokrajné; jednoducho

budeme sa to snažiť identifikovať. Ak nám dáte kontakt na

občana, aby sme ho oslovili. Ďakujem pekne.

Je to možno smiešne, ale ja tiež som mal raz taký šok,

keď som bol dobodaný rojom ôs, a viem čo to je.

Poprosím, pán poslanec Gašpierik je prihlásený do

diskusie.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja by som chcel možno nadviazať na

podnet, ktorý tu dala pani poslankyňa Pfundtner. A teraz,

pán starosta, Vy ste povedali, že to pôjdete šetriť do toho

parku JAMA.

     Ja viem, že pred 2 rokmi sme mali napadnutie švábov

v Tržnici. Ja viem, že tam boli dané aj nejaké podnety, aj

trestné oznámenia, a chcel by som sa opýtať, že ako dopadlo

toto šetrenie týchto švábov, čo tam boli nasadené; či

neviete dať aktuálnu informáciu? Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne za podnet, pán poslanec. Ak dovolíte,

keďže je to dva roky dozadu, tak poprosím kolegov, aby

zistili informácie a vypracovali pre Vás správu, ktorú dáme

samozrejme aj ostatným poslancom.

Pán prednosta, si to zapíše. Ďakujem pekne.
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Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

     Čiže ak dovolíte, ja by som si dovolil mať tu jeden

návrh, ktorý ak sa stretne s pozitívnou odozvou, tak ho do

materiálu vsunieme v podobe autoremedúry.

Niektorí obyvatelia žiadajú, aby sa upravili

prevádzkové hodiny. Žiadajú, aby sa v letných mesiacoch

posunuli do 22.00 hod. A zároveň vzhľadom na to, že JAMA je

zároveň aj športovisko, tak sa posunuli v jarných mesiacoch

do 21.00 hod.

A ak dovolíte, najprv ten návrh prečítam. A ak bude

všeobecná zhoda, ktorú prosím vyjadríte len pokývaním

hlavou, tak ja to upravím formou autoremedúry.

Čiže navrhujem, prosím, zmenu článku IV, prevádzková

doba. V súčasnosti je to veľmi jednoduché, od 1. 4. do 31.

10. od 7,00 hod. do 21,00 hod. A od 1. 11. do 31. 3. v čase

od 7,00 hod. do 19,00 hod. večer.

Návrh je, urobiť to takto:

Od 1. 12. do 31. 3. v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. – to

sa nemení.

Ale od 1. 4. do 31. 5. od 7,00 hod. do 21,00 hod.

     Od 1.6. do 30. 9. od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Od 1. 10. do 30. 11. od 7,00 do 21,00 hod.

Sú nejaké výhrady?  Nie. Dobre.

Takže ja si dovolím upraviť článok IV. Prevádzková

doba, formou autoremedúry  týmto spôsobom.

     Ešte raz to zopakujem:

Od 1. 12. do 31. 3. od 7,00 hod. do 19,00 hod.

Od 1. 4. do 31. 5. od 7,00 hod. do 21,00 hod.

Od 1. 6. do 30. 9. od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Od 1. 10. do 30. 11. od 7,00 hod. do 21,00 hod.
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Hlási sa pani poslankyňa Šebejová a potom pani

poslankyňa Augustinič. Nech sa páči.

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

Ja by som sa len chcela spýtať, či v tých časoch tam

potom má byť nejaká služba?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bude to fungovať rovnako ako teraz.

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

Až do večera? Teda uvažovali ste o nejakej NBS.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Áno. Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

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

Ja by som sa chcela spýtať, pán starosta, či by ste

nezvážili otvorenie od 6.00 hod.? Lebo my čo chodíme ráno

behať, by sme chodili na 6.00 hod. radi.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, netrápte nás. Tým pádom by kolegovia

z EKO-podniku museli nastúpiť od štvrť na 6 hod.

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

Ja vám poviem skúsenosť zo Starého Mesta, z Medickej

záhrady, kde presne na 7,00 hod. dávali otváracie hodiny.

Po mnohých rozhovoroch to nakoniec dali na 6,00 hod., ľudia

si to nevedeli vynachváliť. Tak ja, keď už to ideme
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schvaľovať, skúsme sa zamyslieť aj nad tým, či by sme to

nedali rovnako od 6,00 hod.?

Ale nechám to na vás, a na kolegov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegovia, prosím, pokývajte hlavou ak si myslíte že

je to rozumné. Vieme to dať od 6,30 hod., či trváte na 6,00

hod.?

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

Iba v lete.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Na 6,00 hod., v poriadku. Čiže autoremedúrou si pán

prednosta osvojuje to, že zmení sa ešte raz článok IV.

Prevádzková doba v časti od 1. 6. do 30. 9. od 6,00 hod. do

22,00 hod. je otvorený areál.

Je všeobecný súhlas?  Áno.

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči. (Nie.)

Ďakujem pekne.

Diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

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. 7/2018, Prevádzkový poriadok parku s názvom

„Voľnočasový priestor JAMA“;

bez pripomienok.
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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

Môžeme ísť ďalej, bod 9.

BOD 9:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 8/2018, ktorým sa určuje výška

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole

a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou

časťou Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Oproti roku 2018 sa mení jediná vec. Zvyšuje sa

normatív na dieťa v materskej škole o 100,00 EUR, čiže tým

pádom zhruba o 120 tisíc EUR celkovo.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem možno dôvodom prečo máme

tento materiál na stole, ale rovnako by som chcela

poprosiť, aby sme prehodnotili tento materiál, keďže práve

materské škôlky a školské zariadenia sa priamo dotýkajú
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rodičov a rodinnej politiky, ktorú táto mestská časť chce

viesť.

Čiže ja by som bola veľmi proti tomu, aby sme

akokoľvek dvíhali poplatky. Príspevok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, sľubujem; sme úplne inde, iný bod.

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

Vy ste ho vyhodili z programu?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Na základe viacerých podnetov, viacerých z vás, nie je

to tu na programe dnešného rokovania. Tu zvyšujeme normatív

na dieťa.

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

Ja to beriem späť, ja som myslela že je to iný

materiál. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

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

opýtať, či tento materiál bol prerokovaný s riaditeľmi

základných škôl, aby sme potom na radách škôl nemuseli

o tomto diskutovať? Poprosím o korektnú odpoveď na to.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Priznám sa, o zvyšovaní normatívu nie som si istý, či

školský úrad rokoval s riaditeľmi škôl. Dám to preveriť.

Kolegyňa hovorí, že áno.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

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. 8/2018, ktorým sa určuje výška dotácie na

prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka

v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto;

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 bod 10.

BOD 10:
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Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto     a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som sa chcela spýtať na také 2 najvýraznejšie

neplnenia kapitol rozpočtu.

     Jedna sa týka tých územných  plánov, o ktoré nám tu

všetkým ide.

A druhá sa týka myslím opravy komunikácií, aj

kapitálových, aj bežných výdavkov. Nielen príčiny

neplnenia, ale zaujímali by ma hlavne opatrenia, aby to už

v ďalších rokoch bolo inak; aké úrad má v talóne?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca Závodná vypracovala správu, ktorá sa

týkala práve územných plánov zón. Pani vedúca Závodná

poslala správu k územnému plánu zón a túto vám pošleme  -

aká je situácia.

A v prípade bežných komunikácií nemám vedomosť, že by

sme nerobili čo je v medziach mestskej časti, aké sú

možnosti.

A v prípade kapitálových vecí sú to evergriny, pri

ktorých vieme aké sú tam problémy. O nich môžete byť tiež

informovaná v priebehu najbližších dní.

Pán poslanec Korček, nech sa páči.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, dovoľte, aby som sa opýtal:

Pozrel som si tento materiál a pri čerpaní rozpočtu v

príjmoch som videl, že poplatok za rozvoj sme schválili pre

rok 2017 na úrovni 850 tisíc EUR a získali sme len 39 821

EUR a nejaké centy.

Čiže chcem sa iba opýtať, že na základe čoho sme mali

takú predikciu na tých 850 tisíc?

     A prečo sme teda také nízke príjmy získali?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dôvod je jednoduchý. Zmenil sa medzitým zákon. Čiže

došlo k posunu a myslím že až od 1. 4. bolo možné vyberať

tento poplatok. A zároveň došlo k tej zmene že všetky

stavby, ktoré do nejakého času mali právoplatné územné

rozhodnutie boli vyňaté z toho, aby platili poplatok za

rozvoj.

     Toto sú tie dôvody, prečo.

Pán poslanec Vaškovič.

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

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

pokúsil odpovedať na otázky, ktoré vzniesla kolegyňa K.

Šebejová na oblasť územného plánovania a na oddelenie

územného plánovania a životného prostredia Miestneho úradu;

napriek tomu, že si nemyslím, že zodpoviem všetky otázky

úplne. Mne to ani celkom dnes neprináleží, ale keďže je to

oblasť, ktorá je môjmu srdcu naozaj najbližšia, tak sa to

snažím sledovať.
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Pokiaľ viem, tak na jeseň minulého roku bol kolektív

oddelenia územného plánovania posilnený o ďalšiu

pracovníčku, územnú architektku, urbanistku, čiže myslím

si, že tento kolektív tohto oddelenia je konsolidovaný

a plní svoje úlohy.

     Takisto by som chcel povedať, že v oblasti územného

plánovania nie všetko sa dá splniť ako si to naplánujeme,

či už my alebo pracovníci Miestneho úradu, lebo častokrát

je tento proces ovplyvňovaný tretími subjektmi. Ja by som

to len dokumentoval na plnení uznesenia 11/15, o ktorom som

už hovoril.

     Mestská časť alebo Miestny úrad podal žiadosť na

Okresný úrad Bratislava  pre posúdenie zadania pre Územný

plán zóny Nobelova v auguste 2017. Okresný úrad tento

súhlas vydal v máji 2018; to je 9 mesiacov. A tento čas či

už Miestny úrad, či už pracovníci Miestneho úradu alebo aj

my poslanci jednoducho nevieme ovplyvniť. Je to štátny

orgán. A to, že to takto funguje v Bratislave, je výsledok

štátnej politiky. To je taká ďalšia vec.

A chcem tým možno ešte povedať, že naozaj naše plány

v oblasti územného plánovania sú veľké. A myslím si, že

všetkými silami, či už nás alebo aj súčasne pracovníkmi

Miestneho  úradu;, Miestny úradu urobí všetko, aby tie

naplánované akcie boli v budúcnosti splnené.

Ale takisto chcem povedať zároveň , že v tejto oblasti

predpokladám, že nie všetky plány budú plnené tak, ako si

naplánujeme. Ďakujem za pozornosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Chce ešte niekto k tomuto bodu vystúpiť? Nehlási sa

nikto.

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  (podľa predtlače)

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok

2017:

príjmy                                    18 239 948,67 EUR

výdavky                                   17 950 052,64 EUR

prebytok bežného rozpočtu                  + 289 896,03 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok

2017:

príjmy                                     1 156 194,92 EUR

výdavky                                    4 243 021,17 EUR

schodok kapitálového rozpočtu            - 3 086 826,25 EUR

2. schodok rozpočtu mestskej časti

za rok 2017                              - 2 796 930,22 EUR

prevod nepoužitých účelových

prostriedkov do roku 2018                     40 076,60 EUR

schodok rozpočtu po vylúčení účelových

prostriedkov                             - 2 837 006,82 EUR

3. záverečný účet finančných operácií

mestskej časti za rok 2017:

príjmové finančné operácie                 4 111 497,83 EUR

výdavkové finančné operácie                   15 016,00 EUR
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prebytok finančných operácií               4 096 481,83 EUR

4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej

časti z prebytku finančných operácií       2 837 006,82 EUR

   5. prevod prebytku finančných operácií do

Rezervného fondu mestskej časti            1 254 213,15 EUR

6.Prevod prebytku finančných operácií do

Fondu rozvoja bývania mestskej časti           5 261,86 EUR

   7. Záverečný účet Rezervného fondu mestskej

časti za rok 2017:

stav fondu k 1.1.2017                     2 592 058,75 EUR

tvorba fondu                                880 002,47 EUR

použitie fondu                            3 386 977,58 EUR

stav fondu k 31.12.2017                      85 083,64 EUR

   8. Záverečný účet Fondu rozvoja bývania

mestskej časti za rok 2017:

stav fondu k 1.1.2017                       937 611,34 EUR

tvorba fondu                                  6 317,70 EUR

použitie fondu                              502 528,37 EUR

stav fondu k 31.12.2017                     441 400,67 EUR

   9.Záverečný účet za rok 2017 a celoročné hospodárenie

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bez výhrad.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)



40

Zasadnutie MZ MČ B-NM 12. júna 2018

Za:                 13 poslancov

Proti:               2

Zdržal sa:           2.

Môžeme ísť ďalej na bod 11.

BOD 11:

Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Pfundtner, pani poslankyňa Augustinič,

pán poslanec Galamboš, pán poslanec Vlačiky. Nech sa páči v

poradí.

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

Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta, ja by som sa

chcela opýtať na to, že v dôvodovej správe k tomuto bodu je

uvedené prečo boli výdavky znižované. Ako sa uvádza, že

boli znižované v nevyhnutnom rozsahu preto, aby sa

zabezpečili základné samosprávne funkcie našej mestskej

časti.

Chcem sa tu konkrétnejšie pýtať na prenesený výkon

štátnej správy v oblasti školstva.

Viacerí z nás sú členmi Rady škôl a sme konfrontovaní

neustále s otázkami zo strany riaditeľov týchto škôl, že

akým spôsobom sa bude financovať, resp. sa doplatí tá suma,

ktorá im prináleží?
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Ja rozumiem tomu zdôvodneniu, že je tu výpadok, ale na

druhej strane zo zákona máme nejaké povinností. Takže chcem

sa spýtať, že ako sa s tým chce mestská časť vysporiadať?

Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, toto je jeden z spôsobov ako sa s tým

chce vysporiadať. Všimli ste si, že dochádza tu k úsporám

vo výške, ak sa nemýlim, zhruba trištvrte milióna EUR.

Začali sme od starostu a poslancov, cez úrad, televíziu,

dotácie, atď., atď. V zásade všetky veci tak, aby sme mohli

naplniť všetko čo chceme v rámci škôl a škôlok. V prípade

informácií, kedy sa to zlepšilo, aká je situácia, pani

Ondrová, chcete vystúpiť a povedať niečo viac? (Áno.)

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

a finančného oddelenia:

Dobrý deň. Budem stručná:

Ide o to, že my sme už o tom diskutovali na poslednom

zastupiteľstve, ale poviem pár slov.

     Prvé tri mesiace roka, vzhľadom na to, že bolo znížené

percento pri podielových daniach, dostali sme menší výnos

z dane z nehnuteľností skoro o 300 tisíc EUR. To sa

samozrejme potom premietlo aj v čerpaní rozpočtu.

     A museli sme vlastne, aby sme zvládli všetky veci

ktoré boli potrebné, tak sme museli v istých prípadoch po

konzultácií, podotýkam že my sme s týmito školami hovorili,

a samozrejme že sme nechceli dopustiť, aby sa dostali do

nejakých väčších problémov, takže dostali síce nižšie

finančné prostriedky.
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Ale teraz, keď sme dostali už v máji výnos vyšší,

vďaka dane z nehnuteľností, tak dostali plný výnos už 1.

júna na ten príslušný mesiac.

     Samozrejme, sme tam ešte v dlhu, to musíme priznať,

ale jednoducho, pokiaľ nebude väčší daňový výnos už čo

príde na Miestny úrad čo sa týka podielových daní fyzických

osôb a dane z nehnuteľností, lebo to sú naše nosné príjmy,

tak nemôžeme jednoducho len doplatiť to školám a neplatiť

faktúry, prípadne siahnuť na mzdy našim pracovníkom,

a podobne.

Takže faktom zostáva, že my toto evidujeme koľko

ktorej organizácii, poviem to takto vo všeobecnosti,

dlžíme. A samozrejme, že sa pracuje na tom, aby sa im podľa

možnosti a podľa toho ako nám prídu hlavne podielové dane

a dane z nehnuteľností, aby sme to teda vysporiadali.

Spracovala som jeden materiál, ktorý by možno po

diskusii na Regionálnom združení mohol priniesť nejaký

efekt. Ja sa neviem za to zaručiť, či to tak bude, pretože

tento materiál musí byť prerokovaný na Mestskom

zastupiteľstve. A samozrejme, potom závisí od toho, či

povedzme to, čo je viazané v rozpočte hlavného mesta na

solidaritu, bolo uvoľnené a išlo by to do rozpočtov tých

príslušných mestských častí, ktoré solidaritu znášali.

     Určite všetci máte informáciu, že je návrh Dodatku

Štatútu, ale tam ide vlastne o to, že odkedy by mohol byť

tento dodatok účinný.

     To znamená, že tam by bolo potrebné ďalšie uznesenie,

ktorým by sa uvoľnili tieto finančné prostriedky.
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     A viem, že sú viazané v rozpočte hlavného mesta, aby

sa jednoducho na tie mestské časti zaslali, a to by nám

znovu pomohlo tak rádovo skoro do 400 tisíc.

Čiže to sú všetko veci, s ktorými sme nepočítali,

pretože to uznesenie, ktoré bolo schválené v decembri nám

narušilo ten doterajší chod ako to fungovalo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chcem povedať, že mimo rozpočtu pani vedúca v podstate

zatiahla brzdu, a či už je to vnútorná správa, investičné

oddelenie, kultúra, veľa akcií sa pozastavilo, znížilo,

atď., atď. Čiže úrad šetrí a bude šetriť ešte viac, aby

mohol všetky peniaze ktoré školám a škôlkam náležia

v priebehu roka vyplatiť v plnej sume.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja doplním Teba a pani

RNDr. Ondrovú. Ja som bol účastníkom tých rokovaní aj

s pani poslankyňou Vítkovou, za čo jej ďakujem, so všetkými

správcami kapitol. Keď si pozriete ten materiál, tak vidíte

že nikto nebol vynechaný, nebolo to jednoduché, ale proste

taká je situácia.

Ešte spomeniem navýšenie platov zo zákona o 4,8 %, to

nás stálo asi 1,5 milióna EUR. Takže situácia je taká aká

je, takže sme urobili, myslím si, že čo sa dá.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál nehovorí o znižovaní stavov na úrade. Za

posledné 4 mesiace ukončili pracovný pomer na mestskej
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časti  4 ľudia a ďalší traja sú kvázi pripravení

v najbližších mesiacoch rozviazať pracovný pomer.

Pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať, je pravda že

naozaj niekde ma to zaskočilo v tých výškach, lebo sumy sú

to riadne. Ale tá jedna otázka, že mínus 45 tisíc EUR

občianskemu združeniu. Nie je tam napísané, akému

občianskemu združeniu?  Chcem sa spýtať, že keď niekomu

zoberieme 50 tisíc, nejakému občianskemu združeniu; že teda

aká to bola vlastne dotácia? A teraz či nebude musieť

skončiť svoju činnosť? Rozumiem ostatným položkám, ale toto

je taká otázka.

A ešte mám jednu otázku; ten transfer na JAMU. Tam je

+ 112 000 a plus 87 400; čiže tieto dve položky ma

zaujímajú. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prvú otázku zodpoviem ja a druhú

poprosím zase pani vedúcu, možno aj  s kolegyňami,

ekonómkami, to už nechám na Vás.

Pani poslankyňa, to je vlastne položka dotácie

občianskym združeniam. Čiže na všetky občianske združenia,

nie na jedno konkrétne.

A k druhej otázke; téma je JAMA, prosím, zopakujte ju

ešte raz. Dobré?

Viete odpovedať bez toho? Dámy, pamätáte si otázku?
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Ing. Petra  S t r e j č k o v á, referent oddelenia

hospodárskeho a finančného:

To sú dve faktúry, ktoré nám zostali z minulého roku

neuhradené za JAMU. Skladá sa to z tých dvoch súm, 112

a 87; dokopy je to nie celých 200 tisíc – 199 aj nejaké

drobné. To ide na JAMU ešte.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ale, ak dobre chápem, tak formou cash flow by sme

tieto peniaze reálne nezaplatili; ani ich nezaplatíme.

Ing. P. S t r e j č k o v á, referent oddelenia:

Ani ich nezaplatíme, budú započítané v rámci

vzájomných pohľadávok a záväzkov. Už sú vlastne, zmluva je

podpísaná.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta.

Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som nadviazať na

kolegyňu Augustinič. Taktiež som pochopil tú položku mínus

50 tisíc že to má byť na dotácie pre všetky občianske

združenia.

Ale chcem sa opýtať na formu participatívneho

rozpočtu, pretože po právnej stránke aj tí, ktorí sú

zapojení do participatívneho rozpočtu dostávajú tieto

prostriedky vo forme dotácií; či sa to bude týkať aj ich?
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Lebo dostal som viaceré podnety a otázky zo združení, ktoré

boli do tohto programu zapojení a teda aj mali získať

nejaké prostriedky a ešte ich nezískali, že či sa to bude

krátiť aj pre participatívny rozpočet, alebo nie?

A v prípade že nie, či už teda tie prostriedky tí ktorí

postúpili v rámci projektov, dostali? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Snažíme sa, aby prostriedky, ktoré boli vyčlenené

a dohodnuté v rámci participatívneho rozpočtu boli v plnej

výške vyplatené. Ale momentálne jednoducho ekonomickému

oddeleniu v plnej miere šéfuje pani vedúca, takže keď

povie, že teraz nie sú peniaze pretože školy sú na prvom

mieste, tak to musíme rešpektovať.

