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záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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Začiatok: 9,00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie

Ing. Stanislav  W i n k l e r, vicestarosta mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto:

Vážené dámy, vážení páni, otváram 27. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto.

Je to posledné plánované zasadnutie, takže verím, že

budeme konštruktívni, vecní a rýchli, a dokážeme

Novomešťanom, že dôveru nám nedali pred 4 rokmi, dúfam že

aspoň viacerým, nadarmo.

Z dnešného rokovania je z úvodu ospravedlnený pán

starosta Mgr. Rudolf Kusý – príchod v priebehu rokovania

poslankyňa Ing. Katarína Augustinič

poslankyňa Mgr. Edita Pfundtner

poslanec MUDr. Pavol Dubček – príchod v priebehu rokovania

riaditeľka Strediska domu kultúry Mária Priečinská.

Skrutátorkami na dnešnom zasadnutí, ako obyčajne, ak

zlýha hlasovacie zariadenie súe pani Milada Riegl a pani

Eva Tomeček Ghata.
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BOD 2:

Schválenie programu rokovania

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

Program rokovania máte pred sebou, ktorý bol

zverejnený na našom webe:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

6. Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku

Tržnice

7. Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku

Lanovej dráhy Bratislava – Železná studnička

8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 9/2018, ktorým sa

vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov

informácií v mestskej časti Bratislava   - Nové Mesto

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 10/2018, ktorým sa mení

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14. 06. 2016

v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04.

2017 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti
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Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10. 04. 2018

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

10.Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľ-

   ného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v

   mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 11/2018, ktorým sa mení

   a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. 06. 2010

   o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území

   Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 12/2018 o dodržiavaní

   čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava

   Nové Mesto

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 13/2018, ktorým sa mení a

   dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16. 12.

   2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.

12.

   2017 o miestnych daniach na území mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto

14.Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy

   Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto

15.Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným

číslom

   1300 na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 13528

v kata-

   strálnom území Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c)

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

   ších predpisov
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16.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN

   parc. Č. 15140/32 o výmere 511 m2, ktorý je evidovaný

   Geometrickým plánom č. 104/2018 pre katastrálne

územie

   Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/

   1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

17.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlast-

   níckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštruk-

   cie komunikácie ul. Tupého

18.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č.

   7244/2 vo výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria,

   Okres: Bratislava III, Obec: BA-m. č. NOVÉ MESTO,

   katastrálne územie Vinohrady pre spoločnosť Západo-

   slovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47

   Bratislava: IČO: 36 361 518

19.Informácia o prácach smerujúcich k vypracovaniu

   Upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul.

   Bratislava – Kramáre

20.Zadanie Územného plánu zóny Nobelova

21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajú-

   ceho sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č.

   17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria

   nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v

   správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do vý-

   lučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so síd-

   lom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31

   345 671

22.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

   prenájom budovy s názvom A servisný objekt, súp. Č.

   13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového

   priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlast-

   níctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

23.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

   uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku
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   registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a

   nádvoria, o výmere 2087 m2, v k. ú. Nové Mesto

24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – pre-

   nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3,

   o výmere 1048 m2, v k. ú. Nové Mesto v prospech spo-

   ločnosti ASFAPRA, s.r.o.

25.Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlast-

   níctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a

ktoré

   sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do

   správy hlavným mestom Slovenskej republiky

Bratislavou

26.Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov

Mestskej

   časti Bratislava – Nové Mesto II. etapa –

Aktualizácia

   druhej časti dokumentu KRIS – popis cieľového stavu

27.Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej

súťaže

   na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

   nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra

„C“

   č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

28.Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi

   Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-pod-

   niku VPS

29.Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do

siete

   pracovísk Knižnice Bratislava – Nové Mesto

30.Návrh na úpravu a obnovu parku Bellova ulica

31. Rôzne

32.Interpelácie

33.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

34.Záver



13

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o stave zelene na území mestskej časti

  Bratislava – Nové Mesto

. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území

  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

. Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho

  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

  konaného dňa 12. 06. 2018

. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 07. 2018

. Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I.

  polrok 2018

. Činnosť MsP expozitúry Bratislava III za obdobie od

01.