Veríme, že v tomto mesiaci alebo začiatkom ďalšieho

peniažky vyplatené budú.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja k tej JAME, ešte

k tým faktúram; tieto faktúry nie sú zverejnené na webe

mestskej časti, čo je v rozpore so zákonom 546. A ďalšia

vec, neboli ani v rozpočte na rok 2018 ako nejaký záväzok

z minulých období. To nám nebolo dostatočne vysvetlené.

Tak podľa môjho názoru tieto faktúry, nie že

nezaplatíme, ale nemali by sme ich ani započítavať, lebo je

to prakticky to isté. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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     Kolegyne, prosím vás, vyjadrite sa.

Ing. P. S t r e j č k o v á, referent oddelenia:

Stačí, keď si pozriete záverečný účet, v ňom v položke

JAMA je nedočerpaný rozpočet vo výške 280 tisíc EUR. To sú

finančné prostriedky, ktoré boli určené na tieto faktúry.

     Vzhľadom na to, že tieto faktúry neboli uhradené, tak

budú uhradené z tohtoročného rozpočtu. Minuloročný rozpočet

sme tým pádom ušetrili a tie ušetrené peniaze zostali na

tom Rezervnom fonde.

Ďalšia vec čo sa týka vykazovania, tak sú riadne

uvedené v našich záväzkoch, v súvahe ktorú sme odovzdali na

Ministerstvo financií a ktorá je tiež súčasťou záverečného

účtu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Zverejnenie preveríme, nie je dôvod, aby

nejaká faktúra nebola zverejnená.

     Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám zopár

pripomienok a otázok.

     V prvom rade chcem povedať, že nielen školy sú

nedofinancované, ale máme tu aj Knižnicu kde nejdú viaceré

veci ako by mali, máme tú EKO-podnik; to som kritizoval už

vo februári, keď sme prijímali rozpočet, že tých peňazí

dostali veľmi málo.
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     A vidíme to všade, na uliciach, nepokosené, výtlky

neupravené, na Kolibe, naozaj. Včera som bol v Gaštanici,

treba pokosiť, treba pohrabať. Na cestách sú také výtlky,

že na odtrhnutie kolesa. Normálne na Dlhovej som videl taký

výtlk, že tam sú nejaké káble, siete naťahané, taká jama,

až na to obnažené, takže tam keď niekto zapadne, že sa mu

tam niečo roztrhne, tak si to ani nechcem predstaviť.

A som rád, že sa znížil ten poplatok, ktorý dávame

Bratislavskej televízii; podľa  môjho názoru to

nepotrebujeme, podľa mňa sa to malo celé zrušiť. Je to

luxus, keď nemáme na bežnú činnosť.

A ešte sa chcem spýtať na telocvičňu na Jeséniovej,

mínus 200 tisíc; to je tá dotácia, ktorú získalo naše

občianske združenie? Alebo o akú položku sa jedná, lebo

teda vieme, že víťaz súťaže nepodpísal tú zmluvu a že

budeme musieť vrátiť tú dotáciu, ktorú získali dámy z nášho

OZ. A teda vnímam to ako obrovskú hanbu a zlyhanie mestskej

časti, že sme do tejto telocvične nešli.

     A chcel by som vedieť, že  čo ďalej plánujeme s týmto

projektom, keďže máme vlastne projekt hotový, stavebné

povolenie hotové.

A ako všetci vieme, na Kolibe tá telocvičňa chýba.

Rád by som počul odpoveď. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči. Tých 200 tisíc je určite na tú

telocvičňu, ktorú získala mestská časť.

      A s tým, že v priebehu jari budúceho roka bude

opätovne výzva, do ktorej má mestská časť možnosť sa

opätovne prihlásiť.
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A v prípade, že poslanci zvážia, že budeme stavať za

650, 620 alebo 680 tisíc novú telocvičňu, tak v takom

prípade sa do tohto projektu pôjde.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som chcela povedať, že už pri

tom prvom návrhu rozpočtu sme boli viacerí takí, ktorí sme

už aj ten považovali za nereálny. Ja som bola v nemocnici,

takže som tu nehlasovala za ten pôvodný rozpočet.

Ako chápem, že nejaké úspory treba, ale my sme nemali

možnosť vlastne sa k tomu vyjadriť.

A čo sa týka tej položky že občianskemu združeniu, tak

to nie sú len občianske združenia. My predsa pri tejto

otázke financujeme aj neziskové organizácie, ktoré pracujú

s ľuďmi bez domova. To sú reálni poskytovatelia sociálnych

služieb neverejní, pretože verejní v tejto oblasti takmer

nepôsobia. A to znamená, že v podstate oni si u nás nebudú

môcť požiadať o žiadnu dotáciu, oni ju nedostanú, lebo

nemajú z čoho. A tým pádom my túto oblasť nijakým spôsobom

nebudeme financovať.

A keď som si porovnávala vlastne ten pôvodný rozpočet

práve v tejto oblasti, tak tam ostalo nejakých 8 500 pre

iné združenie. Myslím nejakých 100 EUR na bicykle. Ja

s bicyklom jazdím, ale proste asi by bolo dobré zvážiť, že

naozaj ktoré položky vyškrtneme všetky, a aký bude ten

dopad.

A podobne ako tu Martin (Mgr. Vlačiky) spomínal tú

telocvičňu, tak ja by som chcela spomenúť Makovického, lebo

úplne taký posledný materiál je správa o aktuálnom stave

investičných akcií.
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     V podstate výzva bola na zamýšľanú  rekonštrukciu

a bola podaná tak, že partnerom sa nedalo do nej prihlásiť,

ale úrad nejakým spôsobom vlastne nezvážil žiadnu

alternatívu, tá výzva už skončila. Takže to znamená, že my

v podstate nebudeme mať možnosť ani tú žiadnu alternatívu

pripraviť, pokiaľ tie peniaze úplne znížime.

Proste, ja súhlasím s tým, že nejaké opatrenia treba,

ale niektoré tie konkrétne ktoré sú, tak myslím si že majú

ďalekosiahly dosah.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, pokiaľ ide o ľudí bez domova, tak nie

je to tak, ako to vyzerá na prvý pohľad, že do tejto

oblasti nejdú alebo nepôjdu peniaze. Okrem toho, že máme

stále predsa, myslím že ako jediný v rámci mestských častí

pracovníčku, ktorá sa tejto oblasti pre ľudí bez domova

venuje, máme sociálnu výdajňu a vďaka nej a jej pomoci idú

potraviny, hygienické potreby pre ľudí bez domova.

V tomto roku sme získali zhruba 4 500 EUR

z prostriedkov zvonka, ktoré išli špeciálne na ľudí bez

domova, ktorí sú na Zátiší; predovšetkým na riešenie ich

bytovej situácie, na riešenie dokladov, a podobne.

A v tomto chceme určite aj pokračovať.

Čiže vyriešiť aj v prípade Jána z Boha ten dlh

z minulého roka 1 000 EUR, pokračovať v pomoci ľuďom na

Zátiší, a samozrejme aj v rámci ad hoc pomoci, získali sme

peniaze napríklad pre ľudí, ktorí sú za FreshMarketom.

Čiže my sa snažíme zapojiť verejnosť, zapojiť firmy.

Zapojili sme FreshMarket samotný, aby to nebolo len o tom,
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že na základe rozhodnutia Miestneho úradu musia odísť, ale

bola im poskytnutá sociálna pomoc, aby mali možnosť kam

ísť, aby sa s nimi pracovalo, atď.

Čiže tejto oblasti by som sa určite nebál.

Nech sa páči, ešte niekto?

Pani poslankyňa Šebejová s faktickou poznámkou. Nech

sa páči.

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

K ľuďom bez domova si dovolím poznamenať toľko, že už

na viacerých sedeniach som povedala, že v podstate tieto

peniaze ktoré do tejto oblasti dávame, tak na riešenie tej

situácie sú nedostatočné.

Mám informácie, že ľudia z FreshMarketu v tej oblasti

za ním sa presťahovali do oblasti Zátišia, a za 4 roky sa

mi nepodarilo na Zátišie vlastne v spolupráci s úradom

zabezpečiť to, aby tam bola suchá toaleta. Takže myslím si,

že tie peniaze sú nedostatočné.

A druhá otázka, na ktorú som sa pýtala, bola

Makovického.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V prípade Makovického sme povedali  jasne, nebolo

možné sa do tohto projektu prihlásiť s partnerom.

Pán poslanec Bielik.

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

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

chcel by som sa spýtať pán prednostu, len ho tu teraz

nevidím, tak možno pána starostu, alebo niekoho iného
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z Miestneho úradu, včera ma upozornili naši občania na

situáciu, ktorá súvisí aj s rozpočtom. Máme tam na

Račianskej, oproti policajtom novostavbu, neviem presne ako

sa volá, alebo kto je investorom, ale bol tam včera zabraný

celý jazdný pruh na hlavnej ceste okrem nejakého pozemku,

ktorý tam majú oplotený.

Ja sa na to pýtam preto, lebo poplatok za zabratie

verejného priestranstva by mal byť príjmovou časťou

rozpočtu; aby sme sa nezaoberali len výdavkami ale aj

príjmami.

Mňa by zaujímalo, že či tento stavebník má riadne

povolenie na zaujatie tohto verejného priestranstva, a či

tým pádom máme z tohto my alebo hlavné mesto? Kto by bol

ten konečný prijímateľ toho benefitu, že má riadne

zaplatený ten poplatok, aby sa to dalo naplno povedať.

Možno asi teraz hneď nie, to sa asi nedá z hlavy, ale tak

nejako.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Viete povedať pán poslanec, či tá Račianska ulica

patrí Magistrátu, vrátane chodníku, komunikácie; to znamená

príjem je Magistrátu.

A musím povedať, že v poslednom roku veľmi žiarlivo si

stráži mesto takéto príjmy. Čiže bol by som veľmi

prekvapený keby mu to ušlo. Niekedy to dokonca tak preháňa,

že keď my dáme požiadavku na investora v rámci stavebného

povolenia, aby zrekonštruoval verejnú komunikáciu, verejný

chodník, tak mesto dá investorovi ešte aj zaplatiť za

zaujatie verejného priestranstva, za to že ide

rekonštruovať verejný chodník, resp. verejnú komunikáciu.

Čo už je trošičku asi podľa mňa „za“, ale rešpektujeme to.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení kolegovia, ja

by som predsa len navrhol jednu menšiu zmenu, a týka sa to

zmeny rozpočtu. Týka sa to konkrétne tejto budovy. Jedná sa

o Stredisko kultúry. Viete dobre, že firma Centralzón,

s ktorou sme uzatvárali zmluvy, má územné rozhodnutie

a očakávame že v júni alebo v júli bude mať stavebné

povolenie. Čiže v auguste, možno v septembri začnú

s prácami. Prvé budú búracie práce tých Potravín,

a samozrejme zasiahne to aj Stredisko kultúry a hlavne

foyer. Chceli by sme, aby sme sa vedeli nejako zosúladiť,

a to foyer nejako zrekonštruovali, hlavne tie toalety.

Iste si pamätáte, že sme prijali uznesenia, aby

poplatok za rozvoj účelovo išiel do tejto budovy.

     Takže dovolím si navrhnúť jednu takú menšiu zmenu.

Prerokoval som to aj s investičným oddelením, s pani

Ondrovou, s pani Strejčkovou; keď si pozriete tú tabuľku

úprava rozpočtu, Stredisko kultúry, na rekonštrukciu

toaliet. Čiže proste, aby sme tam mali položku, aby keď

príde aj poplatok za rozvoj, aby sme mohli začať nejako

paralelne s tým stavebníkom aj rekonštrukciu foyer a

toaliet. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Do diskusie už nie je nikto prihlásený, okrem pána

poslanca Vlačikyho. Nech sa páči.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y :
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Ja by som mal ešte jednu otázku, čo sa týka toho

poplatku za rozvoj, že pamätám si keď koncom minulého roku

sme sa bavili o zostavovaní rozpočtu, ste spomínali pán

starosta, že na tento rok sa plánuje vybrať asi 900 tisíc

EUR. Teraz som počul o sume, že sa vybralo doteraz nejakých

70 tisíc za tento rok; už je to viac?

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

Do 150 tisíc EUR; ak si dobre pamätám.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y :

Dobre. Aká je teda šanca, že sa dostaneme k

tej plánovanej sume 900 tisíc EUR, lebo z toho sú

financované mnohé tie investičné projekty.

A teda počul som o fiktívnych peniazoch, napríklad na

telocvičňu na Kolibe, že aj tu by sme do toho išli, keby sa

podpísal ten zhotoviteľ, ktorý vyhral tú súťaž; že aj tak

by sa do toho nešlo, lebo nemáme na to peniaze. Takže by

som rád počul nejakú odpoveď.

A nepočul som ešte vlastne odpoveď k tým výtlkom

Jeséniová, atď., na čo som sa pýtal v predchádzajúcej

otázke. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Mám za to, že keď je nahlásený výtlk, tak sa

opravuje. Čiže, ak je nejaký problém, dajte vedieť. Ja

upozorním EKO-podnik, že treba v tomto pokračovať. V tom

problém nevidím.

     A mám pocit, že ešte aj v rámci rozpočtu teraz pri

jednom z mála navýšení je práve pre EKO-podnik.
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Pokiaľ ide o telocvičňu, neviem o tom, že by to

boli fiktívne peniaze; ak sa nemýlim. Môžem sa mýliť,

samozrejme. Sú to vyslovene alokované peniaze z rozpočtu

mestskej časti.

Pokiaľ ide o výšku poplatku za rozvoj, predpokladám,

že viac-menej tú sumu 800 - 850 tisíc EUR, ktoré po zmene

sú tam plánované v tomto roku, aj dosiahneme.

Jediným problémom je, že tá suma bude vybratá tak, že

väčšinu z nej nebude možné využiť, pretože príde na účet až

v jesenných mesiacoch.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem ešte opýtať pracovníkov

k parku JAMA. Možno som to zlé pochopil, ale tie

prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v roku 2017, potom sa

pripísali naspäť k Rezervnému fondu, lebo teraz keď som si

pozrel záverečný účet, tak tam bol stav Rezervného fondu

k 31. 12. 2017 85 tisíc EUR. Takže potom mi to asi nejako

nevychádza.

Ing. P. S t r e j č k o v á, referent oddelenia

hospodárskeho a finančného:

Ale schválili ste uznesenie, že do Rezervného fondu

pôjde prebytok rozpočtu roku 2017 1,2 mil. EUR, a to

obsahuje tie finančné prostriedky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, chce sa ešte niekto do diskusie

prihlásiť?
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     Nie.

V takom prípade diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú

komisiu o návrh uznesenia.

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

Najprv budeme hlasovať o návrhu; čiže zníženie

poplatku za rozvoj o 15 000 Eur a pridať 15 000 EUR na

kapitolu 4.3.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 10 poslancov

Proti:               3

Zdržal sa:           3

Nehlasoval:          1

(Poznámka k hlasovaniu.)

Budeme opakovať hlasovanie?  (Súhlas.)

Takže prosím, ešte raz prezentujme sa.

Ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána vicestarostu

Winklera;

(Prezentácia.)      20 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 12 poslancov.

Proti:               2

Zdržal sa:           6
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Teraz budeme hlasovať o celom materiáli.

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

1. Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na rok 2018 takto:

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdajov

vo výške 748 675,60 EUR – podľa predtlače.

2. Navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO-

podnik VPS na bežné výdavky o 24 000,00 EUR na opravu

schodísk, výtlkov a čistenie vpustí;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       20 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  13 poslancov.

Proti:                3

Zdržal sa:            4.

Ďakujem pekne.

Poprosím pána vicestarostu, aby prevzal vedenie

zastupiteľstva na pár minút.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem, pán starosta.

     Máme tu bod č. 12.

BOD 12:

Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2018/2019

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

Prosím bez úvodného slova.

Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči.

Nikto nie je prihlásený do 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

     s c h v a ľ u j e

Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2018/2019;

bez pripomienok.

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

Ďakujem veľmi pekne.
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Prosím, budeme sa prezentovať pred hlasovaním o tomto

bode.

(Prezentácia.)       17 poslancov.

Budeme hlasovať.

(Hlasovanie.)

Za:                  16 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Materiál bol schválený.

Môžeme prejsť k bodu č. 13.

BOD 13:

Návrh Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

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

Materiál sa dlhšie spracovával. Spracovateľ Ing. Skyva

nedorazil; asi dostal defekt cestou, takže prosím, otváram

diskusiu k tomuto bodu.

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja by som chcel

najprv vyjadriť radosť, že tento materiál sa konečne dostal

na zastupiteľstvo, pretože už bol spracovaný hodnú chvíľu

a stále sa tam nedostal.

Zároveň sa chcem poďakovať spracovateľovi pánovi

Skývovi, ktorý sa dlho tomu venoval, trpezlivo zapracovával

pripomienky. Na našej komisii sa o tom rozprávalo viackrát.
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A teda chcem poprosiť kolegov, aby za tento materiál

zahlasovali, lebo to je veľmi dôležitá a podstatná vec mať

takýto dokument prijatý. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem pekne pán kolega.

     Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo. Keď si pozrieme, kade pán Skýva ťahá

tie cyklotrasy, tak trošku mám zimomriavky z toho; cez

Šancovú, cez Račiansku, cez Kominársku, atď. Toto nie sú

cyklotrasy, zasa bude iba kresliť nejaké čiary na cestu,

ako na Sibírskej, ako v Ľudovej štvrti, kde som videl dva

škaredé pády. Neviem, či cyklotrasy áno, ale nie za takúto

cenu.

Napríklad cyklomobiliár. My robíme cyklomobiliár

napríklad aj pre naše škôlky, kde žiadame o ohlášku, atď.;

kde nám dávate dokonca aj zaplatiť poplatok ako mestská

časť. Už sme aj ich inštalovali na Kuchajde, atď.

Ale takýto materiál; hovorím ešte raz: Cyklotrasy áno,

ale nie v týchto územiach, ktoré pán Skýva vybral. Je to

tam strašne nebezpečné, atď., atď. Ďakujem.

Dokonca neprišiel to ani sám prezentovať na našu

komisiu, aby sme mohli nejaké muchy vychytať. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne pán kolega.

Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči.
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Poslanec Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja by som chcel

k tomuto materiálu povedať, že je to materiál ktorý si

myslím, že je pre mestskú časť dôležitý. Takisto si myslím,

že tento materiál mohol byť spracovaný vo väčšej kvalite

napriek tomu že tu bolo povedané pred chvíľočkou z úst

kolegu Martina Vlačikyho, že pán Skýva načúval

pripomienkam.

     Som presvedčený, naozaj môžem to doložiť aj svojimi

vlastnými pripomienkami, viackrát som tento materiál

pripomienkoval, zúčastnil som sa aj verejného

pripomienkovania tohto materiálu, vzniesol som podľa môjho

názoru kvalifikované pripomienky. Dokonca by som povedal,

že ani jedna z týchto pripomienok z mojej strany,

akceptovaná nebola.

Napriek tomu si myslím, že mestská časť potrebuje

takúto dokumentáciu. A napriek tomu, že vidím v nej viaceré

nedostatky alebo chyby, myslím si, že by bolo dobré aby sme

my, ako mestská časť, tento materiál mali.

Ale zároveň si myslím, že by sme ho nemali považovať

za uzatvorený materiál a niektoré z tých vecí, ktoré či už

mne alebo aj pánovi kolegovi Galambošovi prekážajú, alebo

má k ním vážne výhrady, tak by ich bolo dobré následne do

tohto materiálu zapracovať, resp. tento materiál by mal

predstavovať naozaj taký živý dokument. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Peter (Ing. Vaškovič), ja s Tebou

súhlasím. Mám tam tiež veľa výhrad, ale myslím, že mali by
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sme to schváliť. Sú tam niektoré komunikácie, ktoré nie sú

vytesané do skaly.

S faktickou poznámkou sa hlási dnešný oslávenec pán

poslanec Mikulec.

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

Ďakujem za slovo.

Mňa len teda udivuje, že Petrove (Ing. Vaškoviča)

pripomienky, ktorého ja považujem za dosť veľkého odborníka

aj v tejto oblasti, neboli zapracované; a zaujímalo by ma,

že prečo neboli zapracované?

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

Nie je tu spracovateľ, takže žiaľ, neviem odpovedať,

Peter (Ing. Vaškovič) tiež nie.

Nech sa páči, pán poslanec Bielik.

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

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ja by som mal taký návrh, ktorý nedávam formou uznesenia,

ale je to skôr formou nejakého praktického vylepšenia alebo

realizácie tejto našej koncepcie cyklodopravy.

Máme tu už nejaké cyklocesty v našej mestskej časti,

ktoré sa  využívajú, predovšetkým pás Pod vinohradmi od

Sliačskej ulice, Peknú cestu čo je vlastne horská.

A v tomto úseku, podľa mňa, by sme mohli začať s takým

opatrením, tak ako máme rôzne po sídliskách, po chodníkoch

nápisy, také nastriekané nápisy na zemi že „voľný pohyb psa

zakázaný“; Išlo by o takýto výchovný prvok, nie je to

zákaz, ale nazval by som to skôr ako upozornenie.
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Mnohí psičkári si neuvedomujú, že to po čom sa

pohybujú nie je chodník ale cesta v tej Horskej ulici a

voľne pohybujú sa tam psy, pričom je tam vysoký živý plot

z každej strany. A je to aj stúpanie, alebo klesanie

z opačnej strany, cyklisti tam chodia rýchlo, a jednoducho

je to nebezpečné. A skôr alebo neskôr určite tam dôjde

k úrazu. A možno už tam k nejakým došlo.

Čiže, ak by to bolo možné nejako v spolupráci s EKO-

podnikom, takéto výchovné opatrenie spraviť, že by tam boli

tie nápisy na zemi, aby si to ľudia lepšie uvedomili, aby

toho psa mali aj na voditku. Myslím, že rozumiete, o čo mi

ide.

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

Veľmi dobré Ti rozumiem Jožko (Ing. Bielik), lebo mám

psa.

Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

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

Keď už hovoríte o tom, tak myslím, že treba psov

trochu vychovávať. A myslím,  že keď ich ten pán vychováva,

tak nerobia neplechu.

Ale vrátim sa k tej cyklokoncepcii:

Ja si myslím, že takýto materiál je dosť dôležitý

materiál tuná na prerokovanie, kde by spracovateľ toho

materiálu minimálne na ten bod mal sedieť, aby

mohol odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú poslancov.

Takže do budúcna by som poprosil, aby tí ľudia, ktorí

spracovávajú materiály, ktorí sú napísaní na materiáli,

boli na zastupiteľstvách a mohli sa vyjadriť.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Ja s Tebou súhlasím, lebo ja som ho

musel doslova „dokopať“, aby prišiel na Miestnu radu.

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči, máte slovo.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo. Mne je tiež ľúto, že tu nemáme

spracovateľa, ktorý by teda vedel odpovedať na niektoré

otázky.

Ale ja chcem povedať aj kolegom, že vlastne táto

koncepcia nie je niečo, čo by si pán Skýva ako vymyslel tu

na mestskej časti, akože vysúkal z prsta. Je to zase

koncepcia, ktorá nadväzuje na územný generel dopravy mesta

Bratislavy, kde máme definované cyklotrasy aj cez našu

mestskú časť. A teda bolo to prerokované na Magistráte, na

Okresnom úrade, na Krajskom dopravnom inšpektoráte, na

odborných oddeleniach, atď., atď.

Ja rozumiem tej výhrade, že mnohé tie komunikácie sú

také aké sú a ako sa ťahajú tie cyklotrasy. Aj mne niektoré

veci pripadajú také, že teda bude to ťažko, ak sú raz tie

trasy takto zadefinované, a už inokadiaľ tá cesta nevedie.

Takže nejakým spôsobom nám táto koncepcia poslúži pri

budúcich nejakých developerských zámeroch. A hlavne týmto

smerom, že teda ak niekto bude chcieť niečo popri týchto

trasách realizovať, tak dostane do podmienky; áno, tu ide

cyklotrasa, takto a takto si to predstavujeme, máme takú

koncepciu, aby to tam zapracoval, aby sme mali čím

argumentovať. Takže z tohto dôvodu je to veľmi dôležité.

Prosím opätovne o podporu. Ďakujem.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne, Martin (Mgr. Vlačiky).

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Mikulec.

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

Ja plne súhlasím s tým čo si povedal Martin.

     A na druhej strane aj pripomienky kolegov ktoré sú

k niektorým trasám. Niektoré tie trasy nie sú pre cyklistov

nie sú na jazdenie ale pomaly na zabitie. Takže povedzme si

na rovinu, že niekedy tie cesty nie sú prispôsobené na to,

aby tí cyklisti tam jazdili. A robiť niečo nasilu, na to

aby sa stal nejaký úraz niekomu, neviem, či je to šťastné

riešenie.

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

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne. Hneď na začiatku pán spracovateľ menuje

4 cyklotrasy; vyberiem dve: Vajnorská, na nej parkujú autá.

To je tá trasa na chodníku pred ITC budovou. To je

parkovanie, je to vodorovné značenie, žiadne, zvislé že tam

parkujú, je to v poriadku, môžu tam parkovať.

Odbojárov: neviem, kde tam je cyklotrasa, atď., atď.

Potom ešte u vás v Mierovej, je tam tá cyklotrasa? To

nevieme komu patrí; ani vy to neviete, ani my to nevieme.

Proste je to neudržiavané, keď my nevymeníme značku, tam

nepokosíme, neurobí to nikto.
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Tak ocenil by som viac nejakej iniciatívy v tomto

smere, v konkrétnej starostlivosti o cyklotrasy. Lebo takto

písať a vymyslieť si cyklotrasu cez Šancovú a krížom cez

Račianske mýto, tak to je hara-kiri. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

Ďakujem pekne. Ako môj syn má 28 rokov a presne toľko

jazdím po Bratislave na bicykli, lebo 3 roky jeho života

som nemala vodičák. A teraz jazdím aj ako vodič a jazdím aj

ako cyklista. Ako cyklista zásadne po chodník, lebo po

ceste sa bojím. Ale pokiaľ sú na ceste tie piktogramy, tak

cítim sa oveľa bezpečnejšie.

Podľa mňa, my ťažko tuto naprojektujeme nejaké

cyklotrasy, ktoré budú bezpečné. Určite nie som sama,

viacerí, všetci ste boli v nejakom meste, kde proste

cyklodoprava funguje.

Ja si myslím, že my, aj ako vodiči, musíme začať od

seba, pretože prioritu na tej ceste nemajú autá, to len

v Bratislave platí. Prioritu majú tí najslabší, to sú

chodci. To znamená, že pokiaľ im budeme dávať prednosť na

prechode a nebudeme proste naháňať čas, to je prvý bod čo

môžeme urobiť úplne jednoducho.

A potom by to mali byť cyklisti, lebo tí jednoducho

dávajú do toho svojho pohybu aj vlastnú energiu, takže

zároveň šetria ten vzduch pre nás všetkých.

To znamená, že nie tým čo nakreslíme ale tým, ako sa

budeme správať, ako budeme po tých cestách jazdiť a ako
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budeme tie značenia rešpektovať, tak tým máme vlastne šancu

presadiť tú cyklodopravu. Lebo pokiaľ ide o Bratislavu,

môžeme tu čakať na metro ešte ďalších 50 rokov, ale na

bicykle si myslím že to mesto je vhodné. Len proste nejakým

spôsobom nie je zvyknuté.

Takže pán Skýva, vždy keď sme ho pozvali na komisiu,

tak ochotne prišiel, vysvetľoval. Sám bol proste veľmi

sklamaný z toho, že na realizáciu tých cyklotrás, ktoré by

sa aj zrealizovať mohli, nie sú žiadne peniaze.

A myslím, si, že proste schváliť tú koncepciu je prvý

krok.

A ten druhý, ten naozaj môžeme urobiť všetci, ktorí

jazdíme. A potom bude aj to všetko ostatné.

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

Ďakujem pekne Katka (Ing. Šebejová.)

Nech sa páči.

Pretože už nikto nie je prihlásený do diskusie,

poprosím návrhovú komisiu o prečítanie 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

Koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto;

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

Ďakujem pekne. Prosím o prezentáciu pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      15 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 13 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           2

Materiál bol prijatý.

Ďakujem veľmi pekne.

Pán starosta, s radosťou Ti odovzdávam slovo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Kolegyne, kolegova, je 10,56 hod.

Ak dovolíte, nebudeme otvárať ďalší bod, pretože

o 11.00 hod. máme v programe vystúpenie občanov. Rovno by

som si tento bod dovolil otvoriť, nenecháme občanov čakať.

BOD 37:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do diskusie alebo k tomuto bodu je prihlásená Oľga

Turčanová z Hlavnej 28. Nech sa páči, prosím poďte

k mikrofónu. Máte 3 minúty na vystúpenie; už to poznáte.

Dobrý deň prajem. Nech sa páči.

OBČIANKA: Oľga  T u r č a n o v á
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Dobrý deň. Volám sa Oľga Turčanová, prišla by som

požiadať o odsúhlasenie poslaneckej previerky. Pán starosta

vydal búracie povolenie na môj dom v právnom stave;  čo

považujem za šokujúce za to že som vdova a stará. Nie, nie

je možné, aby mi poškodzoval moje vlastnícke práva.

A minister dopravy toto právoplatné búracie povolenie

zrušil. Ja Árpada Érseka nepoznám, ale vydal ho z vlastnej

vôle a po preštudovaní všetkých nezákonných listín.

Čo oprávňovalo pána Kusého k tomu, aby vydal

právoplatné územné rozhodnutie pre cudziu osobu na mojom

pozemku? A stavebné povolenie na cudzom pozemku pre cudziu

osobu? A búracie povolenie môjho domu cudzou neoprávnenou

osobou? Takže to sú už také šoky, ktoré tu človek zažíva.

Takže chcem povedať, že z akého dôvodu k tomuto

prišlo:

Bývalý starosta pán Frimmel vydal na základe podvodov

rozhodnutie o súpisnom čísle, pre čo tu vystupujem, pretože

pod hlavičkou mestskej časti miestneho úradu. Vydal

a rozhodol o cudzej osobe, nenarodenej, a on ju určil ako

stavebníčku aj časti môjho domu.

Pán starosta, ktorého som tiež bohužiaľ volila

s nádejou, že tieto veci všetky vyrieši. Sľúbil mi to od

začiatku svojho funkčného obdobia, že toto vyrieši, lebo je

to v jeho kompetencii. Vyriešil to tak, že vydal

rozhodnutia, o ktorých som hovorila.

Takže som prišla požiadať; a stále sa opiera o tú

listinu, ktorá je podvodom vydaná. Každý ďalší právny úkon,

čiže aj tieto jeho rozhodnutia sú neplatné práve kvôli

tomu, že zneužívajú zákony. A zneužitie zákona nemôže mať

právnu ochranu. On to veľmi dobre vie.
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Takže nechápem, či za to že ja som mala 10 rokov

ochrnutého manžela? Že som oslabená? Že som stará? Že som

teraz vdova si myslí, že si môže rozhodovať o mojom

vlastníctve?

Ja si dovoľujem o týchto podvodoch hovoriť len preto,

že som redaktorka. Za celé roky som všetky listinné dôkazy

o podvodoch, nezákonnosti, zneužívanie právomoci, o zmene

súradníc, aby môj dom patril susede do jej vlastníctva,

lebo ona sa rozhodla, že na mojom pozemku a namiesto môjho

domu postaví dom. Toto sa robí v mestskej časti Nové Mesto,

aby ste to, páni poslanci vedeli, toto sa deje.

A nie som jediná. A mnoho ľudí na to čaká, že ako sa

to vyrieši.

Kataster od toho bočí a sa chráni tým, že keďže oni

dostali listinu, že ich nezaujíma, že bola stanovená

statusom stavebníka osoba pred svojim narodením. Pre nich

je dôležité, že dostali túto listinu. Lenže oni ju

potrebovali práve kvôli tomu;

     (gong)

No, nič. To je všetko.

Proste, aby ste hlasovali o tom, aby sa uskutočnila

poslanecká previerka. Ja dodám všetky materiály k tomu.

     Ak chcete tú listinu, dám ju kolovať.

Pán starosta, vyjadríte sa.

     Má záujem niekto tú listinu vidieť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Kolegyne, kolegovia, pred 4 rokmi tu už pani Turčanová

vystúpila tiež s podobným emotívnym prejavom. V tom čase

pán poslanec Novitzký mal tú česť byť poverený prejsť si
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niekoľko kilogramov najrôznejších listín tohto sporu medzi

pani Turčanovou a jej susedou.

Tiež som mal tú možnosť na začiatku funkčného obdobia,

videl som tie kilogramy a kilogramy materiálov, spisov,

odvolávania sa. Nech sa páči, ktokoľvek dostanete kontakt

na pani Turčanovú, môžete k nej zájsť, potom na úrad

a prehrabával sa. Myslím, že už to má takých 15 kg všetky

tieto materiály. A komunikovať s ňou a jej pani susedou,

a hľadať kto v tomto spore pravdu.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, nakoľko je to

samozrejme mimoriadne závažná informácia, ktorú nám tu

predniesla pani Turčanová, ako vravíte teda opakovane.

Ja by som si možno dovolil požiadať, či by bolo možné

aj už teda mimo schváleného bodu č. 6, ktorý sme tu dnes

mali – Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, sedí

tu kontrolór, má na to príslušné vzdelanie,  má na to

príslušné osvedčenie, má príslušnú vôľu poslancov ktorí ho

zvolili do tejto funkcie, myslím si že má aj ansámbel ľudí

ktorí pracujú na tomto odbore kontroly.

     Nemyslím si, že by týchto, ako vravíte Vy, 10, 15, 20

kilogramov mali študovať poslanci, lebo toto právo a

kompetenciu nemajú, aby teda mohli študovať tieto citlivé

informácie. Myslím si, že by to museli byť zneprístupnené,

nemôžu sa dožadovať informácií na úrade, museli by ísť za

Vami. Vy by ste museli splnomocniť pána prednostu, ak by sa

prípadne dožadovali týchto informácií.
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Túto právomoc má pán kontrolór, pokiaľ by ste mu

vedeli dať Vy, alebo predložiť materiál do zastupiteľstva,

alebo pokiaľ by sme sa vrátili znovu k tomuto bodu číslo 6,

ktorý sme tu dnes mali.

A pokiaľ by pán kontrolór vedel vypracovať správu do

zastupiteľstva k tomuto problému, či autoremedúrou alebo

svojvoľne by bez schvaľovania vedel zapracovať takúto

kontrolu a podať správu zastupiteľstvu, aby to bol verejne

sprístupnený, verejne prerokovaný materiál a nie aby nejaký

poslanec sedel niekde a čítal bez nejakého výsledku.

Takže chcem Vás o to požiadať ako štatutára mestskej

časti pokiaľ by ste vedeli splnomocniť kontrolóra, alebo

pokiaľ by sa on vedel vyjadriť že by spracoval takúto

informáciu do zastupiteľstva. Myslím, že by to bolo veľmi

patričné, aby sme sa týmto problémom občana mestskej časti

zapodievali. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec, som si istý, že pani Turčanová Vám dá

všetky materiály a jej suseda takisto všetky materiály.

Čiže podľa mňa nebude nič, čo by Vám nebolo

sprístupnené, a myslím že komukoľvek. Myslím, že obidve

dámy radi komunikujú a dávajú informácie.

Ak chcete čokoľvek si schváliť, nech sa páči, dajte

návrh a schváľte si to. Ale hovorím, minule to bol pán

poslanec Novitzký, to sú 3-4 roky dozadu, prešiel si tieto

veci.
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Ak splnomocníte niekoho iného, určite si niekto iný

rád pozrie úplne nezávisle celý tento prípad, naštuduje si

ho a bude vedieť, a povie, ako to vidí on.

Pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem za slovo.

Čiže ja  mám jednu otázku:

     Keďže bolo vydané búracie povolenie a právoplatné

stavené povolenie, tak úrad má za to, že v práve je pani

suseda? Teda tá pani, ktorá je oproti pani Turčanovej?

To znamená, že vy keď ste si to všetko

naštudovali, prišli ste k tomuto záveru? To ma zaujíma.

A druhá vec, je nie som právnik. Čiže v mojom prípade

neviem si predstaviť, či by som dokázala takto rozsiahly

susedský spor rozlúsknuť. Čiže zaujíma ma teda názor

mestskej časti a odborných útvarov mestskej časti, ako sa

na tento problém pozerajú? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, zaoberal som sa tým pred tými rokmi

a bol som statočne zahltený obidvoma stranami. Priznám sa,

nebol som si celkom istý, že či sú úplne v poriadku.

     A nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo mal som

pochybností; garáž, stena, a ako najhoršie je, keď si

robíte so susedom zlé. To je horšie ako mať zlé vzťahy.

Čiže priznám sa, ja sa už s tým nezaoberám, a ani

nechcem. Kto chce, čo chce si pozrieť, ja som si istý, že

všetko dostane k nahliadnutiu bez problémov.
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Nech sa páči, ešte raz pani poslankyňa Augustinič

faktická poznámka.

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

Ja mám len faktickú poznámku. Ja rozumiem že existuje

aj susedský spor, ktorý je neriešiteľný a teda mal by ho

riešiť súd. To znamená, že mal by súd riešiť tento susedský

spor.

Prečo potom mestská časť konala a urobila kroky, ktoré

ako keby, a to sa pýtam či to tak bolo, ktorá ako keby

nahrala tej druhej strane?

Keď máme za to, že ten problém je jasný a teda vydali

sme búracie povolenie, vydali sme nové stavebné povolenie,

tak potom máme na to názor.

Pokiaľ nemáme, tak potom musíme tieto dve susedy

odkázať na súd a v tejto veci nekonať. To je môj názor.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja teda mám vedomosť, že na Kolibe

je viacero takýchto problémov, pretože dá sa povedať, že sú

tam aj pozemky systémovo poposúvané a teda je taký stav, že

desiatky rokov to takto funguje. V podstate tí majitelia

majú častokrát kus komunikácie, chodník, je to ich

vlastníctvo. A zase z druhej strany v podstate sú posunutí

niekde inde, k susedom. V podstate takto sú poposúvané tie
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pozemky, sú tam postavené domy, ploty, a v podstate je to

základom viacerých susedských sporov, ktoré teda poznám.

     Je to nejaká systémová chyba, ktorá tam nastala, každý

si to dáva zameriavať, tam sa hádajú medzi sebou, že koho

to zameranie je naozaj správne, atď.

Ja som o tomto konkrétnom probléme pani Turčanovej do

nedávna nevedel a teda sľúbil som jej, že sa v rámci

svojich možností na to pozriem.

Mňa by zaujímalo, resp. ja by som chcel, aby náš

stavebný úrad k tomu spísal nejakú genézu a nejaký názor;

že vlastne aký je názor nášho stavebného úradu na tento

problém, keďže on vydal nejaké rozhodnutie s ktorým pani

Turčanová nesúhlasí.

Rád by som mal ten záver nášho stavebného úradu, že

teda ako on vidí tento problém; toto by som žiadal.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto môžete dostať, len to je čiastková vec, pretože

tam je otázka toho širšia. Ale čo stavebný úrad dokáže, to

vám samozrejme dá. Dostanete k dispozícii všetko čo máme.

Treba len prísť. A som si istý, že pani Turčanová má u seba

kópiu, aj dve, a jej pani suseda ktorú si budete chcieť

vypočuť, takisto. Počul som aj ju, aj susedu, a možno ešte

aj ďalších ľudí, a toto sa opakuje každé dva roky v rôznych

formách jeden proti druhému.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :
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Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja znovu chcem

ešte, lebo Vy tak priam odsúvate túto problematiku na

poslancov, že tam môžu prísť. Ja tam nechcem prísť, lebo

stavebný úrad je vyložene vo vašej kompetencii. Je to

prenesená kompetencia štátu, kde ste jediný štatutár Vy,

nemôže Vás zastupovať ani vás pán vicestarosta, môžete len

Vy. Ani poslanec Novitzký, ani žiadni iní poslanci nemáme

právo naozaj vstupovať do živých spisov, do stavebných

povolení, konaní, atď.

Naozaj Vás pekne prosím, neposúvajte ten problém,

nehovorte že tam môžeme prísť na minerálku, na kávu. Ja tam

nechcem prísť. Ja tam nechcem prísť ani preto, lebo naozaj

nie som odborník v stavebnom konaní, ani v právnom

vzdelaní, aby som sa vedel vyznať, ako hovoríte Vy, v 15,

20 v 50 kilách spisov.

To isté pán kolega Vlačiky, ktorý je takisto ako ja

gesčný poslanec pre Kolibu a Kramáre, a samozrejme že to

leží aj na žiadosti ostatných kolegov, ktorí sú aj z iných

volebných obvodov, aby sme sa ako zastupiteľstvo

zapodievali týmto problémom.

Občianka tu prišla a požiadala o poslaneckú kontrolu.

Pán poslanec Vlačiky navrhol, aby ste spracovali genézu zo

strany stavebného úradu. Ja som požiadal, pokiaľ by takúto

genézu, ak to tak nazveme rovnakými slovami, rovnakým

pojmom spracoval kontrolór mestskej časti.

Takisto žiadala poslankyňa Augustinič, pokiaľ by sa

k tomu mohli vyjadriť odborné útvary.

Sedí tu pán kontrolór.
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Naozaj Vás pekne žiadam, či už rozhodnete že by to

spracoval prednosta Miestneho úradu, ktorý je Vami menovaný

a riadený.

Alebo priamo kontrolór mestskej časti, ktorý je

splnomocnenec zastupiteľstva, pokiaľ by sa ujal slova

a autoremedúrou sám svojvoľne vystúpil a povedal, áno chcem

spracovať a predložím takúto informáciu zastupiteľstvu.

Alebo sa rozhodnete Vy a jedine vami riadený stavebný

úrad, ktorý ako prenesená kompetencia štátu splnomocníte

vedúcu tohto odboru, tohto úseku, kordinačného útvaru aby

spracoval takúto správu, tak budem rád.

Ale prosím Vás, nepresúvajte to na poslancov, na pána

Novitzkého, ktorý tu nie je ani prítomný, alebo na

ktoréhokoľvek iného poslanca, aby tam išiel vo svojom

voľnom čase, keď možno nemá ani na to vedomostí. Možno pán

kolega Novitzký z časti má, lebo ja architekt.