  06. 2018

   . Informácia o technickom stave vybraných stavieb vo

     vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

     Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ja budem musieť odísť skôr, o 10.00 hod.

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

Áno, dobre. Pán poslanec Korček bude musieť odísť

o 10.00 hod.

Úvodom mám takú milú povinnosť, aby som privítal

a predstavil vám novú riaditeľku Základnej školy

s materskou školu pani Mgr. Máriu Dolnákovú.

Pani Mgr. Dolnáková vyhrala výberové konanie. Nech sa

páči, je tu s nami, zamávala nám. (Potlesk).
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Ja som rád, že sa nám to v takomto strese podarilo.

Ja verím, že budete úspešná. Základná škola Cádrova

patrí medzi naše najlepšie; inak máme všetky základné školy

dobré. Takže verím, že budete pokračovať v tomto trende

a posuniete ju ešte naďalej.

     Dámy a páni, pristupujeme k bodu 2 – schválenie

programu.

     Čiže v zmysle upraveného Rokovacieho poriadku musíme

teraz schváliť alebo neschváliť program, ktorý bol

uverejnený na webe, bez nejakých zmien a doplnkov.

Čiže budeme sa prezentovať pred hlasovaním o programe

dnešného zasadnutia. Prosím, prezentujeme sa.

(Riešenie zapojenia hlasovacieho zariadenia.

Prezentujeme sa.

Prezentácia:    16 poslancov.

Ďakujem pekne.

Pristúpime k hlasovaniu o programe dnešného

zasadnutia.

Prosím, pripravme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:             16 poslancov

     Proti:           0

Zdržal sa:       0

     Schválili sme program.

     Čiže teraz máme priestor, ak má niekto pozmeňovací

alebo doplňovací návrh, nech sa páči.
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Nikto.

Ďakujem veľmi pekne.

Pristúpime k bodu č. 3.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

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

Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Jozef Bielik

pán poslanec Bc. Róbert Lamprecht

Ak má niekto iný návrh; poprosím vás.

Nikto.

Prosím, prezentujme sa pred hlasovaním o členoch

návrhovej komisie.

Prezentácia:      16 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať o návrhu na voľbu členov

návrhovej komisie na dnešnom rokovaní.

(Hlasovanie.)

Za:               16 poslancov

Proti:             0

     Zdržal sa:         0

Ďakujem veľmi pekne.

     Poprosím pána poslanca Lamprechta, aby sa presunul

dopredu.
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BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

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

Dámy a páni, za overovateľov zápisnice a uznesení sú

navrhnutí:

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec.

Ak má niekto pozmeňujúci návrh, nech sa páči, máte

možnosť.

Ďakujem veľmi pekne.

Čiže budeme sa prezentovať.

Prezentácia:       16 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať o návrhu na overovateľov.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďakujem veľmi pekne.

Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

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

Pôjdeme bez úvodného slova.

Otváram diskusiu k tomuto bodu; nech sa páči.

Nikto nie je prihlásený do diskusie.
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Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení:

05/03D; 06/04/01; 08/09; 08/10; 08/16; 11/15; 13/25; 16/31;

16/32.3; 17/17; 22/23; 23/07; 24/15; 24/16; 24/25; 24/38;

26/10; 26/16; 26/18

2. Splnené boli uznesenia:

16/07C; 18/27.1; 19/08; 19/41.3; 20/07; 22/15; 24/14;

26/04; 26/05, 26/06; 26/07; 26/08; 26/09; 26/11; 26/12;

26/13; 26/14; 26/15; 26/17; 26/19; 26/20; 26/21; 26/22;

26/23; 26/24; 26/25; 26/26; 26/27; 26/28; 26/29; 26/30;

26/31

3. Zrušené boli uznesenia; podľa predtlače.

bez pripomienok.

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

Ďakujem veľmi pekne.

Budeme sa prezentovať.

Prezentácia:        16 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať o predloženom návrhu

uznesenia.

(Hlasovanie.)
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Ďakujem pekne.

Za:                 14 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           2

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 6.