Ale pokiaľ by ste takúto informáciu predložili do

zastupiteľstva v tej vecnej rovine, tú už si myslím že

budeme vedieť preštudovať a budeme sa môcť k tomu vyjadriť.

Takže, prosím Vás pekne, nepresúvajte to, túto

problematiku na poslancov, ale konajte vecne. Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Takže chce ešte vystúpiť pani dr. Soňa Sladká; nech sa

páči pani doktorka, máte slovo. Poprosím vás, 3 minúty.
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OBČIANKA: dr. Soňa  S l a d k á:

Dobrý deň. Ďakujem na slovo. Môj príspevok bude kratší

a predpokladám že odozva žiadna.

V príspevku vás chcem informovať, ako naša mestská

časť hazarduje s dôverou svojich obyvateľov. Prešli dva

roky od smrti nevinného človeka na chodníku pri stále

nelegálnom parkovisku na rohu Sliačskej a Račianskej ulici.

Dnes vám poviem ďalšiu smutnú epizódu tohto príbehu.

Stručne skúsim takto:

V snahe vyriešiť nepríjemnú situáciu s jazdami áut po

tomto nebezpečnom chodníku sa komisia dopravy dohodla

s oddelením investícií na projekte osadenia dopravnej

značky C9 chodník pre peších. Pán Ing. Trnavský za

oddelenie investícií sľúbil žiadosť podať na operatívnej

komisii dopravy Magistrátu. Ako sa tejto úlohy zhostil,

vieme z dvoch zdrojov.

Po prvé: Pani poslankyňa Šebejová v interpelácii na

starostu požiadala o písomné vyjadrenie úradu o osadení

spomínanej značky. Z odpovede na interpeláciu vyberám:

„Návrh na osadenie dopravnej značky, bol prerokovaný,

zvýrazňujem bol prerokovaný, v dopravnej komisii na

Magistráte“.

     K odpovedi bolo priložené veľmi nedôveryhodné

vyjadrenie Krajského dopravného inšpektorátu. Bolo totiž

napísané rukou, bez odosielateľa, bez adresáta, bez

spisovej značky, i bez dátumu. Že bolo opečiatkované

a nečítateľne podpísané mu na vážnosť vôbec nepridalo.

Po druhé: Následne na moju infožiadosť Magistrát

zistil, že Cestný správny orgán hlavného mesta,

zvýrazňujem, nevydal žiadne rozhodnutie, ani neeviduje
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žiadnu zápisnicu, ktorá by bola predmetom žiadosti vo veci

osadenia tejto značky C9.

Odpoveď Magistrátu má nielen zákonnú formu, ale tiež

vierohodnú výpovednú hodnotu. Sú to dve protirečivé

tvrdenia:

„Žiadosť bola prerokovaná, verzus žiadosť nebola

prerokovaná“.

     Práve v jednom je pravdivé.

Čo myslíte, ktoré?

     Ja v tom mám úplne jasno.

Záver:

     V Novom Meste sa s dôverou obyvateľov hazarduje. Sú

zavádzaní jedna radosť, spojite.

Dôvera obyvateľov Nového Mesta v správu mestskej časti

stále rapídne klesá.

Tu už nepomôže ani zákon o hazarde. Ani starostom

ospevovaná transparentnosť mestskej časti.

Vážené poslankyne a poslanci, ďakujem vám, že ste si

informáciu vypočuli a budete sa nad jej obsahom zamýšľať.

Ako s informáciou naložíte, je na vás. (gond)

Prajem vám príjemné leto.

     Do videnia na jeseň.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Osobne si neviem predstaviť že by

niekto mal záujem, aby tam tá značka nebola. Myslím, že

postoj pracovníkov v tejto veci je úplne neutrálny.

Ak to treba preveriť, nech sa páči, preverujme.

Pán poslanec Vlačiky.
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo. Naozaj sme túto tému viackrát

riešili na našej komisii a naozaj z toho vyplynula tá

požiadavka na pána Trnavského, aby riešil osadenie tej

dopravnej značky na Magistráte.

A teda som sklamaný že to dopadlo takto, pretože sme

mali za to, že toto je jedno z riešení možné, asi

najvhodnejšie v tej situácii ktorá tam je. Miesto toho sme

zo stavebného úradu obdržali nejaké teda vizualizácie

alternatívneho riešenia parkoviska, čo asi predložil ten

človek ktorý tam teda to parkovisko nelegálne má.

Teda bola naša komisia akože zo strany stavebného

úradu žiadaná, že má sa k tomu vyjadriť, že čo si o tom

myslí a že máme stanovisko písomne. Ja si nemyslím, že my

sme kompetentní na to, aby sme sa k tomu vyjadrovali, ako

má vyzerať nejaké stavebné riešenie. Skôr na to je

kompetentný stavebný úrad a iné zložky Miestneho úradu.

Ale v každom prípade je tam veľká vôľa vyjsť tomu

človeku ako v ústrety, miesto toho aby tam bola vôľa naozaj

chrániť obyvateľov, chodcov a povedzme cyklistov. Takže

toto ma zaráža. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pri všetkej úcte najväčšia vôľa je sa toho zbaviť

a mať pokoj. Lebo to zamestnáva toľkých ľudí, že už to

postráda zmysluplnosť. Radi by sme vyhoveli, a už nám je

pomaly jedno čo, len aby sme to dali preč, nech už máme

pokoj. To nie je jeden, dvaja, traja ľudia.

Len nie, nevieme dať dole parkovaciu plochu ktorá tam

je možno 20, 30 rokov. Nevieme zrušiť uznesenie Magistrátu,
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ktoré bolo v roku x, kde sa povolili tie sklápacie veci na

parkovanie. Nevieme dať preč rozhodnutie stavebného úradu

z roku 2009 za môjho predchodcu, ktorý povolil parkovacie

miesta, atď., atď.

Ja mám pocit z tohto vystúpenia pani dr. Sladkej ako

by niekto sfalšoval túto správu, ktorá prišla v súvislosti

s tou značkou. Ja by som bol veľmi šťastný keby tam tá

značka bola, aby sme mohli riešiť ďalšie veci. Bol by som

veľmi šťastný aby tam bola, aby aj pani doktorka mala dušu

na mieste a možno niekoľko ďalších ľudí.

Neviem, čo by som mal spraviť ešte v tejto veci, či

niekomu zavolať, či preveriť, či náhodou;

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

No, ak tam nie je ten doklad nikde na Magistráte, že

zo strany mestskej časti našej bolo žiadané o tú značku,

tak asi nebolo žiadané o tú značku.

     Tak žiadam, o opätovné požiadanie zo strany mestskej

časti na Magistrát o umiestnenie tejto dopravnej značky,

ktorá by to riešila. Akože to je podľa mňa jediné riešenie,

keď aj Vy hovoríte, že by ste boli radi keď tam dá dopravná

značka je.

Tak treba toho pracovníka ešte raz poveriť, nech tam

ide a nech o to oficiálne požiada, a nech je o tom písomný

záznam. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, prosím vás, ja to chápem tak, že bol

spochybnený ten papier, ktorý sme dostali z Magistrátu.
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Čiže, prosím, potrebujeme preveriť a mať z Magistrátu,

alebo teda z Krajského dopravného inšpektorátu na

verifikovanie, na hlavičkovom papieri a dodržaní všetkých

noriem ktoré majú byť. Či teda to vyjadrenie je v poriadku,

či bolo naozaj vydané, aby tam bolo spisové číslo, atď.,

atď.

Zároveň pán Trnavský opätovne požiada o súhlas s tým,

aby sa osadila príslušná značka. Ale urobí to tak, aby to

bolo cez podateľňu s číslom, aby nikto nemohol spochybniť

že to išlo. O všetkom bude mať písomný záznam; ak sa aj

nerobí, bude ho vyžadovať.

Môžem tak poprosiť?  (Áno.)

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta.

Komisia myslím zasadá každý utorok na meste. K tomuto

stačí jednoduchý projekt, ktorý opečiatkuje krajský

dopravný inšpektor, záchranné zložky, atď. On sleduje len

to, či to nebude zavadzať záchranným zložkám, či nebude

narušená plynulosť cestnej premávky, a to je všetko. Toto

je otázka jedného, maximálne dvoch mesiacov. A bude

zverejnené rozhodnutie tejto komisie na webe tak ako každý

týždeň a tam si všetci môžeme nájsť čo tá komisia v ten

deň. Má to históriu myslím 10 rokov dozadu na tej

magistrátnej stránke.

Dneska si vieme pozrieť, že kedy to bolo v tej

komisii, aké bolo stanovisko komisie. Napríklad, keď sa

kreslila cyklotrasa na Sibírskej, stanovisko komisie bolo

záporné, ale my sme maľovali.

Takže toto si vieme pozrieť na webovej stránke.
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Dokonca, keď sa tu pohrám trošku, hneď to zistím, kedy

to tam bolo podávané, ktorý dátum, do ktorej komisie.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Už tu nemáme žiadneho občana, ktorý by chcel vystúpiť,

takže ak dovolíte budeme pokračovať v programe.

Máme tu bod 14.

BOD 14:

Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu.

Chce niekto v rámci diskusie vystúpiť?

Hlási sa pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

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

dať pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. Ja som to prerokoval

aj s páni šéfkou organizačného oddelenie. Jedná sa o to,

aby bola úprava, aby sa netlačili materiály na papier, teda

aby sa nedávali v tlačovej forme poslancom, nakoľko všetci

už máme internet, počítače, a myslím si že sa ušetrí tým

pracovný čas a malé finančné prostriedky.

Ja si dovolím to prečítať. Je to trošku zmätočné, ale

je to v poriadku.
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Akože je to nie zmätočné, ale je to tak ako mi to

poradila pani šéfka Červenková.

Teda v článku 4 Rokovacieho poriadku vypustiť odsek 12

znenia:

Ak poslanec MZ požiada, aby mu boli materiály určené

k prerokovaniu predložené v písomnej forme, organizačné

oddelenie tejto žiadosti vyhovie.

Toto neplatí pre materiály podľa odsekov 8, 9 a 10

tohto Rokovacieho poriadku.

Odsek 13 prečíslovať ako odsek 12.

Odsek 14 prečíslovať ako odsek 13.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja si možno dovolím sa negatívne

vyjadriť k tomuto pozmeňovaciemu návrhu a možno požiadať

kolegov poslancov, aby takýto materiál nepodporili. A to je

vlastne z dôvodu toho, že ja napríklad využívam túto

písomnú formu predkladania materiálov. Vlastne pani

Červenková tu už pracuje myslím 30 rokov a vie keď bolo

ešte 40 poslancov, že tých materiálov sa množilo strašne

veľa. Určite s týmto problémy neboli.

Boli tu vlastne iné návrhy; šetrenia nákladov na rôzne

volebné kortešačky, televízie, proste kampaňové

záležitosti. Určite by sme vedeli sa pozrieť do rozpočtu,

kde by sa takéto náklady určite dali šetriť.
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Ale takéto materiály, ktoré napríklad ja si

archivujem, nie je možné napríklad si do nich písať rôzne

poznámky, pozmeňovacie návrhy. Niekoľko krát, resp. skôr by

som povedal permanentne, vidíte ako nám funguje hlasovacie

zariadenie; nechcem dehonestovať ale myslím, že ešte nikdy

nefungovalo riadne 5 minút, takisto nám tu nefunguje sieť

wifi keď potrebujeme rýchlo si preštudovať nejaké

materiály, pozrieť to čo je predkladané, tak to nie je

možné, lebo nie je tu pripojenie, nie je tu sieť. Požiadala

to aj kolegyňa Pfundtner. Vidím že pán vicestarosta, pán

starosta má písomné materiály, lebo samozrejme je potrebné

pracovať s takýmito vecami.

Myslím si, že tá čiastka za rok je naozaj

zanedbateľná. Ja som sa pýtal takisto na organizačnom

útvare, je to nejakých 100, 200 EUR za rok. A nemyslím si,

že by to bol dôvod, aby sme z 25 miliónového rozpočtu takto

vlastne sťažovali prácu tých troch poslancov; štyroch,

piatich. Myslím pán vicestarosta to používa, pán starosta,

myslím pani poslankyňa Pfundtner, pán poslanec Korček,

a ja, aby sme teda pristupovali k takémuto pozmeňovaciemu

návrhu. Myslím že to vôbec nie je najdôležitejšie.

A naozaj, pokiaľ chceme, tak nájdime úplne iné položky

v rozpočte, ktoré slúžia na volebné kampane a rôzne iné

akcie, ktoré mestská časť nemá a nemusí robiť, pokiaľ

potrebujeme šetriť a z 25 miliónov ušetriť 300 EUR.

Takže naozaj by som poprosil, aby táto možnosť bola

zachovaná a nepristupovali by sme k takémuto znemožneniu

práce. Ďakujem.

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

S faktickou poznámkou pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ja som chcel kolegu Mikuša podporiť v tejto

iniciatíve.

Myslím si, že naozaj je zbytočné tieto veci tlačiť.

Žijeme v 21. storočí a wifi, pripojenie tu funguje

perfektne. Nemal som s tým nikdy žiadny problém. Každý

z nás má nejaký notebook, tablet vlastný a dokáže si na tom

tieto materiály okamžite naklikať.

A naozaj nevidím dôvod, aby sa takto tlačilo, aby sa

pracovníčky zahlcovali, aby kopírky išli potom niekoľko

hodín, atď., atď.

Takže každý nech si to pozrie na vlastnom počítači,

a ja ten návrh určite podporím. Myslím, že je rozumný.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikuš s faktickou poznámkou.

     Len prosím, nech to nie je faktická na faktickú;

dobré?

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem. Ja len v rýchlosti: Ja som hlavne myslel, že

sa ušetria časové možností tých zamestnancov a môžu sa

venovať svojej práci a nie množeniu materiálov.
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A ešte k tomuto internetu, pán poslanec ako tu uvádza,

tak ja môžem dať moje mobilné dáta, kľudne ma oslovte, ja

mám dosť predplatené..;

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, vážený kolega Vladko Mikuš, som rád, že v tomto

ťažkom predvolebnom období, keď na základných školách

nemajú ani na toaletný papier, si prišiel s tým, naozaj

moderným riešením pre 21. storočie ako ušetriť. Ja som

jeden z tých poslancov, ktorý žiadal tieto materiály

v písomnej podobe, a bol by som rád, keby to ostalo.

A dávam tu verejný prísľub, že tie náklady, ktoré sú

z hľadiska toho že sa to množí pre mňa, že používame

pracovné sily ktoré potom nemajú čas samozrejme venovať sa

forme rôznych listov, letákov, atď., rôznym kultúrnym

podujatiam.  Ja si to celé uhradím vo forme dvojnásobku

nákladov, vo forme darovania mestskej časti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Keďže už k tomu takto pristupujú poslanci, Tomáš

Korček si to uhradí z vlastného, dokonca ešte dvakrát to
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preplatí, ja som za to že by som s tým absolútne nemal

žiadny problém. A ja si nemyslím, že by to zahlcovalo tých

pracovníkov, lebo jedenkrát alebo dvakrát musia vytlačiť

tento materiál takisto. Čiže či ho vytlačia tri alebo

štyrikrát, ja si myslím že neviem koľko EUR by sa týmto

ušetrilo. Takže asi tak. Dobre? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto v diskusii o Rokovacom poriadku

a o tlačení informačných materiálov vystúpiť? Nikto.

Ďakujem pekne.

Takže diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu

o návrh uznesenia.

Budeme najprv hlasovať o návrhu pána poslanca, ktorý

sa mení v návrhu Dodatku č. 2. Nech sa páči.

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

Hlasujeme o poslaneckom návrhu pána poslanca Mikuša.

V článku 4 Rokovacieho poriadku vypustiť odsek 12

v znení:

Ak poslanec miestneho zastupiteľstva požiada, aby mu

boli materiály určené k prerokovaniu predložené v písomnej

forme, organizačné oddelenie tejto žiadosti vyhovie.

Toto neplatí pre materiál podľa odsekov 8, 9 a 10

tohto Rokovacieho poriadku.

Odsek 13 prečíslovať ako odsek 12

Odsek 14 prečíslovať ako odsek 13.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 4 poslanci.

Proti:              1

Zdržal sa:         12

Nehlasoval:         1

(Poznámka k hlasovaniu.)

Prosím, nechajme to tak, na výsledku hlasovania to nič

nemení. Ďakujem pekne.

Teraz ideme hlasovať o celom uznesení, nakoľko návrh

pána poslanca nebol schválený. Ide o pôvodný návrh.

Prosím, návrhová komisia návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -

Nové Mesto

a) schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k vydaniu úplného

znenia Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

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

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Prosím, skúsme ísť trošku svižnejšie.

Nasleduje iba bod 15.

BOD 15:

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám prenajímania

stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do

správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu.

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Prepáčte, ja som sa

zle prihlásil, chcel by som sa prihlásiť na normálny

príspevok, takže tak ho berte. (Áno.) Ďakujem pekne.

Ja mám pozmeňovací návrh, ktorý by som si dovolil

s kolegom Gašpierikom predložiť.

Vy si určite pamätáte, že keď sme tu prerokovávali

materiál ohľadom EKO-podniku a prenajímania majetku ktorý

má v správe EKO-podnik, keď sa hovorilo o bilboardoch, ja
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som predložil návrh, aby akýkoľvek nájom bilboardov

podliehal schváleniu v zastupiteľstve.

A preto by som chcel aj k tomuto predmetnému materiálu

predložiť pozmeňovací návrh.

Keď si ho pozriete, tak to ustanovenie § 3 ods. 12

písm. f) bod 1 by znel:

„Cena nájomného za umiestnenie 1 ks bilboardu o rozmere cca

510 x 240 cm na oplotení, ako súčasť pozemku vo výške

minimálne 750 EUR/rok a nájom podlieha predchádzajúcemu

schváleniu miestnym zastupiteľstvom“.

Časť a1) teraz to zníženie myslím na 550 EUR, to by sa

vypustilo.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže, pán poslanec, ak dobre chápem, Vy chcete, aby sa

zachovala v prípade Kalinčiakovej tá cena, ktorá bola

schválená a ste proti zníženiu?

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Áno, to je pre tento prípade. A pre budúcnosť, keďže

tieto Zásady sú všeobecne právnym dokumentom, aby teda úrad

vyrokoval nejakú cenu, minimálne 750 EUR do budúcnosti.

Avšak ten nájom by bol schvaľovaný v zastupiteľstve tak,

ako hovorí o tom zákon o majetku obcí.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán poslanec, pokiaľ ide o to, aby bolo schvaľované

všetko v zastupiteľstve, s tým problém nemám. To platí

a netreba to zduplovať, nie je problém.

Len tento materiál tu je predovšetkým preto, že

Základná škola Kalinčiakova požiadala o to, aby tam tieto

bilboardy  mohli ešte rok, rok a pol mať za cenu, ktorá je

akceptovateľná pre bilboardové spoločnosti. Škola hovorí,

že tých cca 20 000 EUR chce.

Ja sa Vás povedať; áno, nie?

Mám za to, že keď sa stavia štadión, je to aj tak

rozbombardované, tak či tam budú alebo nie, tak je to skôr

otázka pre školu a nie nejakej estetiky. Ale rozhodnutie je

na vás.

Ja by som potom vyzval pána riaditeľa, ktorý sa hlási,

aby povedal svoju vec.

     Ale mám pocit, že 20 000 EUR v tejto chvíli pre školu

je v tejto chvíli dôležitý peniaz.

Čiže prosím, pán poslanec, premyslíte si naozaj to

znenie, lebo veď škole nikto z nás škodiť nechce.

Ak dovolíte, dám slovo pánovi riaditeľovi. Pán

riaditeľ, nech sa páči. Prosím, poďte dopredu.

Riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova – D. N o g a :

Ja len na vysvetlenie: Každá škola má nájom v rozpočte

ako príjem. Tento rok by sme prišli o tento príjem 18 000

EUR, keď by sa táto zmluva neprijala. Ja s tým osobne

problém nemám.

Ale problém je taký, že 750 EUR pri tom stave ktorý

je, zo strany bilboardovej spoločnosti by neakceptovali. Im
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skončila zmluva 31. 12., tým pádom bola skončená. My sme

tam dali žalobu spolu za pomoci právneho oddelenia mestskej

časti a trvali sme na tom, aby boli odstránené; tie

bilboardy sú tam doteraz.

Akceptovali by cenu aj spätne, vlastne tých 520,00

EUR/rok.

Trikrát sme sedeli, trikrát sme sa o tomto bavili, ale

za toho stavu, keď sú tam stavebníci, parkujú tam, majú tam

unimobunky, to nebolo akceptovateľné zo strany bilboardovej

spoločnosti.

Ak toto neodsúhlasíte, škola tohto roku príde

o nejakých 18 000 EUR,

V tom prípade, ako riaditeľ školy, budem

uvažovať, že jednoducho oplotenie vrátim mestskej časti,

aby ona dohadovala všetky nájomné zmluvy, všetky veci ktoré

sú tam. Ale budem žiadať rozpočet, aby som bol

dofinancovaný na to čo budem potrebovať. Lebo iba týmto

spôsobom dofinancujeme školu.