BOD 6:

Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Tržnice

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

Poprosím o úvodné slovo pána miestneho kontrolóra.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Dobrý deň prajem.

Takže v predchádzajúcich mesiacoch bola vykonaná

kontrola mestskej Tržnice.

Výsledok kontroly sú dve opatrenia, ktoré ste si

pravdepodobne už prečítali. Problémy, ktoré sa tam našli sa

riešili väčšinou operatívne.

Čo vidím ja problém; je v tom, že keď si pozriete

informáciu, ktorú som tam aj dal ako informáciu pre

poslancov, vývoj výnosov za posledných 8 rokov.

     Výnosy stále klesajú, takže preto aj z tohto miesta

chcem upozorniť vzhľadom na alarmujúci stav infraštruktúry

celej Tržnice, na konkurenciu, ktorá tu medzi rokmi, ako sa

hovorí, vyrástla. Je nevyhnutné, aby poslanci, prípadne
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mestská časť vymyslela, čo s Tržnicou sa bude diať, určite

ju bude treba finančne zadotovať. Neviem síce z čoho.

     Ale jednoducho, hovorím to tu, aby náhodou si niekto

nemyslel o pol roka, že sme sa tu o tom nikdy nebavili.

Ak máte nejaké otázky ku kontrole, nech sa páči.

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

Ďakujem pánovi miestnemu kontrolórovi.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček.

Nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja

v súvislosti s touto správou by som sa chcel pána

kontrolóra opýtať, lebo iste si viacerí z vás pamätáte, že

zhruba, to bolo asi 2 roky dozadu čo médiami prebehla

určitá tlačová správa a aj tlačová konferencia starostu.

Kde bolo oznámené, že určité nepriateľské opozičné živly

nasadili šváby do Tržnice. Bolo tam aj podané zo strany

mestskej časti trestné oznámenie.

     Že či náhodou nemáte vedomosť, akým spôsobom či bol

tento nepriateľský akt voči mestskej časti vyšetrený?

A či teda o tom vieme niečo?

A či prípadne aj kontrola sa toho týkala? Ďakujem.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Ďakujem. Tak nie, čo sa týka nepriateľských útočných

švábových aktov som sa v tom nejako ďalej neangažoval.

Keďže bolo podané trestné oznámenie, tak už to má na

starosti niekto iný. Ani to nebolo súčasťou programu.
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Naozaj neviem pomôcť, možno keby to bolo v bode 4; tak by

sme sa na to nejako zamerali. Ale, bohužiaľ.

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

Dobre. Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď; ešte že

to neboli „rusy“.

Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.

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

Dobrý deň. Tá správa je dosť obsiahla, napriek tomu

som sa snažila celú ju prečítať. A zaujali ma tam dve veci.

K tomu rozpočtu, alebo teda k tomu prehľadu výnosov

určite ja by som uvítala prehľad nákladov a nejakú konečnú

čiastku, ktorou je už Tržnica v mínuse. Viem, že som sa

snažila niečo napočítať do záverečného účtu za rok 2017,

takže ona určite v mínuse je. Len bohužiaľ, ja som to nikde

nenašla, možno som to nečítala správne, že koľko je ten

mínus povedzme už tým započítaním výsledkov minulého roka.

A druhé, čo ma tam zaujalo, je taká informácia, že sme

tam kúpili chladiace zariadenie za 195 tisíc a tá firma ho

nie je schopná servisovať, takže vlastne my sme na ten

servis; dobre som si to zapamätala?

     Keď nie, tak ma, prosím, opravte.

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

So spoločnosťou boli isté problémy hlavne preto, že tá

technológia, ktorá tam bola predtým, nebola vymenená celá,

a bolo by tam treba asi ešte vymeniť nejaké iné veci.
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Ďalej, aké problémy sú s tou spoločnosťou, to by

naozaj možno aktuálne povedal pán riaditeľ.

Dôležité je hlavne to, že tá technológia bola vymenená

preto, lebo na základe legislatívnych zmien Európskej únie

nebolo možné používať ďalej stále chladiace zariadenie,

ktoré pracovalo na freóne, ktorý už bol v Európskej únii

zakázaný. A dokonca nebolo možné uplatňovať výnimku, ktorú

sme uplatňovali.