Takže to je ten hlavný dôvod, aby tento rok to  ešte

nejakým spôsobom fungovalo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. V rámci teda reakcie

na vaše vystúpenie a možnosti hľadania konštruktívneho

riešenia, navrhujem, že by som potom to uznesenie, ktoré
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navrhujem spolu s kolegom Gašpierikom prerobil tak, že by

som nechal ustanovenie § 3 odsek 12,

bod a) cena nájomného za umiestnenie 1 ks bilboardu

o rozmere cca 510 x 240 cm na oplotení, ako súčasti pozemku

vo výške minimálne 750 EUR/rok. Nájom podlieha schváleniu

miestnym zastupiteľstvom“ – to by bolo pro futuro.

A tá časť a1, ktorú som teda navrhol vypustiť, teda to je

vlastne to o čom ste hovorili aj Vy (riaditeľ ZŠsMŠ

Kalinčiakova), aj pán starosta, to by som potom tam nechal.

Respektíve ten môj pozmeňovací návrh by sa toho netýkal.

Môže to byť takto ako kompromis?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže, ak dobre chápem, hovoríme o tom, že táto suma je

platná pre budúcnosť. Čiže v prípade tohto kalendárneho

roka, v prípade Základnej školy Kalinčiakovej, súhlasíte

s tou cenou, ktorá tam je takto navrhnutá. Myslím, že toto

pán riaditeľ takto aj chcel.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ja iba kratučko, pretože už to tu bolo povedané, že je

to časovo limitované do konca roka. Oni chceli dokonca,

neviem aká je to spoločnosť, nižšiu sumu, my sme to zvýšili

na úroveň Jeséniovej. Čiže ten návrh je taký kompromis.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani riaditeľka z Jeséniovej, prosím vás, pamätáte si,

tá suma bola u vás 520 EUR? (Áno.)

Takže rovnaká suma. Dobre.
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Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za slovo. Nechcem sa opakovať čo už tu

bolo povedané. Ja súhlasím s tým návrhom, ktorý upravil pán

Korček. Je to také vydieranie zo strany tých spoločností,

nakoľko ako bolo povedané,  tam bola podaná žaloba. Ja som

sa chcel spýtať, že či tá žaloba bola podaná zo strany

mestskej časti alebo zo strany základnej školy, ktorá má

právnu subjektivitu? Pokiaľ uzatvárala škola tie zmluvy,

tak predpokladám, že to dala škola.

Čiže po prípadnom schválení tohto materiálu tá žaloba

bude potom stiahnutá? To je prvá otázka.

A druhá: Keď tam bude teda doúčtované to spätné

nájomné alebo neviem ako sa to bude účtovať, lebo keď by

bolo žalobou, bude sa dožadovať myslím až dva roky spätne

takéhoto nájomného.

A druhá otázka, som tu už niekoľkokrát vystupoval

k tým, pardon, teraz to tak poviem prioratívnym výrazom,

k tým odporným skružiam, ktorých iniciátorom

a umiestňovateľom tohto vizuálneho smogu v mestskej časti

bola priamo mestská časť; či sa bude pristupovať

k demontáží týchto skruží aj ďalej, lebo podarilo sa nám

vlastne odstrániť jeden, dva takéto skruže; myslím že na

Trnavskom mýte.

Ale či príde ešte k odstráneniu aj ďalších týchto

naozaj nemiestnych betónových monštier, ktoré myslím že sa

nehodia v súčasnosti, aby hyzdili verejný priestor v našej

mestskej časti.
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Samozrejme, to je také odbočenie, ale pokiaľ sme

diskutovali o bilboardoch, pokiaľ by ste nám, pán starosta,

vedeli dať informáciu, ako to stojí s tým odstraňovaním.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Mám za to, že postupne sa tieto skruže

odstraňujú. Ak sa nemýlim, ostali tuším posledné 4 kusy.

Riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova – D. N o g a :

Navrhujem, aby ste materiál stiahli. (Ďalšie

vyjadrenie bez mikrofónu).

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán riaditeľ, s podaním žaloby boli nejaké poplatky?

     Takže bude myslím slušné, keď spoločnosť tieto

poplatky zaplatí, a to je myslím férové.

Pani Biháryová, prepáčte, teraz som si uvedomil; nejde

ani tak o poslancov, o nás, ako o záznam, a prosím vás

poďte k mikrofónu. Je to kvôli záznamu a uznesení

nevyhnutné.

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

Dobrý deň. Čo sa týka podávania žalôb, žaloby boli

podané. Keď dôjde k dohode, žaloby budú späť vzaté a zo

strany súdu bude vrátený poplatok, ktorý bol školou

zaplatený, čiže tých 99 EUR za každú žalobu. Tam boli

zažalované všetky spoločnosti, ktoré mali zazmluvnené

v minulosti do konca minulého roku. Čiže ten súdny poplatok

bude vrátený. Stačí takto?
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Áno, keď hovoríme o žalobách, ja som na Televízii

Markíza zachytil ďalšiu žalobu zo strany pána Papugu, na

Školský úrad myslím to bolo. Chcel by som sa opýtať, či pán

Papuga žaluje ako pán Papuga s rodných číslom alebo ako

štatutár našej školy, a v akom stave je táto žaloba?

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ak sa neurazíte, nie je bod rôzne; to je

prvá vec.

A druhá vec, nemám informácie, ktoré by som Vám vedel

k tejto téme poskytnúť.

Dámy a páni, k bodu 15 má niekto ešte návrh,

pripomienku, požiadavku, alebo môžeme diskusiu uzavrieť?

Ak dovolíte, ja by som po dohode s pánom prednostom,

je tu jedna drobnosť, ten bilboard; pán prednosta upraví

autoremedúrou na 2 500,00 EUR, pretože tam je situácia iná;

to je aj tak neznesiteľné.

Uzatváram diskusiu.

A poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. V í t k o v á
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Budeme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána

Korčeka a pána Gašpierika, ktorí navrhujú nové uznesenie v

§ 3 ods. 12 písm. a):

cena nájomného za umiestnenie 1 ks bilboardu o rozmere cca

510 x 240 cm na oplotení, ako súčasti pozemku vo výške

minimálne 750,00 Eur/rok a nájom podlieha predchádzajúcemu

schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, je to v poriadku?

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

My sme sa dohodli na tom kompromise, a treba prečítať

písm. a). a1) zostáva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Môžem poprosiť, choďte k pani poslankyni Vítkovej

a dohodnite sa s ňou ako to má byť v poriadku.

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

Bod a1) ostáva v pôvodnom znení.

     Zmena navrhnuté uznesenia: Ustanovenie § 3 ods. 12

písm. f) bod 1 znie:

a) cena nájomného za umiestnenie 1 ks bilboardu o rozmere

510 x 240 cm na oplotení, ako súčasti pozemku vo výške

minimálne 750,00 EUR/rok, ak nájom podlieha

predchádzajúcemu schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

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

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           2

Ideme hlasovať o celom návrhu uznesenia, teda aj so

schválenou pripomienkou pána poslanca Korčeka.

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. 2 k Zásadám prenajímania stavieb,

nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy

hlavným mestom SR Bratislavou

b) splnomocňuje starostu mestskej časti

k vydaniu úplného znenia Zásad prenajímania stavieb,

nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy

hlavným mestom SR Bratislavou,

bez pripomienok.

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

(Prezentácia.)     19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              1

Zdržal sa:          1

Prosím, poďme trošku zrýchliť.

BOD 16:

Návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla

2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a ak dovolíte bez diskusie.

     Ak je to v poriadku, 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

Zmenu uznesenia 24/21 Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 10. apríla 2018

v časti písm. b) tak, že sa vypúšťa text v znení
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„; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 07.

2018“

A nahrádza sa textom v znení: „; na dobu určitú od

účinnosti nájomnej zmluvy do protokolárneho odovzdania

komunikácie a chodníka vybudovaných na Predmete nájmu

Prenajímateľovi“

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

Ďakujem pekne.

BOD 17:

Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

ul. Junácka č. 1 v Bratislave

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ide o jedáleň.

     Prosím bez úvodného slova.

     Rovno poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

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

prenájom priestorov na II. nadzemnom podlaží v stavbe so

súpisným číslom 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN

parc. č. 15123/11, okres: Bratislava III, obec: BA - m. č.

NOVÉ MESTO, katastrálne územie Nové Mesto, a to

v špecifikácii: výdajňa jedál, jedáleň, šatňa, umyváreň

riadu v celkovej výmere 201,30 m2

; za účelom prevádzkovania závodnej jedálne v budove

miestneho úradu

; na dobu určitú 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

; za nájomné vo výške 500,00 EUR/mesačne

; pre spoločnosť BEVANDA s. r. o., so sídlom Pribinova 25,

811 09 Bratislava, OČO: 45 701 971, zapísaná v Obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka

číslo: 67516/B

; 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

okrem nájomného vo výške 500,00 EUR/mesiac a energiách vo

výške 100,00 Eur/mesiac prenajatý priestor na vlastné

náklady upraví tak, aby tento spĺňal hygienické štandardy;

nájomca zabezpečí najmä:

- vymaľovanie priestorov             v sume 2 000,00 EUR
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- komplexnú dezinfekciu priestorov

(plesne, mastnota, zažratá špina)     v rume   600,00

EUR

- výmenu dvoch oblúkových nadstavieb

ohrevného pultu                       v sume   300,00

EUR

- výmenu podlahy a stropných

svietidiel                           v sume  5 700,00

Eur

- repasovanie existujúcej gastrotechniky

vrátane hĺbkového čistenia            v sume   500,00

EUR

minimálna hodnota vykonaných činnosti predstavuje sumu

9 100,00 EUR; okrem uvedených činností nájomca na vlastné

náklady zabezpečí výmenu mobiliáru (stoly, stoličky,

záclony)

; 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:                13 poslancov.

Proti:              0
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Zdržal sa:          2.

Ďalší bod je bod 18.

BOD 18:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verenej súťaže k prenajatiu

stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č.

7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č.

12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra

„C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové

Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Hovoríme o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na

prenájom priestorov na Športovej ulici. Čiže priestory, kde

v minulosti bola firma GOTOS, ktorá poskytovala stravu pre

naše kluby dôchodcov.

Bez úvodného slova.

Ak dovolíte bez diskusie. Je to súťaž za štandardných

podmienok.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

I. s c h v a ľ u j e  - podľa predtlače
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vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie

najvhodnejšieho návrhu k uzavretiu nájomnej zmluvy

k prenajatiu:

- stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 11300/2, okres: Bratislava

III, obec: BA – m. č. Nové Mesto, list vlastníctva

číslo 3749, katastrálne územie Nové Mesto

- nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným

číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc.

č. 11299/5, okres: Bratislava III, obec: BA – m. č.

Nové Mesto, list vlastníctva číslo 5757, katastrálne

územie Nové Mesto

- nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným

číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

11300/3, okres: Bratislava III, obec: BA – m. č. Nové

Mesto, list vlastníctva číslo 3758, katastrálne územie

Nové Mesto všetko v katastrálnom území Nové Mesto

II. s c h v a ľ u j e

priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže.

III. p o v e r u j e

starostu mestskej časti k vymenovaniu 5 člennej komisie,

ktorá určí poradie najvýhodnejších ponúk a/alebo odporučí

miestnemu zastupiteľstvu neprijať žiadnu z predložených

ponúk;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                  16 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Ďalší materiál je bod č. 19.

BOD 19:

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z OPKŽP – Revitalizáciu parku Ľudového námestia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ide o šiesty park, ktorý chceme urobiť za posledné 4

roky s tým, že máme hotovú projektovú dokumentáciu,

právoplatné stavebné povolenie, urobené obstarávanie,

vybratého dodávateľa, začalo sa robiť. A je tu šanca, mať

viac než polovicu peňazí vyriešených z externých zdrojov.

Samozrejme, za použitia projektu, ktorého súčasťou je aj

riešenie klímy, atď., atď.

Prosím bez úvodného slova a bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

za účelom realizácie projektu „Revitalizácia parku

Ľudové námestie“ realizovaného v rámci 40. výzvy na

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
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na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v

intraviláne obcí) Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40,

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom

mesta a platným programom rozvoja mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie maximálnych finančných prostriedkov na

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu

a poskytnutého nenávratného finančného príspevku, t.

j. 8 500,27 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia

pomoci,

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto;

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

Ďalším bodom je bod č. 20.

BOD 20:
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Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov Základnej

školy s materskou školou na ul. Riazanská 75 v Bratislave

Starosta Mgr. R. K u s ý

Situáciu poznáme. Máme tam 10 rokov Obchodnú hotelovú

akadémiu. Ide o predĺženie priestorov, myslím, že na 2

roky; pán riaditeľ dobré hovorím? (Áno). S tým, že prvý rok

bude vykompenzovaný tým, že upravia triedu, ktorú základná

škola potrebuje. Myslím, že o tomto sme rozprávali niekoľko

mesiacov, vicestarosta a pán riaditeľ, pracovníci úradu,

právne oddelenie. Ďakujem všetkým za trpezlivosť, aj to, že

je tu nejaký kompromisný materiál.

Dámy a páni, ak dovolíte, bez úvodného slova a bez

diskusie. Vec je jasná, poďme hlasovať.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. A. Á r v a

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e   - podľa predtlače

prenájom časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672

postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1,

okres: Bratislava III, obec: BA – m. č. Nové Mesto,

katastrálne územie Nové Mesto, a to v špecifikácií;

podľa predtlače:

Označenie priestoru  Účel miestnosti       Plocha v m2

       1,05          sklad                    5,500

       1,09          kancelária               8,378

       1,11          učebňa                  53,072
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       1,12          predsieň                 3,600

       1,13          sklad                    5,310

       1,14          predsieň                 6,318

       1,15          kancelária              17,664

       1,16          kancelária              18,880

       1,17          kancelária              17,600

       1,18          sklad                   18,476

       169           telocvičňa             658,620

       201           učebňa                  53,270

       202           učebňa                  56,515

       203           učebňa                  55,370

       213           učebňa                  54,045

       214           chodba-schodisko        76,295

       215           učebňa                  52,670

       301           učebňa                  53,270

       302           učebňa                  56,515

       303           sklad                   17,840

       314           chodba-schodisko        76,277

       315           umyváreň                 9,550

       316           WC dievčatá             17,270

       317           umyváreň                 6,140

       318           WC chlapci              17,320

       401           učebňa                  53,270

       402           učebňa                  56,113

       403           učebňa                  55,365

       411           učebňa                  54,045

       412           chodba-schodiska        77,117

       413           učebňa                  52,250

Celková prenajatá plocha                  1 763,925

; za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej obchodnej

školy HOST Riazanská 75, Bratislava
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; na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.06.2020

- podľa predtlače

; za nájomné

a) za všetky prenajímané priestory s výnimkou priestorov

telocvične v sume 24 000,000 EUR/rok

a1) výška nájomného za kancelárie v učebne je 27,9

EUR/m2/rok

a2) výška nájomného za ostatné priestory (chodby,

schodiská, umyvárne, WC, predsiene, sklady) je 5,80

EUR/m2/rok

b) za využívanie telocvične v sume 2,50 EUR/vyučovacia

hodina

; náklady spojené s dodávkou vody, elektrickej energie

a tepla do nebytových priestorov a zabezpečením odvodu vôd

(stočné) z nebytových priestorov predstavujú 33,91 %

z celkových nákladov pre stavbu so súpisným číslom 672

; pre Súkromnú strednú odbornú školu HOST, Riazanská 75,

Bratislava, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO 30 792 975

; 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 zreteľa je daný skutočnosťou, že nájomná

sa zaväzuje najneskôr k 31. 087. 2018 vypracovať jednoduchú

projektovú dokumentáciu k stavebným úpravám (vrátane

zabezpečenia ich realizácie), ktoré budú spočívať
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v odstránení steny medzi učebňou U2/1 na 3. nadzemnom

podlaží a chodbou, vo vybudovaní novej priečky vrátane

vyspravenia stien, stropov a v položení novej podlahovej

krytiny                                         (PVC), čím

dôjde k zväčšeniu jednej existujúcej triedy. Následne celý

novovytvorený priestor (celú triedu) vymaľovať.

Do rozšírenej triedy doviesť rozvod vody a kanalizácie,

umiestniť a na rozvody napojiť umývadlo; zrealizovať

elektrické vedenie tak, aby bolo v tejto triede samostatné

ovládané osvetlenie a doplniť osvetlenie tak, aby sa

dosiahla dobrá svetelnosť v tejto triede.

Po odstránení starých dverí, osadiť novú zárubňu vrátane

dverového krídla. Riadne odstrániť odpad zo stavebných

úprav    a následne upratané (pripravené k výučbe) odovzdať

mestskej časti.

Vykonané práce v rámci plnenia osobitného zreteľa (vrátane

hodnoty projektovej dokumentácie) budú predstavovať

minimálne hodnotu 24 000,00 EUR (slovom dvadsaťštyritisíc

EUR)

; za týchto podmienok:

a) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote

najneskôr do 30. 06. 2018 od schválenia uznesenia

v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná

zmluva nebude z dôvodov na strane Súkromnej strednej

odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava,

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.
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b) nájomca splní svoju povinnosť zaplatiť nájomné za celý

predmet nájmu za obdobie od 01. 07. 2018 do 30. 06.

2019 formou nepeňažného plnenia, ktoré bude spočívať

v tom, že vykoná pre prenajímateľa stavebné úpravy,

ktoré sú bližšie špecifikované v tomto uznesení,

pričom nájomca nemôže od prenajímateľa ani od mestskej

časti požadovať úhradu rozdielu medzi hodnotou

vykonaných stavebných úprav a nájomným za celý predmet

nájmu za obdobie od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019,

c) v prípade, ak nájomca v lehote do 31. 08. 2018

neodovzdá práce/nevykoná činnosti definované ako

osobitný zreteľ a tieto práce neodovzdá/nevykoná

činnosti definované ako osobitný zreteľ, je povinný

zaplatiť mestskej časti zmluvnú pokutu vo výške

10 000,000 EUR na základe písomnej výzvy, ktorú je

nájomcovi povinná zaslať mestská časť bezodkladne po

zistení, že nájomca je v omeškaní s odovzdaním

prác/činností, ktorú sú definované ako osobitný

zreteľa.

  Splatnosť zmluvnej pokuty bude 15 dní odo dňa

doručenia

  výzvy nájomcovi. Túto podmienku musí nájomná zmluva

  s nájomcom obsahovať, ak táto podmienka nebude

zahrnutá

  do textu nájomnej zmluvy s nájomcom, toto uznesenie

  stráca platnosť;

d) Nájomná zmluva bude ďalej obsahovať ustanovenie:

„Nájomca prehlasuje, že po ukončení nájomného vzťahu

založeného touto Zmluvou nebude požadovať vydanie

plnenia, ktoré by zodpovedalo hodnote zodpovedajúcej

prípadnému zhodnoteniu stavby a/alebo by mohlo
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zodpovedať takejto hodnote, nakoľko prenajímateľa so

súhlasom zriaďovateľa nájomné za obdobie od 01. 07. 2018

do 30. 06. 2019 prijal formou vykonaných stavebných

úprav, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe číslo 1

tejto zmluvy – uznesenie.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany

prehlasujú, že všetky investície vykonané nájomcom,

ktoré nájomca realizoval v súvislosti so zabezpečením

účelu prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy

„HOST“, a to na základe tejto Zmluvy a aj na základe

nájomných zmlúv z minulosti, boli vykonané so súhlasom

zriaďovateľa a nájomca po ukončení Zmluvy nepožaduje ich

kompenzáciu.“

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďalší materiál je bod číslo 21.

BOD 21:

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018

– 2022
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova a 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

s c h v a ľ u j e

plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2018 –

2022;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďalším materiálom je bod č. 22.

BOD 22:

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do

orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 –

2022 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásený je pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som mal názor k tomuto

materiálu, a to taký, aj dám návrh, nie je to len môj návrh

ale je to návrh poslancov Mikulec, Árva, Rafaj, a to na

zníženie počtu poslancov z 25 na 21, v každom volebnom

obvode o jedného poslanca. Vysvetlím, prečo.

Účasť na zastupiteľstvách zriedka kedy dosahuje účasť

21 poslancov. Niektorí poslanci nemajú na to čas. Myslím,

že tu sa ušetria aj peniaze pre mestskú časť na to, aby ich

venovala možno na nejaké aktivity čo sa týka oblasti športu

alebo zdravia obyvateľov. A nemyslím si, že kolegovia ktorí

pracujú, budú mať problém sa dostať do zastupiteľstva.

Preto by som poprosil aj kolegov, aby podporili tento

návrh, lebo si myslím si že 25 poslancov na túto mestskú

časť je veľa. Je tam rozpätie od 17 do 25, tak dávam taký

zdravý, kompromisný návrh, a to je 21 poslancov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :
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Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel ešte

tento návrh podporiť alebo oprieť o fakt. V súčasnosti má

Slovensko takmer 21 tisíc zastupiteľov alebo poslancov

v mestách a obciach, a teda je štátom, ktorý má viac ako

dvojnásobne vyšší podiel komunálnych poslancov na 100 tisíc

obyvateľov, a teda je to dvojnásobne vyšší počet ako je

priemer Európskej únie, čo je pre mňa alarmujúci stav, je

to skutočne preexponované.

A znížením, ak by sme sa teda k tomu dostali na ten

počet poslancov v miestnom zastupiteľstve, ja myslím, že by

to v konečnom dôsledku prispelo aj k vyššej efektivite

obecných zastupiteľstiev a takisto šetrili by sa finančné

náklady, potrebné na činnosť zastupiteľstiev.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, ja nebudem mať problém podporiť tento materiál.

Len chcem sa opýtať, pretože ja som poslanec volebného

obvodu č. 1 a neviem, či by nebolo vhodné potom ale

prepočítať, ešte pred prijatím tohto zníženého počtu

poslancov jednotlivé koeficienty, lebo my vo volebnom

obvode č. 1 máme 10 059 obyvateľov, budeme mať 4 poslancov.

A volebný obvod č. 2 bude mať 6 poslancov a má iba 11 454

obyvateľov. Potom nám tu vzniká určitý nepomer.

Hovorím, som za to, ak je taký návrh, podporím ho na

zníženie počtu poslancov, avšak chcem, aby to bolo nejakým

spôsobom prepočítané. Keď pán vicestarosta hovoril, že
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budeme mať pravdepodobne ešte jedno zastupiteľstvo, možno

by sme to mohli prepočítať a dať už potom taký riadny

prepočítaný návrh. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Ja len ten argument, že keď nás bude

21, tak asi nebude 100 %-ná účasť; to nemá logiku. Ja len

poviem nejaké čísla, bolo tu 40 poslancov; samozrejme to

bol veľký počet, v roku 2010 sa znížil. Vtedy sme mali asi

40 500 obyvateľov a 34 500 voličov. Teraz máme 45 200

obyvateľov a 38 000 voličov. Čiže stále je väčší a väčší

počet obyvateľov a voličov na jedného poslanca.

Čo sa týka tej úspory, pred chvíľou sme schválili

zmenu rozpočtu a tam šetrili 41 tisíc a nejaké stovky ešte,

čiže aj tá úspora tam je.

Ja by som tiež s tým v podstate nemal problém, keby sa

s tým návrhom prišlo v januári, mali sme k tomu diskusiu,

prešli si jednotlivé obvody, okrsky, atď., ale nie teraz na

poslednú chvíľu takto z voleja vystreliť niečo vo vzduchu.

Takže ja to nepodporím. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ja by som Stanko (Ing. Winkler) s Tebou nesúhlasil.

     Ja si myslím, že to čo povedal Andrej Árva s tým, že

tých poslancov je stále veľa, mal úplnú pravdu.

A ďalšia vec; musím sa stotožniť s kolegom Tomášom

Korčekom, ktorý apeloval na prepočítanie tých jednotlivých

obvodov. Mohlo by sa to možno zakomponovať aj do toho

uznesenia, aby sa to urobilo tak, aby tie čísla sedeli, aby

nejaké obvody neboli ukrátené.

A nemyslím si a vôbec s Tebou nesúhlasím, že to je na

poslednú chvíľu. Ja som toto analyzoval celé tieto tri

a pol roka tohto volebného obdobia. Tá účasť, nakoniec Ty

si zástupca starostu, môžeš si ju pozrieť, je taká aká je.

A myslím si, že tí ľudia ktorí pracujú a ľudia si ich chcú

zvoliť a zvolia, sa tam dostanú. A myslím si, že tie

peniaze ktoré sa ušetria, sa dajú aj lepšie investovať, ako

myslím návrhy ktoré dal V. Mikuš, že sa ušetrí za papier 20

EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len pripojiť práve

k názoru obidvoch kolegov poslancov; pána vicestarostu,

poslanca Winklera, a to isté pána poslanca Korčeka.

Myslím si, že pokiaľ je takýto závažný návrh

predložený v rámci poslaneckého návrhu, ja si myslím že

naozaj by mohol byť predložený na prerokovanie do komisií
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a miestnej rady. Myslím, že ten priestor by tu bol, a bol

by patričný, aby sa to riadne prerokovalo.

A nadviažem aj na Teba, pán starosta, keď sme cca pred

mesiacom riešili tento bod programu, tak sám si prišiel

s návrhom, že mestská časť čo sa týka zastúpenia poslancov

mestskej časti v zastupiteľstve  hlavného mesta je

v rozpore s prepočtom obyvateľov v rámci ostatných

volebných obvodov, teda mestských častí v rámci Bratislavy,

a že Novému Mestu by dokonca prevážal vyšší mandát

o jedného poslanca. (Gong) Môžem dokončiť?

A že by sa to javilo ako určitá krivda mestskej časti,

tak myslím že s tým istým problémom by sme sa mohli dostať

v súčasnosti do tohto návrhu, ktorý predložil pán poslanec

Mikulec takto na stôl.

A pokiaľ naozaj je ten priestor, tak pokiaľ by

predkladateľ možno mohol stiahnuť tento bod z programu

rokovania, pokiaľ by sa to prepočítalo na volebné obvody.

Boli tu aj určité návrhy vrátiť sa k pôvodnému návrhu 5

volebných obvodov, a prípadne by sme to mohli prerokovať na

ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Istotne návrh pána

kolegu Richarda (JUD. Mikulca) má svoje racio, má aj svoje

opodstatnenie a ja vítam to, že sme začali diskutovať

o tomto návrhu.
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Myslím si, že kolega Mikulec asi uvažoval dlhšie nad

svojim návrhom. Pre mňa je trošičku problematické na tomto

zastupiteľstve podporiť tento návrh, lebo naozaj si myslím,

že tento návrh neprešiel nejakou širšou diskusiou

v komisiách, ani medzi nami, myslím poslancami.

A myslím si, že by takýto vážny návrh mal byť

predebatovaný viacej, a viacej možno z viacerých okolností,

pohľadov.

A myslím si, že aj tá pripomienka pána kolegu Korčeka

k prepočítaniu jednotlivých podielov na jednotlivý mandát

je opodstatnená.

Čiže, ja sa prikláňam k tomu, aby sme o tomto

materiáli nerozhodovali možno teraz, ale aby sme sa k nemu

vrátili ešte na niektorom z ďalších rokovaní

zastupiteľstva. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, nakoľko už tu padla druhý raz

pripomienka - materiál odložiť, chcem len vás oboznámiť

s tým, že mali by sme ho mať schválený zhruba do konca júna

tohto roka. Minimálne 90 dní pred konaním volieb. Takže

zhruba takto je.

Takže, ak je tu vôľa zvolať v júli opätovne

zastupiteľstvo aj s inými témami, spomínali ste územný plán

zóny; tiež to môže byť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na servisný objekt v JAME, a možno aj ďalšie veci tam

nájdeme – tak vieme to stiahnuť a zaoberať sa tým opätovne

v júli, ak v júli budete ochotní prísť.

 Rozmýšľajte, prosím vás chvíľočku, ešte máme čas.
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 Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len k tomuto rozmýšľaniu o tomto. Ako Peťo (Ing.

Vaškovič) nechcem sa Ťa dotknúť, ale na poslednom klube, to

je asi týždeň stará vec, som toto predniesol a myslím že

každý poslanec aj člen tohto klubu mal možnosť o tom

rozmýšľať. Týždeň, týždeň.

O tomto netreba rozmýšľať týždeň. Niektorí poslanci sú

schopní o tom porozmýšľať 5 minút teraz na zastupiteľstve.

Tak ja si myslím, že na to nejaké algoritmy, alebo

nejaké matematické výpočty netreba a nejako sa tomu

venovať. Treba sa racionálne rozhodnúť.

A k pripomienke pána vicestarostu, ja si myslím, že

pri menších počtoch poslancov, aj keď nechodia tí poslanci

ktorí nechodia; myslím, že tá účasť bude väčšia. Tí

poslanci čo nechodia, myslím, že tí ľudia to vidia, že málo

pracujú, a myslím si, že ich nezvolia. Myslím si, že ľudia

zvolia tých, u ktorých vidia že pracujú pre mestskú časť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja si tiež myslím, že o takomto

návrhu sme sa mali rozprávať skôr ako teraz, keď to musíme

mať pred voľbami schválené. A teda určite z tohto dôvodu to

nepodporím.
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Navyše si myslím, že vôbec to zníženie ničomu

nepomôže. Kto chce pracovať, tak pracuje. Kto nechce

pracovať, nedonútime ho nijako. A nijako to negarantuje ani

to, že sa dostanú do tohto zastupiteľstva po znížení práve

tí, ktorí naozaj chcú pracovať a nie niekto, kto nechce

pracovať.

     Skôr možno dám návrh, položartom, že mňa by skôr

potešilo, keby sa dalo nejakým spôsobom skontrolovať, že by

kandidáti na poslancov, ktorí deklarujú trvalý pobyt

v mestskej časti, či naozaj v mestskej časti aj bývajú.

Napríklad urobiť takú poslaneckú návštevu doma; že tu

bývame na tejto adrese a tu máme domácnosť.

Myslím si, že dlhodobo sa tu obyvatelia zavádzajú

viacerými ľuďmi. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou, pán poslanec Mikulec.

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

Aj Tebe Maťo (Mgr. Vlačiky) musím povedať to, že som

to predniesol na klube, ktorý bol pred týždňom. Pochopil by

som, že by sa sťažovali kolegovia, ktorí nie sú členmi

nášho klubu, že to nemali nejakým spôsobom prerokované.

Ale ja si myslím, že každý aj teraz vie nejakým

spôsobom zareagovať v hlasovaní, či to podporí alebo

nepodporí. Takže ja by som tu nejako z toho nerobil, keď to

nepodporia aj členovia klubu, kde ja som predseda, mne to

vadiť nebude. Je to slobodný názor každého vyjadriť sa k

tomu, či chce aby ten počet bol taký ako bol.
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Ja si myslím, že ten počet je veľký, poslancov je

veľa, a tie peniaze, ktoré sa ušetria, to nie je málo

peňazí. Bude to niekoľko 10 tisíc EUR za to volebné

obdobie, ktoré sa môžu investovať na iné verejno-prospešné

veci ako na ľudí, ktorí niektorí ani nechodia na

zastupiteľstvá, nechodia na komisie, málo pracujú pre

obyvateľov, atď., atď.

Ja hovorím aj kolegom, nebojte sa, tí ktorí pracujú

budú zvolení. Takže úplne v kľude sa môžete vyjadriť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Dubček.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Vidím, že táto téma vynára viacero názorov. Ja si

myslím, že to nie je téma na nejaké rýchle riešenie. Ovšem

pokiaľ by ten hlavný dôvod bolo šetrenie, tak si myslím, že

v každej organizácii sa dajú peniaze ušetriť aj iným

spôsobom.

Dovolím si aj poznamenať, ako tu už viacerí poslanci

naznačili; že neviem, či ste si všimli, ako sa rozrastá

mestská časť, ako tu pribúda bytových jednotiek. A my aj

keď tu nebudeme poslanci, tak tí ľudia ktorí sa tu ubytujú,

budú chcieť mať svojich zástupcov.

Čiže tie návrhy, aby bola proporcionalita počtu

obyvateľov a poslancov, tak ja som tiež toho názoru, lebo

tí ľudia budú sa chcieť vyjadriť k svojmu okoliu

a zasahovať do neho.
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Takže si myslím, že to nie je téma na rýchle riešenie.

A navyše dávam otázku, či nebude  postavenie potom

našej mestskej časti ohľadom vcelku a v meste, či nebudeme

v nevýhode? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Tu zaznelo, zvážiť tieto veci. Poprosím kývnutím hlavy

vyjadriť názor, či je záujem zvolať zastupiteľstvo v júli

tohto roku?

Väčšina kýva hlavou, že je ochotná prísť.

Takže materiál stiahneme a dáme ho v júli?

    To je otázka, páni a dámy, alebo sa chcete vyjadriť

hlasovaním už teraz.

    Ideme hlasovať? (Áno.)

Takže dokončíme diskusiu a pôjdeme hlasovať.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nesúhlasím s tými

argumentami, ktoré tu predniesol kolega pán JUDr. Mikulec.

Myslím si, že naozaj tí ktorí chcú pracovať, môžu pracovať.

A keď bude nižší počet poslancov, napríklad mne, ja

dostávam minimálne 10 e-mailov týždenne, plus 5-6

telefonátov a obracajú sa na mňa ľudia z rôznych volebných

obvodov. Ja keď im poviem, že prepáčte, napríklad tam máte

7 iných poslancov, tak oni povedia; a to je kto, prosím

vás? Ja ani neviem, ten mi nedvíha telefón, ten mi

neodpovedá na e-maily.

Čiže, pokiaľ sa zníži počet poslancov, samozrejme aj

ušetríme, samozrejme aj tá súťaž poslanecká, volebná bude

tak by som povedal ostrejšia, ľudovo povedané. A poslanci
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na to, aby boli zvolení alebo opätovne zvolení sa budú

musieť oveľa viacej snažiť a uchádzať sa o dôveru

obyvateľov našej mestskej časti.

Ale myslím si, že táto situácia by sa dala vyriešiť aj

tak, že pokiaľ by bol tento materiál predkladateľom teraz

stiahnutý, tak by sa dal na júl pripraviť v dvoch

alternatívach. Jednak s počtom pôvodným, nakoľko v časti

poslancov zaznievajú argumenty, že chcú mať pôvodný počet

poslancov. A ďalší alternatívny materiál znížený, tak ako

navrhuje kolega Mikulec.

Čiže pokiaľ by nebola vôľa ten materiál stiahnuť

a pripraviť alternatívne, tak ja potom podporím kolegu

Mikulca. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Bielik.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa prihováram za to, aby sme na

dnešnom zasadnutí rozhodli o tomto materiáli, nakoľko jeho

odkladanie by mohlo spôsobiť, že sa bude predkladať niekedy

v júli; to zastupiteľstvo môže a nemusí byť

uznášaniaschopné. Potom by sme spôsobili zbytočne situáciu,

že ľudia ktorí budú chcieť kandidovať za poslancov našej

mestskej časti, nebudú mať stanovené pravidlá, nebudú

určené počty poslancov.

Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu pána JUDr. Mikulca

myslím si, že je vhodné takýto pozmeňovací návrh podporiť

z jednoduchého dôvodu. Myslím, že ten návrh mieša dve rôzne
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veci. Možno úsporu finančných prostriedkov a počet

poslancov.

Už v klasickej demokratickej literatúre, v knihe pána

Mórica Liffinghausera, ktorého 200 výročie narodenia

v Belgicku tento rok oslavovali, sa spomína, že ideálne je,

aby na 1 000 obyvateľov bol jeden zástupca, aby si tí ľudia

svojho zástupcu poznali z miesta svojho bydliska, a aby on

poznal, kde presne, aké problémy sa v každodennom živote

vyskytujú, pretože tam priamo v tejto oblasti býva a nebýva

niekde o 5 km ďalej, a neprechádza tade len električkou

alebo svojim luxusným mercedesom.

A čo sa týka úspory finančných prostriedkov, tí ktorí

chcú šetriť finančné prostriedky majú na to jednoduchý

prostriedok; môžu navrhnúť, aby sa znížili odmeny poslancov

primeraným spôsobom, a môžu začať tým pádom od seba.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Ja len sa chcem poďakovať Jožkovi Bielikovi za veľmi

trefný príspevok.

A čo sa týka tých odmien, ja si myslím že tie odmeny;

aby ľudia vedeli aké sú odmeny, pre poslancov je to okolo

v čistom 170,00 EUR, ktoré dostáva poslanec. Nie je to

nejako veľa. A tí ktorí robia, tá robota toho poslanca už

len pri tých stretnutiach s tými obyvateľmi sa veľmi rýchlo

vyčerpá.
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Takže ja si nemyslím, že tí ľudia a tí poslanci, ešte

raz to opa/*/kujem, ktorí robia pre obyvateľov, nebudú

zvolení.

Myslím si, že nakoniec vidíte aj účasť na dnešnom

zastupiteľstve; nemáme tu ani 20 poslancov, máme tu

nejakých 17 poslancov,  dokazuje, ako je to s dochádzkou

niektorých poslancov. Takže ja, ak môžem, podporte tento

návrh, nejako to neublíži.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Ja som povedal nejaké číslo, ktoré

spomínal pán MUDr. Dubček; teraz nám to vychádza 1 000

voličov na jedného poslanca, 1 500 voličov, potom to bolo

1 800 na 1 poslanca, čo povedal Jožko Bielik. Keď niekto na

tom rozmýšľa 3 a pol roka, tak by som očakával, že to povie

skôr a nie týždeň pred zastupiteľstvom. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem pekne za slovo. Prosím Ťa, Libor Gašpierik,

neskáč mi do reči.

Ja nemám problém podporiť tento návrh, len tiež si

myslím, že teda mohol prejsť komisiami, aby bola k tomu
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väčšia diskusia. Vy hovoríte, že sa to nestíha alebo niečo,

ja nemám problém za to zahlasovať aj teraz.

Chcel by som sa opýtať pána doktora (JUDr. Mikulca),

že teda vychádza to, že v každom volebnom obvode by bol

mínus jeden? (Áno.)

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec a po ňom

pán poslanec Árva.

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

Nebudem reagovať na kolegu Vlada Mikuša, budem

reagovať na Stanka Winklera, lebo naňho som sa prihlásil.

Stanko (Ing. Winkler), neznamená, že ja keď rozmýšľam

o niečom 3 roky, neznamená že ja som pred 3 rokmi dospel

k tomuto názoru. Ja som si to analyzoval, pozeral som si

účasť tých poslancov ako chodia, ako pracujú, atď. A po

tých 3 rokoch som dospel k tomuto názoru.

     Ja si myslím, že každý z vás tu má možnosť slobodne sa

vyjadriť k tomu či áno alebo nie. Ja nikoho nenútim.

Hovorím, rozmýšľal som nad tým za celý ten čas, pozeral som

si to, analyzoval, dospel som k tomuto názoru, predložil

som ho. Keby som ho dnes nepredložil ja, tak sa nepredloží

nikdy zase ten názor alebo by sa predložil keď by sa nedalo

už hlasovať.

Takže kľudne odhlasujte si to. Každý vyjadrí svoj

názor. A ja si myslím, že je zbytočné túto diskusiu ďalej

rozvádzať.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nie je to faktická na

faktickú ale už neviem teraz, nakoľko bolo veľa

predrečníkov na koho reagujem.

Ja som osobne len prekvapený z toho, že ľudia, ktorí

tu sedia majú mandát od obyvateľov aby rozhodovali, sa boja

niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Stále sa tu len

odvoláte na to, že oddiaľme to, rozhodnime, prerokujme na

komisiách. Na tých komisiách budete mať taký istý názor ako

máte teraz. Tak sa nebojte toho, niesť zodpovednosť za vaše

rozhodnutia, na to ste tu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová a možno by sme ňou mohli aj

diskusiu uzavrieť.

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

Ďakujem pekne. Neviem, či je to v zodpovednosti, teda

neviem či ide o tom, niesť zodpovednosť za svoje

rozhodnutie; toho sa ja nebojím. Ale, keď som uvažovala

o Rišovým (JUDr. Mikulca) návrhom, tak to čo mi napadlo

prvé, áno, lebo tak pozitívne alebo aktuálne šetrenie

peňazí.
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Na druhej strane tým, že nám ušli nejaké projekty, na

ktorých nám záležalo, 4 roky sme tu proste na nich

pracovali, riešili sme to aj s občanmi, proste aktívni boli

mnohí ľudia ktorí za to ani nedostali peniaze, tak ma

napadla taká úplne opačná úvaha. Že v podstate, čím nás

bude menej, tak tá spolupráca s úradom, a teraz prosím,

nikto sa neurazte, bude proste náročnejšia.

A keď je nás teraz toľko, akože ja si myslím, že

pracujem toľko ako sa dá, a určite aj ostatní, alebo teda

zhodnotí si to každý sám, tak naozaj na toto treba myslieť.

Lebo my máme taký, akože myslím si, dosť intenzívny dohľad

nad tým čo nás trápi a čo trápi aj ľudí. Napriek tomu,

v mnohom venujeme tomu čas a energiu, a nemáme výsledky.

A keď nás bude menej, nie som si istá, či to nebude

ešte horšie.

A v konečnom dôsledku niektorí sme v školských radách,

niektorí sobášime, proste tých povinností je popri

normálnej práci naozaj veľa. A nie som si istá, že keď nás

bude menej, tak ten výsledok bude lepší.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec a pán

poslanec Vaškovič.

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

Ja len Katka (Ing. Šebejová) na Teba zareagujem: Tí

ktorí nechodia a nespolupracujú alebo nechodia na úrad

a nespolupracujú s obyvateľmi, nerobia to, nebudú to robiť

ani naďalej.
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Takže ja si myslím, že keď sa zníži počet,

a obyvatelia majú možnosť rozhodnúť kto čo pre nich niečo

robí, vidia to aj na ulici, vidia to aj susedia, atď.,

atď., teda nezašiel som na hranicu 17, kde sa to dá aj tak.

Myslím, že to je taký zdravý kompromis 21.

    Takže ja v tom vôbec nevidím nejaké negatívum, práve

naopak, tie peniaze, ktoré sa ušetria tým, že tí poslanci

tie odmeny dostávať nebudú, sa dajú investovať, ako som

povedal, do športu, do zdravia, do čohokoľvek prospešného

pre obyvateľov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegovia, je 12,30 hod., vyjadríme sa hlasovaním.

Čiže dám ešte slovo pánovi poslancovi Vaškovičovi,

a tým diskusiu uzatváram. Ďakujem za pochopenie.

Pán poslanec, máte slovo.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa priznám, že keď

som pred týždňom prvýkrát počul návrh kolegu Riša Mikulca,

nebol som ani pripravený, ani som nikdy na tom neuvažoval,

o takom zásadnom kroku, alebo takomto zásadnom návrhu.

A vyjadril som hneď na tom stretnutí svoj názor, ktorý bol

negatívny.