Čiže, situácia je, ak som správne pochopil je, aby sa

dala vyriešiť ešte ďalšou výmenníkovou vežou.

     Ide o to, čo s tou Tržnicou bude?

Viem, že tam sú zlé odpady, viem že tam nevyhovujú

elektrické rozvody, viem, že tepelná náročnosť v zime

a v lete je absurdná.

A čo sa týka zase príjmov a výdajov, ja som sa snažil;

nie je problém na budúce zasadnutie, alebo kľudne vám to

môžem poslať e-mailom. Podobne samozrejme s pánom

riaditeľom uvidíte presne aj vývoj nákladov, aj vývoj

príjmov.

Podstatné je to, že už vývoj tých príjmov vidno tú

tendenciu ktorá tam je. Takže snažil som sa to napísať čo

najjednoduchšie tak, ako mi to bolo podané. S tým, že ako

je tam aj naznačené, tak od roku 2015 je tá metodika iná.

Takže po starom by to bolo tak, keby sa k tomu tie výdaje

energie k tomu prirátali. To je vlastne tá dolná časť tej

tabuľky.

Ale je to veľmi, veľmi zavádzajúce. Lebo nie je možné

považovať za výnosy Tržnice to, že niekto nám zaplatí
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energie, ktoré my im vlastne iba refakturujeme. Čiže toto

je oveľa prehľadnejšie.

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

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som ešte teda naozaj chcela ale doplniť ten

reálny stav aj s ohľadom na tú rezervu, ktorá tam bola a my

sme ju nečerpali. Podľa mňa už ani žiadna rezerva nie.

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

Ešte raz prosím.

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

Že by som chcela doplniť vlastne tie určité náklady.

     A potom takú sumárnu informáciu, lebo bola tam

vytváraná nejaká rezerva, z ktorej my sme čerpali. A proste

tá rezerva už je minimálna, ak vôbec. A vlastne vzniká

nejaké mínus, už reálne, z tej prevádzky Tržnice.

A druhá vec je, že to čo ma zaujalo v súvislosti s tou

klimatizáciou je, že vlastne my si musíme na servis

objednávať inú firmu, refakturujeme tou tej, ktorá nám

dodala tú klímu novú a oná nám dlží. Takže tam sú proste

ešte ďalšie, ďalšie mínus. Takže ako toto vlastne vidíte;

to ma zaujíma?

A teda to prvé, že by som chcela presne vedieť, že

výnosy mínus náklady vo vzťahu k tej rezerve, aký je

konečný stav?
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Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Ono to je každý rok vlastne v záverečnom účte.

     Ale nie je problém, hovorím po dohode s pánom

riaditeľom, môžem vám to poslať aj s tými nákladmi.

Tie náklady sú také, že je iba otázkou času, kedy sa

budú zásadne zvyšovať pri nejakých generálnych opravách.

A tá rezerva; tú rezervu sme tu kedysi vymysleli my

z dôvodu toho, že všetky príjmy sa vlastne posielali

mestským častiam, ktorým bola Tržnica zverená. To znamená,

keď tá Tržnica mala, by som povedal, výsadné postavenie

v tom segmente, mala vysoké príjmy. Proste tie príjmy sa

neodkladali, a jednoducho sa míňali.

Takže dovolím si povedať, že len dvom minoritným

mestským častiam, ktorým je zverená Tržnica bolo poslané

toľko peňazí za to obdobie, že tá Tržnica mohla byť celá

zrekonštruovaná.

Takže tam vzniklo to, aby tieto peniaze už

neodchádzali, ale išli do rezervného fondu. Ale tie peniaze

sa časom rozpúšťajú nekonečným servisom, lebo keď tam máte

zlú kanalizáciu, po každom daždi tam treba proste konať.

Takže nie je to problém, bude vám to poslané, všetkým

poslancom e-mailom, prípadne do schránok; ako sa

rozhodnete. Myslím, že ten e-mail je dostatočný.

Dôležité je skôr to, že pri tejto tendencii vidno, že

tá Tržnica už ďalej týmto spôsobom existovať nemôže, tak

ako som pred 3 alebo 4 rokmi zdôrazňoval, že treba rátať

s tou investíciou do tej „chladeriny“ alebo to riešiť inak.
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Tak teraz asi na to som tu, aby som vám povedal že

treba začať konať.

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

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Ja by som chcel

oceniť tú správu, ktorá bola spracovaná pánom miestnym

kontrolórom a jeho teamom.

Myslím, že nám všetkým ale najmä členom pracovnej

skupiny, ktorá sa zapodievala prípravou ideovej

urbanistickej súťaže na riešenie zázemia Tržnice poskytla

taký reálny obraz o hospodárení nášho mestského podniku

s týmto zariadením.

Z tej tabuľky záverečnej, o ktorej hovorila spätne aj

kolegyňa, mne vychádza, že tie výnosy z prevádzky mestskej

Tržnice sú v zásade stabilizované posledné 3 roky. Je tam

rozdiel možno nejakých 30 tisíc, ale v tom veľkom objeme je

to asi 10 %, možno ešte menej.

V každom prípade by som takisto uvítal, keby sme mohli

dostať tú informáciu o reálnych nákladoch, ktoré naša

mestská organizácia na prevádzku tejto Tržnice ročne

vynakladá. Istotne, pán miestny kontrolór, si to môžeme

nájsť, ale naozaj by som veľmi rád bol, keby sme to mohli

dostať. Istotne by nám to všetkým ušetrilo veľa času

a mohlo pomôcť pri ďalšej práci. Ďakujem.
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Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Samozrejme. Hovorím, nie je problém. Z môjho pohľadu

áno, posledné 3 roky tá Tržnica svojim spôsobom živorí. Tam

bol zásadný pokles o nejakú tretinu výnosov. A tie zásadné

elektrotechnické problémy sa jednoducho tlačia pred sebou,

lebo nikto nevie, čo sa s Tržnicou bude diať ďalej. A to

môžete rozhodnúť iba vy ako poslanci.

Takže, samozrejme, existuje táto tabuľka. Je

spracovaná od roku 2010. Poniektorí sme sem prišli

začiatkom roku 2011, resp. na konci roku 2010, tak som

neporovnával čo bolo predtým a čo sa dialo odvtedy.

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

Ďakujem pekne.

Čiže nikto sa nehlási do diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu, plus bude tam pripomienka

pani poslankyne Šebejovej. Takže, poprosím.

(Príchod starostu MČ Mgr. R. Kusého.)

Vítam pána starostu mestskej časti Mgr. R. Kusého.

Sme pri bode 6, je tu doplňujúci návrh pani poslankyne

Šebejovej.

Čiže poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu

uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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A. s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Tržnice

B. u k l a d á

riaditeľovi EKO-podniku VPS

1. prehodnotiť uzatvorené nájomné zmluvy a náväzné

dodatky k nájomným zmluvám. Pri uzatváraní nových

nájomných zmlúv postupovať v súlade s ustanovením § 9

ods. 9 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Termín: 31. 12. 2018 a trvale.

2. zabezpečiť ukončenie zmluvného nájomného vzťahu s VÚB,

a. s. V prípade uzatvorenia novej nájomnej zmluvy

postupovať v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 písm. b)

Zákona o majetku obcí a zmluvne dohodnutých podmienok

nájmu.

Termín: 31. 12. 2018.

S pripomienkou doplniť materiál o prehľad nákladov

a stav čerpania rezervy na Tržnicu, vytváranej k 31. 12.

2017 resp. k 30. 06. 2018.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:       14 poslancov.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k bodu 6.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.
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Za:                 13 poslancov

     Proti:               0

Zdržal sa:           1

Materiál bol prijatý.

Prechádzame k bodu č. 7.

Odovzdávam slovo pánovi starostovi Kusému.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, želám vám všetkým príjemný dobrý deň.

Prepáčte, bol som na vyšetrení a poznáte to, človek

nie vždy vie si odhadnúť, kedy príde.