Myslím si však, že odvtedy sme diskutovali aj osobne,

aj prostredníctvom e-mailov, a myslím si, že aj na tomto

zastupiteľstve diskusia sa vyvinula nejakým spôsobom

a počuli sme aj názory ďalších kolegov na tento problém,

takže priznám sa, že nie je to asi celkom príjemné, ale

človek by mal aj niekedy meniť svoj názor a uvažovať nad

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

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Po prvé budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu:

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 4 volebné obvody, 21

poslancov, a to:

4 volebné obvody, 21 poslancov;

volebný obvod č. 1 – 4 poslanci, volebný obvod č. 2 –

6 poslanci, volebný obvod č. 3 – 5 poslanci, volebný obvod

č. 4 – 6 poslanci.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   8 poslancov.

     Proti:                3

Zdržal sa:            6.

Poprosím prečítať celý návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

u r č u j e

a) 4 volebné obvody
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b) 25 poslancov

c) počet poslancov vo volebných obvodoch:

Volebný obvod č. 1      5 poslanci

Volebný obvod č. 2      7 poslanci

Volebný obvod č. 3      6 poslanci

Volebný obvod č. 4      7 poslanci

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre voľby do

orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2018 –

2022;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                11 poslancov.

Proti:              1

Zdržal sa:          5

Prosím, skúsme trošku zrýchliť tempo.

Máme tu bod č. 23.

BOD 23:

Návrh na 1. odzverenie pozemkov parc. registra „C“ KN č.

12780/72 až 12780/75 a 2. na zmenu Uznesenia miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.

12/16 zo dňa 24. 06. 2016
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Navrhujem bez úvodného slova a bez diskusie.

Návrhová komisia, návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) o d z v e r u j e

príspevkovej organizácii mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb pozemky v k.

ú. Nové Mesto – parcely registra „C“ KN č.:

- 12780/72 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

- 12780/75 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 18 m2

oba pozemky vedené na LV č. 1874 vo výlučnom vlastníctve

Ing. PhD, Alfonza Moravčíka a Soni Moravčíkovej všetky v k.

ú. Nové Mesto

- 12780/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

- 12780/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

oba pozemky vedené na LV č. 2695 vo výlučnom vlastníctve

Ing. PhD. Alfonza Moravčíka a Soni Moravčíkovej.

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

Zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 12/16 zo dňa 26. 04. 2016 tak,

že jeho nové znenie je nasledovné:

„Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e  zverenie pozemkov

vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto vedených na liste vlastníctva č. 5510, v k. ú. Nové
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Mesto, v rozsahu vyznačenom na priloženej mape a v tejto

špecifikácii:

- časť pozemku – parcely registra „C“ KN 12780/1 ostatné

plochy v rozsahu podľa priloženej mapy,

- pozemok – parcela registra „C“ KN 12781/16 – zastavané

plochy a nádvoria,

- pozemky – parcely registra „C“ KN 12780/71 a 12780/76

až 12780/170 – zastavené plochy a nádvoria

spolu o celkovej výmere 18963,30 m2 a v účtovnej hodnote

1.964.028,98 EUR (slovom: jeden milión

deväťstosedemdesiatjedentisíc štyristoosemdesiatšesť EUR

a 2 centy)

; pre príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto EKO – podnik verejnoprospešných služieb, so

sídlom: Halašova 20, 932 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; a to na dobu neurčitú

; za účelom:

- zriadenia administratívy, správy a riadenia,

- zriadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti

pre obsluhu územia,

- umiestnenia zariadenia na separovaný zber komunálnych

odpadov miestneho významu,

- zriadenia výrobných a nevýrobných služieb,

- zriadenia skladového areálu.“

c) s p l n o m o c ň u j e  - podľa predtlače

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na podpísanie dodatku k PROTOKOL-u č. 184/2016 o zverení

nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie

EKO-podnik verejnoprospešných služieb zo dňa 23. 05. 2016;

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       15 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Ďalej nasleduje bod 24.

BOD 24:

Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 23/08

zo dňa 13. 02. 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, bez úvodného slova a bez diskusie.

Návrhová komisia, 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

zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva. Č. 23/08 zo dňa

13. 02. 2018 tak, že sa vypúšťa bod 2/ v celom rozsahu;

bez pripomienok.



137

Zasadnutie MZ MČ B-NM 12. júna 2018

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

Ďalším bodom je bod 25.

BOD 25:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere

1048 m2, v k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti ASFAPRA,

s. r. o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, prosím bez úvodného slova a bez diskusie.

Návrhová komisia, návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

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

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3,

zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 1048 m2, v k. ú.

Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382
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; v prospech nájomcu – spoločnosť ASFAPRA, s. r. o., so

sídlom Stará Vajnorská 15, Bratislava, IČO: 50 518 313

; na účel výkonu jeho podnikateľskej činnosti – asfaltérske

práce

; 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 pôvodný nájomca – Ing.

Jozef Gergeľ – ASFAPRA, miesto podnikania: Jána Stanislava

3010/11, 841 05 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 11 816 147,

podnikajúci ako živnostník, ktorý mal uzatvorenú nájomnú

zmluvu na časť predmetného pozemku parc. č. 1790/3 vo

výmere 1048 m2 na dobu určitú do 30. 11. 2020 (v súčasnosti

predčasne ukončenú na základe dohody o ukončení nájmu ku

dňu 30. 06. 2018), pozastavil svoju činnosť a založil novú

spoločnosť ASFAPRA, s.r.o., v ktorej je zároveň spoločníkom

ako aj konateľom.

Spoločnosť ASFAPRA, s.r.o. kompletne prevzala podnikateľskú

činnosť doterajšieho nájomcu; vykonáva totožnú činnosť,

s tými istými zamestnancami, motorovými vozidlami,

zariadeniami, majetkom. Časť pozemku ako predmet nájmu bude

využíva na rovnaký účel ako bol uvedený v nájomnej zmluve

uzatvorenej s pôvodným nájomcom. Súčasne spoločnosť

ASSFAPRA, s.r.o., na pozemku osadí pletivové oplotenie za

účelom ohraničenia predmetu nájmu, ktorý bude užívať.

; za nájomné vo výške       6 288 EUR/rok

; za nasledovných podmienok:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní

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

v uvedenej lehote nájomcom 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:                  10 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            5

Podotýkam; tým, že je to osobitný zreteľ, tak musí byť

na schválenie 15 poslancov.

Ideme ďalej, bod 26.

BOD 26:

Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č.

6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady,

do správy rozpočtovej organizácie – Knižnica Bratislava –

Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Prosím návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku

- pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady parc. č.

6743/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 380 m2,

ktorý vznikne oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 6743/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere

807 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade

s geometrickým plánom č. 17/2018

- pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady parc. č.

6742/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2,

ktorý vznikne oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 6742/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere

108 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade

s geometrickým plánom č. 17/2018

- pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Vinohrady parc. č.

6742/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 42 m2,

ktorý vznikne oddelením od pozemku registra „C“ KN

parc. č. 6742/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere

108 m2, evidovaného na LV č. 3544, v súlade

s geometrickým plánom č. 17/2018

V účtovnej hodnote:

- pozemok parc. č. 6743/81  - vo výške  18 920,54 EUR

- pozemok parc. č. 6742/2   - vo výške   2 141,00 EUR

- pozemok parc. č. 6742/3   - vo výške   2 090,79 EUR

; do správy rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava –

Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava, IČO: 00 226 866
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; za účelom vybudovania bezpečného bezbariérového prístupu

k pobočke Knižnice Bratislava – Nové Mesto na Jeséniovej

ul. č. 43, možnosti udržiavania a zachovania bezpečnosti

objektu Knižnice zo strany bočného vstupu, s perspektívou

dobudovania vonkajšej čitárne a možnosti pre exteriérové

čitateľské aktivity

; na dobu neurčitú;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  14 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Nasleduje bod č. 27.

BOD 27:

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc.

č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť

Incheba, a. s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ide o pozemok pod stavbou. Znalecký posudok hovoril

o 8 900 EUR. Na základe žiadostí poslancov z komisií



142

Zasadnutie MZ MČ B-NM 12. júna 2018

a miestnej rady, predkladáme návrh na odpredaj za

dvojnásobnú cenu oproti znaleckému posudku, na 17 800 EUR.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

predaj pozemku registra „E“ UO, v k. ú. Vinohrady, parc. č.

6502, vinice, o výmere 119 m2, vedeného na LV č. 6747

; v prospech spoločnosti Incheba, a. s., Viedenská cesta 3-

7, 851 01 Bratislava, IČO: 00 211 087, v podiele 1/1.

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

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

; za kúpnu cenu vo výške       17 800,- EUR

; za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcim 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

- kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže uhradiť odplatu za

užívanie pozemku vo výške stanovenej znaleckým

posudkom, a to za obdobie od nadobudnutia vlastníctva
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stavby súpisné číslo 2143 do termínu zaplatenia kúpnej

ceny, a to spolu s úhradou kúpnej ceny, pričom

v prípade, že uvedená odplata nebude v danej lehote

uhradená, tak kúpna zmluva zanikne (rozväzovacia

podmienka)

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi

v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí

platnosť

- v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej

lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)        14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                    8 poslancov.

Proti:                 2

Zdržal sa:             4

Ďalším bodom je bod 28.

BOD 28:

Návrh na schválenie predaja pozemkov – parcely registra „C“

č. 12922/2 o výmere 17 m2 zastavané plochy a nádvoria a č.

12922/3 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do bezpodielového

spoluvlastníctva manželov Ing. Andreja Krabáča a PhDr.

Moniky Krabáčovej
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ide o pozemok pod garážou.

Znalecký posudok bol v nejakej cene. Tu na základe

žiadostí poslancov a miestnej rady cena bola zvýšená na 250

EUR m2, ako ceny obvyklé v danej lokalite, za ktorú sme

predávali aj iné pozemky.

Ak dovolíte, bez úvodného slova a diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e  - podľa predtlače

predaj pozemkov – parc. registra „C“ č. 12922/2 o výmere 17

m2 zastavané plochy a nádvoria a č. 12922/3 o výmere 19 m2

zastavané plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva

číslo 5567, vedeného Okresným úradom Bratislava,

katastrálny odbor pre okres: Bratislava III., obec:

Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie:

Nové Mesto (ďalej spolu aj ako „pozemky“) v správe Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto, katastrálne územie: Nové

Mesto (ďalej spolu aj ako „pozemky“) v správe Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto do bezpodielového

spoluvlastníctva manželov Ing. Andrej Krabáč a PhDr. Monika

Krabáčová, obaja trvale bytom: Pluhová 59, 831 03

Bratislava (ďalej len „kupujúci“)

; za kúpnu cenu vo výške 250,- EUR m2/pozemku, t.j. spolu

vo výške 9 000,- EUR

(slovom „deväťtisíc euro“) za obidva pozemky
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; za účelom umiestnenia stavieb – garáží na predmetných

pozemkoch, a to garáže so súp. č. 13873 postavenej na

pozemku parc. č. 12922/2 a zapísanej na liste vlastníctva

č. 6274, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny

odbor pre okres: Bratislava III., obec: Bratislava –

Mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto

a garáže so súp. č. 11069 postavenej na pozemku parc. č.

12922/3 a zapísanej na liste vlastníctva č. 3850, vedeného

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre  okres:

Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové

Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto v súlade s § 9a ods.

8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov

; za týchto podmienok:

1. Kúpna zmluva bude zo strany kupujúcich podpísaná

v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak

kúpna zmluva zo strany kupujúcich nebude v uvedenej

lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

2. Kupujúci sú povinní uhradiť dohodnutú výšku kúpnej

ceny v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia

kúpnej zmluvy.

3. V prípade, ak kúpna cena nebude v prospech účtov

uvedených v uzavretej kúpnej zmluve pripísaná

v určenej lehote, uznesenie ako aj kúpna zmluva

strácajú platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

   Ďakujem pekne.
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   Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)      13 poslancov.

   Nech sa páči, hlasujeme.

   (Hlasovanie.)

   Za:                  10 poslancov.

       Proti:                0

  Zdržal sa:            3

  Ideme na bod číslo 29.

BOD 29:

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti

pozemku – parcely registra „C“ č. 18261/9 nachádzajúcom sa

v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto v prospech spoločnosti SPP –

distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava za

účelom a prevádzkovania plynárenského zariadenia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a 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

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

; zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku vo

vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, parc.

registra „C“ č. 18621/9 o výmere 153 m2 zastavané plochy
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a nádvoria nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady

a zapísanej na LV č. 3686, a to v prospech SPP –

distribúcia, a. s., sídlo: Mlynské Nivy 44/b, 825 11

Bratislava, IČO: 35 910 739, zapísanej v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.: 3481/B

(ďalej ako „budúci oprávnený“ alebo „oprávnený“)

; za účelom uloženia a prevádzkovania plynárenského

zariadenia v rámci plánovanej stavby – „Rekonštrukcia

plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata UO00079 2019“ (ďalej

ako „stavba“) ako aj následnej údržby, opráv,

rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek ďalších

potrebných úprav plynárenského zariadenia vrátane jeho

odstránenia

; v rozsahu stanovenom geometrickým plánom na zameranie

vecného bremena po zrealizovaní plánovanej časti stavby

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude určená po zrealizovaní

plánovanej časti stavby a vyhotovení geometrického plánu na

základe znaleckého posudku vyhotoveného mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto

b) s p l n o m o c ň u j e  - podľa predtlače

; starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr.

Rudolfa Kusého k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve

o zriadení vecného bremena s budúcim oprávneným za

podmienok:

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná

v lehote do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia

v miestnom zastupiteľstve
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- návrh obsahu zmluvy o zriadení vecného bremena bude

tvoriť prílohu k zmluve o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena

- v prípade, ak zmluva o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného

bremena v určenej lehote podpísaná, toto uznesenie

stratí platnosť

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

stratí platnosť a účinnosť v prípade, ak budúca zmluva

o zriadení vecného bremena nebude uzavretá v lehote

najneskôr do 30. 09. 2019.

c) s p l n o m o c ň u j e  - podľa predtlače

; starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr.

Rudolfa Kusého k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení

vecného bremena s oprávneným, ktorá bude uzatvorená na

základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

a na základe ktorej bude v prospech oprávneného na časti

parc. registra „C“ č. 18261/9 o výmere 153 m2 zastavané

plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v katastrálnom území

Vinohrady a zapísanej na LV č. 3686 v rozsahu stanovenom

geometrickým plánom po zrealizovaní časti stavby zriadené

trvalé a časovo neobmedzené vecné bremeno spočívajúce

v povinnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto strpieť

na predmetnom pozemku uloženie a prevádzkovanie

plynárenského zariadenia ako aj následnú údržbu, opravy,

rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek ďalšie potrebné

úpravy plynárenského zariadenia vrátane jeho odstránenia,

a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom za

podmienok:
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- zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným

z vecného bremena podpísaná v lehote najneskôr do 60

dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenému na

uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, najneskôr

však do 30. 09. 2019

- oprávnený bude povinný uhradiť jednorazovú odplatu

z a zriadenie vecného bremena v lehote najneskôr do 30

dní odo dňa uzavretia zmluvy o zriadení vecného

bremena

- v prípade, ak odplata za zriadenie vecného bremena

nebude v prospech účtu uvedeného v uzavretej zmluve

o zriadení vecného bremena uhradená v určenej lehote,

zmluva o zriadení vecného bremena stratí platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ďalším materiálom je bod č. 30.
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BOD 30:

Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov

k prevádzke infopultu v podchode na Trnavskom mýte

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nájom, resp. podnájomné je 0,00 EUR a zvyšok sú

náklady na elektrickú energiu a pripojenie infopultu na

internet, 27,00 EUR  mesačne.

Ak dovolíte, bez úvodného slova a 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

a) s c h v a ľ u j e

použitie finančných prostriedkov spojených s prevádzkovaním

infopultu, ktorý bude umiestnený v podchod na Trnavskom

mýte v smere východu k eskalátorom „SMER ISTROPOLIS“,

v nasledovných sumách bez DPH

- mesačná platba za užívanie (podnájomné)       0,00 EUR

- mesačné náklady na elektrickú energiu        15,00 EUR

- mesačné náklady na pripojenie infopultu na

internet                                     12,00 EUR

- mesačné náklady na spoločné prevádzkové náklady

                                              0,00 EUR

v prospech spoločnosti Immocap Group, a. s. so sídlom

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 536,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka číslo: 3633/b, a to na dobu určitú dO

15. 03. 2032
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b) s c h v a ľ u j e

návrh spoločnosti Immocap Group, a. s., aby výška úhrad

uvedených v písm. a) tohto uznesenia, bola každoročne

zvyšovaná tak, aby zodpovedala percentuálnej zmene

mesačného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien

v Slovenskej republike stanoveného EUROSTAT-om za rozhodné

obdobie;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, budeme sa prezentovať pred hlasovaním.

(Prezentácia.)      14 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

Ešte máme 2 materiály, ktoré predkladá riaditeľ EKO-

podniku pán Molnár.

BOD 31:

Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2018

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

Myslím si, bez úvodného slova.
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     Otváram diskusiu ak  niekto má do diskusie nejaké

otázky? Nemá.

Prosím návrhovú komisiu.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

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

správu o príprave areálu Kuchajda na leto 2018;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      13 poslancov.

Prosím, pristúpime k hlasovaniu.

(Hlasovanie.)

Za:                 13 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Prechádzame na bod č. 32.

BOD 32:

Správa o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. A IV.

triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za

zimné obdobie 2017/2018

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

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

správu o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. A IV.

Triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev za

zimné obdobie 2017/2018;

bez pripomienok.

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

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      13 poslancov.

Prosím, pristúpime k hlasovaniu.

(Hlasovanie.)

Za:                 13 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Nasleduje bod 33.

BOD 33:

Informácia – Budova Vernosť

Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Poprosím pani Petríkovú, aby nám okomentovala túto

situáciu ako komplikovanú v tomto prípade. Mysleli sme to

dobré; dopadlo to ako vždy. Nech sa páči, máte slovo.

Mgr. Bronislava  P e t r í k o v á, referentka odd. správy

majetku a vnútornej správy:

Dobrý deň. K predloženej informácii o stave toľko, že

31. mája spoločnosť BELEMIT, ktorá bola predtým nájomcom,

odovzdala nehnuteľnosť. V predchádzajúcom materiáli bol

schválený osobitný zreteľ na prenájom jednotlivých

miestností, a to tak, že v podstate dá sa prenajať priestor

v tej budove za 5,00 EUR/m2 mesačne, to znamená 60,00

EUR/rok/m2.

K tomu by som zatiaľ chcela povedať len toľko, že

všetci, ktorí tí ktorí mali prenajaté jednotlivé priestory,

tak vyjadrili záujem pokračovať v tom nájme naďalej. Keď

bude podpísané uznesenie, tak bude predložený návrh zmluvy.

Na septembrové zastupiteľstvo má byť pripravená verejná

obchodná súťaž na prenájom budovy.

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

Ďakujem pekne pani Mgr. Petríková.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Nech sa páči, pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne. Ale tato budova potrebuje nejakého

správcu; upratovanie, komunikácia s dodávateľmi, médií atď.

Myslím, že oni tam nemajú nejaké podvojné merania v tých

kanceláriách. Ako sa bude rozpočítavať teplo, ako sa bude

rozpočítavať elektrická energia? Toto sú všetko otázky.
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     Áno, je to dobrý úmysel, pokračovať v prenájme, len

treba vyriešiť aj to „B“ potom. Ďakujem pekne.

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

Nech sa páči.

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd.:

Z predložených faktúr vyplýva, aké boli náklady za

predchádzajúce obdobie. A je rozpočítaná spotreba podľa buď

m2 alebo podľa osobomesiacov. Preto bolo to nájomné

stanovené vyššie.

(Poznámka z pléna.)

Ale prečo by tam nemohli byť osobomesiace?

To sa rozpočítava, aj na Hálkovej sa rozpočíta na

počet osôb, ktoré sa v tej kancelárii zdržiavajú.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Nie, nie; tento kľúč nefunguje pri kancelárskych

priestoroch.

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd.:

Tak m2.

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

Dobre m2. Dobre. Ďakujem pekne.

S faktickou pán kolega T. Korček; nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :
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Ďakujem za slovo. Keďže viem, že sa tam je alebo resp.

minimálne bola reštauračná prevádzka, potom akým spôsobom

sa to bude týkať reštaurácie? Lebo tam osobomesiace nebudú

dávať logiku, keď sa tam varí.

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd.:

Podľa m2, tak ako bolo povedané.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k

Čiže m2; bude platiť koľko na energie, koľko na vodu,

ako niekto kto si bude tam pri počítači niečo písať?

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd.:

Zatiaľ ten zámer je taký, že sa to bude rozpočítavať

podľa m2, a následne keď bude napríklad zastupiteľstvo

v septembri, tak bude podľa taj spotreby alebo sa to

nejakým spôsobom upraví. V súčasnosti bol tento návrh

predložený preto, lebo mestská časť tam má svoju knižnicu

a takisto tam má klub seniorov a nejaké svoje potreby na

prevádzku.

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

Do diskusie je prihlásený pán kolega Mikuš; nech sa

páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Môžem sa opýtať; aj tá reštaurácia, aj to

fitnescentrum bude platiť 5,00 EUR/m2 na mesiac?