BOD 7:

Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Lanovej

dráhy Bratislava – Železná studnička

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako viete, nielen že sa zvyšuje počet cestujúcich,

zvyšujú sa aj príjmy a náklady drží EKO-podnik vo veľmi

rozumnom stave.

Pán kontrolór, chcete niečo povedať k tejto veci?

Ing. M. B ö h m, miestny kontrolór:

Áno, veľmi rád.

Takže ja môžem iba konštatovať to čo som tam napísal,

citujem:

„Kontroly súvisiace s predmetom kontroly potvrdili

zodpovedné zabezpečovanie predpísaného stavu technických

zariadení Lanovej dráhy, dodržiavanie predpísaných revízií
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a odborných prehliadok v súlade s vyhláškami a inými

normami.

     Zamestnanci Lanovej dráhy si plnia svoje úlohy

zodpovedne, na požadovanej úrovni podľa schválených náplní

činností.“

Tu by som chcel za seba povedať, že zo všetkých

subjektov čo som zatiaľ kontroloval, má asi najlepšie

výsledky v celej mestskej časti.

Keď sme sem prišli boli výnosy okolo 48 tisíc, minulý

rok boli 108 tisíc. Tento rok na začiatku augusta už boli

výnosy väčšie ako na konci minulého roku.

Takže naozaj, si myslím, keď to zhrnieme, že naozaj

v podstate ide o technickú pamiatku, ktorá by tak mohla byť

aj kľudne klasifikovaná. Tak faktom, metódou minimaxu sa

podarilo z toho vyťažiť asi najviac.

Tieto dve kontroly, a tu naschvál som si nechal na

jedno MZ, sú to dve podobné veci, kde vlastne benefit

Tržnice a Lanovej dráhy, nie je iba benefitom pre občanov

mestskej časti. Naopak, je to benefitom pre celú

Bratislavu.

A z môjho pohľadu ako ekonóma je to úplne absurdné, že

sa vlastne na jej prevádzke podieľa jedna mestská časť. Nie

je to bežné, nie je to zvykom.

Takisto Tržnicu keď si pozriete, ako je prevádzková

v Budapešti alebo ako je prevádzkovaná vo Viedni, že je

vysoko dotovaná. Lebo je to proste služba obyvateľom.

Služba, niečo ako osvetlenie, niečo ako cesty.
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Takže pritom všetkom vidím, že tá Lanová dráha má

perspektívu. Tých ľudí naozaj treba pochváliť. A možno

sa zamyslieť nad tým ako pri tých istých zase investíciách,

ale hlavne použitím hlavy, že by sa dala tá Lanová dráha

skutočne dostať na nulu.

Pred 8 rokmi na stretnutí s bývalým pánom primátorom

sme navrhli, aby Lanovú dráhu spolufinancovali všetky

mestské časti. Vyšlo by to v tých dobách na každého ako

priemerný plat zamestnanca. Nebol o to záujem.

Takisto sme sa vtedy bavili na tému Tržnice, takisto

to neprešlo.

Ako vidíme, Lanová dráha, prežije.

Tržnica, neprežije.

Ak budete chcieť, samozrejme k tým výnosom existuje

tabuľka aj nákladov. Takisto ju môžem k tomu priložiť.

Ale si myslím že toto je asi najpozitívnejší výsledok

za 8 rokov, ktorý tu máme.

Hovorím, nie je mojou úlohou ako kontrolóra nejaký

subjekt chváliť, ale keby som bol poslanec alebo starosta,

tak by som sa tým určite chválil. To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.
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Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia; nech sa

páči.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik

verejnoprospešných služieb zameranej na prevádzku Lanovej

dráhy Bratislava – Železná studnička;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:         15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Ideme ďalej; bod č. 8.

BOD 8:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 9/2018, ktorým sa vyhradzujú

miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
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plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy

obcí v roku 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova a bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia; nech sa

páči.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 9/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na

verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných

plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy

obcí v roku 2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prezentujme sa.

Prezentácia:          15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   15 poslancov

Proti:                 0
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     Zdržal sa:             0

Ideme na ďalší bod, bod č. 9.