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd.:
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Zatiaľ je zámer taký.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

A oni s tým súhlasia?

Mgr. B. P e t r í k o v á :

Je predložený tento návrh.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne.

Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie.

Prosím návrhovú o prečítanie návrhu uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

n e r i e  predloženú informáciu na vedomie;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      14 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0
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Zdržal sa:           0

Nech sa páči, pán starosta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nasleduje bod č. 34.

BOD 34:

Návrh na zverenie správy k hnuteľným veciam Základnej školy

s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie; vec je jasná.

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

bezodplatné zverenie správy k hnuteľným veciam, ktoré

mestská časť nadobudne z titulu darovacej zmluvy z majetku

štátu do správy Základnej školy s materskou školou,

Kalinčiakova 12 v Bratislave, IČO: 50 409 964, podľa

prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu

; za účelom zabezpečenia úloh v rámci Projektu Výstavby,

modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry

národného významu
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; na dobu neurčitú;

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.

Dámy a páni, pripravené materiály sme všetky prebrali.

Máme pred sebou posledné 2 body, a to rôzne

a interpelácie.

Nech sa páči, bod 35.

BOD 35:

Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Galamboš, pán poslanec Vlačiky a pán

poslanec Bielik.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne, pán starosta. Dovolím si predniesť

teraz tú žiadosť a informáciu, ako som zachytil v Televízii

Markíza, že pán Papuga podal žalobu; tak neviem či žaluje

mestská časť, resp. štatutár školy alebo pán riaditeľ

s rodným číslom. Toto by som potreboval; potreboval -
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nepotreboval, ale rád by som sa dozvedel, ako to ozaj je.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Rozumiem.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som touto cestou

chcel ešte raz požiadať o vykonanie štátneho stavebného

dozoru na Bellovej 48, čo som písal aj e-mailom, ale chcem

aby to bolo aj verejne, aj na záznam.

Začala sa nám tam stavať minulý týždeň bytovka. Vlaste

kopu  do zeme a vyťažené kusy skál rozmeru až pol metra

sýpu voľne dole svahom na svoj pozemok, ale na pozemok kde

sú vzrástle stromy, 50-80 ročné krásne duby, jedle,

a vlastne viacero z nich sú zasýpané momentálne do výšky 3

metrov skalami, je poškodená kôra, olámané konáre.

Ja som teda včera podával podnet na Miestny úrad,

volal som tam políciu, čakali sme skoro 3 hodiny že teda

niekto príde z Miestneho úradu. Nakoniec, bohužiaľ,

neprišiel nikto zo stavebného úradu, prišiel pán Kollárik

zo životného prostredia a ten samozrejme konštatoval že je

to poškodzované, spísal o tom nejaký záznam. Ale on nie je

stavebný dozor, on nemohol nič tým stavebníkom prikázať,

zakázať, nariadiť.

Tak chcem teda ešte raz požiadať, aby ten stavebný

dozor bol vykonaný, pretože ľudia ktorí na to reagovali na

facebooku hovorili, že je možné v priebehu hodín vyslať
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pracovníka a zastaviť činnosť, keď tam je porušovanie

zákona.

     Tak neviem prečo by to nešlo v našej mestskej časti,

keď to v iných mestských častiach ide.

A Vy ste aj písali, že tam pôjdete dnes. Dnes ráno mi

volala aj pani Blanárová a tiež tvrdila, že tam pôjde buď

ona alebo tam niekoho pošle. Takže dúfam, že to tak bude

a že táto činnosť bude zastavená.

Pretože naozaj je to nonsens a na Kolibe sme na tieto

veci maximálne citliví. A naozaj že každou minútou tam

dochádza k zhoršovaniu toho stavu a poškodzovaniu čoraz

viac a viac stromov.

A sú tam porušované aj podmienky stavebného povolenia,

nehovoriac o trestno-právnych následkoch.

Takže poprosím vás ešte raz verejne o urýchlené

riešenie tejto situácie. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ako som vám napísal, dnes tam ideme;

čím skôr skončí zastupiteľstvo, tým skôr sme na tvári

mieste.

Pán poslanec Ing. Vaškovič s faktickou poznámkou.

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

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

jednoduchou poznámkou:

     Martin (Mgr. Vlačiky) prosím, daj tento podnet na

vykonanie štátneho stavebného dohľadu aj písomne. Adresuj

ho, prosím Ťa, na stavebný úrad. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prišiel na mňa a ja som ho preposlal.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcem sa opýtať na

jednu situáciu: Obrátili sa na mňa obyvatelia z bytového

domu na Desiatej ulici na Kolibe. Dochádza tam k situácii,

že pri dažďoch z Desiatej ulici steká k ich pozemku,

bytovému domu voda, dochádza k podmočeniu toho bytového

domu. Majú aj vyhotovený statický posudok, ktorý konštatuje

už rôzne porušenia.

Bol som si to tam pozrieť túto situáciu a vyzerá to

tam dosť zlé. A mám za to, že v budúcnosti tam môže hroziť

aj určité nebezpečenstvo nielen na majetku tých ľudí,

a tých vlastníkov, ale aj na životoch. Neviem, že či

poznáte túto situáciu, či Desiata ulica je celá v správe

mestskej časti, alebo vo vlastníctve mestskej časti, a či

sa dá niečo robiť vo forme nejakej úpravy Desiatej ulice,

alebo tak?

Pokiaľ by ste nevedeli odpovedať priamo, alebo

nevedeli by ste o tejto situácii, môžem napísať aj e-mail,

a potom to berte ako formu interpelácie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ocením keď dáte viac informácií, o

ktorý bytový dom sa to jedná na tejto ulici. A naši

kolegovia z investičného oddelenia sa pôjdu pozrieť na tvár

miesta a pohovoria s poškodenými.

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

Ďakujem za slovo. Ja som na jednu vec, keď sme

diskutovali o JAME, zabudla. A tí obyvatelia, ktorí mi

písali nejaké podnety, mi napísali ešte jednu vec, že

systém  nastavenie svietenia lámp je bohužiaľ v niektorých

prípadoch  nastavený tak, že im svieti do okien; že či by

nebolo možné toto skontrolovať a nastaviť tak, aby to

svietilo len na športovisko a neosvecovali sa príslušné

okná. Ja som sa tam bola pozrieť a je pravda, že z tej

jednej časti to svieti; neviem to úplne takto vysvetliť,

ale určite by bolo dobré to skontrolovať. Hlavne vo

večerných hodinách že im to veľmi svieti do okien.

A druhá vec:  Požiadali ma z Nadácie Nová Cvernovka,

s ktorou ako mestská časť spolupracujeme, že či by sme im

nevedeli ako mestská časť pomôcť s odvozom sute ktorú tam

majú. Majú tam 4 tisíc ton, je to strašné číslo. Ja

rozumiem, že je to problém BSK.

Ja to budem riešiť v piatok aj na BSK, ale chcem sa

spýtať, že či mestská časť, keďže robia mnoho aktivít aj

pre našich obyvateľov, či by sme nezvážili nejakú pomoc

v tomto smere? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, pokiaľ ide o svietenie

lámp, tak ak ide o lampy ktoré sú na tenisovom ihrisku; asi

o tom hovoríte, predpokladám? (Áno.)

     Tak to som občana, ktorý sa sťažoval, spojil priamo

s NTC, ktoré si to rieši.

     Čiže, ak sa situácia opakuje, môžete dať kontakt pani

Effenbergerovej, a ona zabezpečí prepojenie NTC a toho

občana. Niekedy to vyjde, niekedy to zase nejde.
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Pani poslankyňa Vítková.

Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Ďakujem za slovo. Pán starosta, ja by som sa chcela

poďakovať v súvislosti s Ľudovou štvrťou za pomoc pri

dočistení.

     Ale zároveň chcem vás požiadať o rokovanie s BVS, aby

sa začala táto situácia riešiť, pretože nie je mysliteľné,

aby každých pár rokov, keď sa to riešilo v roku 2014, po

nejakom väčšom daždi vytopilo celú Ľudovú štvrť. Dovtedy sa

nerekonštruovala stávajúca kanalizácia ktorá tam bola,

preto tých ľudí vytápalo. Odvtedy je rekonštruovaná

a pravidelne by sa mala kontrolovať.

Bolo by vhodné, keby sme našli spoluprácu s BVS na

trvalé riešenie, aby sa neopakovali ďalšie škody.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, sme tu pre ľudí, takže bolo našou

povinnosťou tam byť a pomáhať. Pokiaľ ide o stretnutie

s BVS, to samozrejme zabezpečíme. Len upozorňujem, pod

vodou bola značná časť Bratislavy. My sme z nášho bytového

domu čerpali ešte ráno vodu, a tam sa nič neopravovalo.

Ale, samozrejme, tento krok urobíme tak ako bude potrebný.

Pán poslanec Bielik.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Chcem sa spýtať, či by

mestská časť, niekto z Miestneho úradu, miestna polícia

alebo neviem kto by mohol pomôcť obyvateľom sídliska na

Teplickej, v priestore od prechodu od električiek smerom ku
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kostolu a k základnej škole, kde sídli prvý stupeň

základnej školy. Začínajú sa tam hromadiť väčšie skupiny

občanov, ktorí tam požívajú takmer celý deň alkoholické

nápoje, priamo tam na tom husto frekventovanom mieste

vykonávajú svoje potreby.

     Tak pokiaľ mi viete nejako poradiť, na koho sa s tým

obrátiť, aby sa to riešilo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Pán prednosta, prosím kontaktovať mestskú a

štátnu políciu, nech tých občanov odtiaľ vytlačíme.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som chcela poprosiť, najprv v súvislosti

s Kalinčiakovou, už ma to viackrát napadlo, ale vždy som na

to zabudla, tam je naozaj hrozná špina aj okolo školy, aj

na tej druhej strane na zastávke pri športovej hale.

Či by mohol úrad v podstate buď častejšie posielať

inšpektorov verejného poriadku, alebo proste zvýšiť dohľad

nad touto časťou. Lebo ja tam chodím skoro každý deň a fakt

tam sa koncentruje veľa ľudí, stavbárov - nie je to pekná

časť našej mestskej časti. A niektorí tam dokonca

vykonávajú aj potrebu, takže keď prší, tak v tomto prípade

je to možno lepšie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta, prosím treba tam poslať

inšpektorov verejného poriadku a nafotiť tie veci. Mám za

to, že v prípade Kalinčiakovej zrejme hovoríme o tej
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hlavnej ulici, čiže Bajkalskej, Trnavskej čiže to bude

vecou Magistrátu. A v prípade športovej haly Pasienky, je

tam súkromný vlastník, treba ho vyzvať, aby sa o svoj

pozemok staral.

     Plus, ak ide o zástavku autobusu, tak Dopravný podnik,

samozrejme.

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

A potom som ešte chcela reagovať na tie dva prenájmy,

ktoré sme tak rýchlo prešli. Jednak som sa chcela opýtať na

ten prenájom jedálne v mestskej časti, že či sa napríklad

uvažuje, že by sa tam mohlo variť aj pre seniorov, lebo

neustále mám také podnety, že tá strava nemá takú hodnotu

keďže sa vozí až z Malaciek. Či náhodou úrad o tomto

uvažoval, alebo či by mohol uvažovať.

Neviem, či mi viete na to odpovedať?

Ak nie, tak to dám do interpelácií.

Ešte k prenájmu na Športovej:

     Tam je zdôraznené, že predmetom obchodnej verejnej

súťaže nie sú hnuteľné veci a technológie, ktoré sa

nachádzajú v predmete obchodnej verejnej súťaže. Tým sa

myslia tie technológie na varenie, ktoré tam boli, ak sa

nemýlim, alebo?

     Proste, toto by som ešte chcela vysvetliť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

K tej Vašej prvej otázke: V priestoroch nášho úradu sa

nebude variť, len sa strava dováža. Tým pádom je situácia

jasná.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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A čo tam teda ideme prenajímať, ten priestor tomu kto

bude stravu dovážať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takto chápem, ale nejdeme to prenajímať, pretože to

neprešlo. Pani poslankyňa, tam treba 15 hlasov.

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

Dobre, to neprešlo. A bol to zámer na prenajatie?

(Áno.)

Takže ho možno dostaneme to znovu. Dobre.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Áno. A druhá vec: Športová. Mal som rovnakú otázku ako

máte Vy a povedali mi, že tie technológie ktoré tam sú, sú

jednoducho staré. Odborníci, ktorí sa prišli pozrieť

povedali, že ich využitie je veľmi sporné a hodnota ktorá

tam je z minulosti, spred „x“ rokov je minimálna. Takže

preto sme dali do súťaže práve to, že sa prenajíma len ten

priestor bez technológií, ktoré, zrejme ak dobré chápem,

pôjdu preč.

Pani Mgr. Biharyová, kývate hlavou, chcete ma doplniť?

Nie, je to tak. Dobre.

Ak máte záujem sa tam ísť pozrieť, môžete.

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

Ja by som potom poprosila, aby ste oslovili tie

organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, že či nemajú

náhodou nejaký zámer oni variť, alebo či tam niečo nevedia

využiť. Aby proste, ak sa niečo už nebude využívať
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a nechceme to predať a je to staré, tak možno niekde by sa

to využiť mohlo.

Neviem, čo sú to za zariadenia, ale určite by som bola

rada, keby mestská časť urobila takúto aktivitu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Teda urobme to tak, ak nie ste proti, teda

ak chcete, vyzveme tieto organizácie, povieme vám termín,

môžu sa prísť pozrieť. Ak chcete, aj Vy. A čo budú chcieť,

jednoducho si budú môcť zobrať. A kto bude potrebovať

nejaký odpis a niečo formálne z mojej strany, tak to urobím

pre zastupiteľstvo. A myslím, že aj zastupiteľstvo, ak je

to pre nás nepoužiteľné, prečo nie.

Pán prednosta, môžem Ťa poprosiť?

Ale predtým odporúčam sa tam ísť pozrieť, najprv sami,

možno s pani poslankyňou.

Dobre, urobme aj súpis majetku, a všetkých týchto

vecí, aj to nafoťme, nech je to úplne transparentné

a jednoznačné; toto a toto tam je, má to toľko a toľko

rokov, životnosť taká a taká. Dáme možnosť aj poslancom,

nech si tie priestory prídu pozrieť. Dobre? (Áno.)

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, ak dovolíte, dovolím si uzavrieť bod

rôzne a prejdeme na bod 36.

BOD 36:

Interpelácie
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem. Ja sa ponáhľam, aby ste ma nezrušili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To by som nerád.

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

Ja by som chcela v súvislosti s tým čo tu odznelo na

to parkovisko Račianska, Sliačska, tak poprosila by som

proste o novú odpoveď na tú interpeláciu, podľa toho že aké

budú informácie z Magistrátu; lebo v podstate ja som

dostala. Alebo ani neviem, či ja som dostala.

     Pani Sladká dostala odpoveď mne na interpeláciu, že

teda riešiť to nejde.

Keďže tu teraz vznikli nejaké pochybností, prosím nech

úrad dá aj mne novú odpoveď, či sa toto riešiť dá, nedá,

ako to bolo prejednané.

A potom by som prosila, ja to dám písomne, mám to na

jednom papieri, vysvetlenie k cene v rámci zmluvy o prevode

vlastníctva bytu na ul. Československých parašutistov. To

je zmluva č. 2/2018 1.2.1, kde je podľa mňa veľmi nízka

cena. Tak by som chcela vedieť, že aký bol na to dôvod.

A potom by som chcela písomne odpoveď na to, že prečo

taký závažný materiál, ktorý je tam až úplne na konci čo sa
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týka stavu investičných akcií k 1. 5. 2018, prečo sme to

nemali v komisiách?

Lebo dalo sa tam možno inak reagovať na to, že v rámci

tej výzvy, ktorá bola na sociálne služby sme vlastne nemali

čo predložiť a tá výzva sa už skončila.

Tam je napísané, že je uzavretá. Tak, ak to znamená

niečo čo si to zle vysvetľujem, tak som rada keď to teda

nejakým iným spôsobom preberieme.

Ale moja hlavná otázka je, prečo tento materiál

o investíciách k 1. 5. 2018 sme nemali v komisiách?

A ten štvrtý bod by som prosila tiež písomne, keďže

práve v tom materiáli je otázka, že poslanci sa majú

vyjadriť k tomu, čo s budovou na Makovického.

     Tak by som buď teda chcela od úradu, aby napísal aké

možností riešenia vidí pre tú budovu.

Alebo, pokiaľ nie je neskoro, tak aby sme teda ešte

prešli aké možností máme nielen pre túto budovu ale možno

aj pre tú budovu ktorá je pri Cykloštadióne, keďže vlastne

v tej komisii, ktorá niekoľkokrát sa snažila vybrať

uchádzača, som sa nezúčastnila.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pôjdem po poradí:

Už som dal pokyn pánovi prednostovi, že sa stretneme

s pánom Trnavským a budeme sa snažiť zdokumentovať každý

jeden krok, ktorý spravíme tak, aby neboli žiadne
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pochybnosti. A ani potom, čo sa urobilo, budeme žiadať

vyjadrenie, že teda dokument ktorý prišiel od Inšpektorátu,

naozaj prišiel z Inšpektorátu.

     Dáme si pozor na to, aby pani Sladká nemohla nájsť

žiadnu pochybnosť a žiadne pochybenie.

Pokiaľ ide o cenu bytu, tak mám za to, že túto cenu

rieši zákon. My do nej vôbec nevstupujeme. Ide o prevod

v zmysle príslušného zákona tak ako väčšina obyvateľov

tohto štátu si kupovala byt za rovnakých podmienok.

Je tu pani Petríková? Prosím, buďte taká láskavá, pre

istotu povedzte jednoducho odborne.

     Mestskej časti zostalo minimum bytov.

Podľa zákona tí, ktorí požiadali do konca minulého

roka o prevod bytu, tak získavajú ho za tých starých

podmienok. To znamená, to je pár sto EUR.

Tam sa nejde podľa trhovej hodnoty, cena je určená

Vyhláškou.

Nikto sa nepýta ani mňa, ani poslancov, ani úradu,

všetko ide automaticky.

Rovnako tak aj v komisii to vlastne išlo iba na

vedomie a ani mňa sa nikto nepýtal či to chcem podpísať,

nechcem podpísať, je to moja povinnosť.

 Ale toto je, prepáčte, také laické zjednodušenie.

Pani Mgr. Petríková, prosím Vás o vysvetlenie.

Mgr. B. P e t r í k o v á, referentka odd. správy majetku

a vnútornej správy:
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Tak ako povedal pán starosta, dvaja žiadatelia podali

žiadosť  do 31. 12. 2017. Oni tam splnili podmienku, že

pokiaľ podali žiadosť do konca minulého roka, stále mali

právo aby byt odkúpili za regulovanú cenu.

     V podstate ten materiál, ako povedal aj pán starosta,

bol predložený komisii na vedomie. Na komisii to preberáme.

Ak  si žiadateľ podá žiadosť do stanoveného termínu

o kúpu tej nehnuteľnosti, teda bytu, mestskej časti tým

vzniká povinnosť. V prípade, že by tak neurobila do 2 rokov

od podania žiadostí, tak ten žiadateľ by si mohol

uplatňovať svoje právo súdnou cestou.

Cena tam bola vypočítaná v súlade so zákonom z

obstarávacej ceny.

     A bola ešte znížená o 50 % pokiaľ žiadateľ zaplatil do

stanovenej lehoty.

     Môžem vám to predložiť aj konkrétnejšie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak by ste chceli vidieť obdobné prípady, pretože tohto

roku je to jediná takáto zmluva, v minulom roku,

predminulom  a predtým myslím bolo tých prípadov podstatne

viac.

     Len tvrdím, že mestská časť nemá skoro žiadne byty,

a ak sa objavujú stále menej často. Predovšetkým za môjho

predchodcu išlo o tisícky bytov, ktoré sa takto riešili.

Ostatné veci budeme riešiť písomne, ak dovolíte.

Kolegyne, kolegovia, má ešte niekto v rámci bodu

rôzne,
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niečo?

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, dnes tu bolo veľa

diskusie o poslancoch ktorí chodia, nechodia, nepracujú.

Ja by som možno požiadal o záverečné predbežné

hlasovanie, ktorí poslanci sú tu prítomní, dokonca ktorí

pracujú. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Zastupiteľstvo nie je ukončené a v takom prípade sa

musíme zísť, aby sme zastupiteľstvo ukončili.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Sťahujem svoj návrh.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ste veľmi láskavý, pán poslanec.

Faktická poznámka, pani poslankyňa Šebejová.

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

Nemám právnické vzdelanie, takže teraz možno čo

poviem, je úplne mimo. Ale my sme tu dnes schvaľovali

nejakú zmenu Rokovacieho poriadku?

     A tam nebolo náhodou to, že už nie je povinnosť

zvolávať tie zasadnutia?
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pri všetkej úcte, pani poslankyňa, je to síce

schválené, ale ja to musím ešte podpísať.

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

Ahá, hej.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ale ďakujem za upozornenie. Takže šibalská iskra sa

ukázala ako pravdivá.

Dámy a páni, je nás ešte 15 podľa Rokovacieho

poriadku.

BOD 38:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa

a uvidíme sa niekedy v najbližších dňoch na nejakej akcii

alebo podujatí. Všetko dobré.

ZNELKA MČ

(Ukončenie o 13.25 hod.)

                         x           x

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

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