BOD 9:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

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

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 a Všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018

zo dňa 10. 04. 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca Kamhiyehová, môžete, prosím, na minútku?

Riešime dotácie na kontajnerové stojiská, separáciu

odpadov, atď., atď.

Pani vedúca, iba jedna otázka:

Týka sa ten materiál aj toho nového druhu stojísk, tie

polozapustené kontajnery, riešime?

Ing. Miriam  K a m h i y e h o v á, vedúca referátu

životného prostredia:

To je hlavné. Jediné a hlavné je tá zmena septika

pozemných a polopodzemných kontajnerov. Jednak z toho

dôvodu, že už sú zaradené ako druh kontajnerov vo VZN

Hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jednak

kvôli tomu, že naozaj je veľký záujem zo strany rôznych

bytových domov o takéto zariadenie.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže podstatou materiálu je to, že bude môcť byť

dotácia pridelená nielen na tie štandardné stojiská ktoré

v súčasnosti máme, ale tiež na polozapustené kontajnery,

ktoré preferujeme a sú stále modernejšie. Súhlasíte?

Ing. M. K a m h i y e h o v á :  Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Myslím, že tu netreba nič rozoberať, diskutovať.

O čom budeme hovoriť, pani poslankyňa? Nech sa páči,

máte slovo.

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

Ďakujem pekne. Ja som sa, ak dovolíte, chcela iba

spýtať, že koľko žiadateľov bolo tento rok o túto dotáciu;

či nám viete povedať?

Ing. M. K a m h i y e h o v á :

Čo sa týka tejto dotácie vôbec na uzamykateľné

kontajnerové stojiská alebo na polopodzemné kontajnery,

zatiaľ celkovo neprišla žiadosť žiadna. Správcovia bytových

domov sa ohlasujú a pýtajú radu. A vlastne žiadajú, ako na

to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ešte niekto?  Nie.

Diskusiu uzatváram.
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Nech sa páči, 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

1. schvaľuje

     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

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

zo dňa 11. 04. 2017 a Všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.

04. 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

2. splnomocňuje

starostu mestskej časti k vyhláseniu úplného znenia VZN

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa

14. 06. 2016, v znení VZN mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017, VZN mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10. 04.

2018 a VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10

zo dňa 11. 09. 2018;

- bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.



35

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

Prezentácia:        14 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ideme ďalej, bod č. 10.

BOD 10:

Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného

odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh je zmysluplný z hľadiska legislatívy.

Čiže bez nejakého úvodného slova, otváram diskusiu.

Máme tu dve možností, pre jednu z nich sa môžeme

rozhodnúť.

Pani vedúca, ktorú odporúčate Vy?

Ing. M. K a m h i y e h o v á, vedúca referátu životného

prostredia:

Vzhľadom na potreby mestskej časti zavedenia systému

zo zelene pri záhradkárskych osadách sa odporúča

alternatíva 1, dvakrát na jar a dvakrát na jeseň pre tri

lokality: ZO

Teplická, ZO Varan a Mierová kolónia.
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Avšak miestna rada doporučuje alternatívu č. 2, a to

z toho dôvodu že ideme to vyskúšať a uvidíme, aký to bude

mať vôbec ohlas  u týchto záhradkárov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To je asi rozumné, treba to vyskúšať a potom uvidíme,

vyhodnotíme.

Pán vicestarosta, nech sa páči.

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

Ja by som len doplnil pani inžinierku, ktorá povedala

to čo som chcel aj ja povedať, že Miestna rada sa prikláňa

k alternatíve č. 2 z dôvodov, ktoré ona teraz povedala.

Ďakujem pekne. Čiže ja budem hlasovať za alternatívu č. 2.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Čiže ideme najprv hlasovať o prvej možnosti, ktorá

hovorí dva kontajnery na jar, dva kontajnery na jeseň.

Ak neprejde, budeme hlasovať o takej možnosti, ako

odporučila Miestna rada s cieľom vyskúšať si to, pretože

skúsenosť zatiaľ v tejto oblasti nemáme.

Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

schvaľuje

Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného

odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

podľa alternatívy I

spočívajúcej v umiestnení veľkokapacitných kontajnerov

v rámci kampaňového zberu dva krát na jar a dva krát na

jeseň pre tri lokality: záhradkárska osada Teplická,

záhradkárska osada Varan a Mierová kolónia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:       14 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 2 poslanci

Proti:              0

Zdržal sa:         12

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia o možnosti

alternatívy č. 2.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

schvaľuje

návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného

odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

podľa alternatívy 2

spočívajúcej v umiestnení veľkokapacitných kontajnerov

v rámci kampaňového zberu jeden krát na jar a jeden krát na

jeseň pre tri lokality: záhradkárska osada Teplická,

záhradkárska osada Varan a Mierová kolónia;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:        14 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Ďalším materiálom je bod č. 11.

BOD 11:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 11/2018, ktorým sa mení a dopĺňa
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. 06. 2010 o podmienkach

a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Ale tá nie je potrebná, diskusiu uzatváram.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. ll/2018, ktorým sa mení

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. 06. 2010

o podmienkach držania psov na území mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

b) splnomocňuje starostu mestskej časti k vyhláseniu

úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22.

júna 2010 v znení VZN mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto č. 11/2018 zo dňa 11. 09. 2018 o podmienkach

držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

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

Ďakujem pekne.

 Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:          15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                   15 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

BOD 12:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty

a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu.

Poprosím, kolegovia, je možné si tieto materiály

predtým prečítať aj po tej tematickej stránke, nech sa tam

zbytočné hrúbky nevyskytujú.

Pán riaditeľ máte slovo, nech sa páči.

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

verejnoprospešných služieb:

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja len krátko by som

chcel poznamenať, že predpokladám, že toto VZN sa prijme

a z toho vznikne určitý predpoklad prác aj pre EKO-podnik.

Tak len chcem upozorniť, že vlastne v budúcich

obdobiach aby aj v rozpočtoch sa počítalo s týmito prácami.
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A pokiaľ je možné, tak aj aby sme dostali aj nejaký pasport

a podobne, čo sa nás bude týkať, aby sme vedeli sa aj

personálne v budúcich obdobiach pripraviť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11. 09. 2018 o dodržiavaní

čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:         15 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  12 poslancov.

Proti:                0
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Zdržal sa:            1

Nehlasoval:           2

BOD 13:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 v znení Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 8/2017 zo dňa 12. 12. 2017 o miestnych daniach na území

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Ideme hlasovať.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11. 09.

2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.

10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 v znení Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto č.8/2017 zo dňa 12. 12. 2017 o miestnych daniach

na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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b) splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto k vyhláseniu úplného znenia Všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.

10/2016 zo dňa 16. 12. 2016 o miestnych daniach na

území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12. 12. 2017

a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11. 09.

2018;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

Prezentácia:            14 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                     13 poslancov.

Proti:                   0

Zdržal sa:               0

Nehlasoval:              1

Prejdeme na bod č. 14.

BOD 14:

Návrh na schválenie prenájmu časti priestorov budovy

Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

ul. Junácka č. 1 v Bratislave
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu, nech sa páči.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť poslancov,

keďže ide o osobitný  zreteľ potrebujeme 15 hlasov

a už nám to jedným hlasom neprešlo v júni; ide

o zabezpečenie stravovania pre pracovníkov Miestneho úradu.

Takže poprosím, ak je niekto vonku, zavolajte, lebo

zdá sa mi, že sme tu 13-ti, 14-ti. Ten osobitný zreteľ je

rozšírený ešte; pani Biharyová tam je to rozšírené ešte

o tie garniže.

Čiže plus je tam niečo navyše oproti tomu čo sme mali

v materiáli v júni.

Takže poprosím vás o schválenie tohto materiálu.

(Poznámka k neúčasti poslancov v rokovacej sále.)

Ale pani Červenková išla ešte vonku niekoho pozrieť.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová;

nech sa páči.

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

Tá jedáleň teraz nefunguje? Nie.

A vlastne tie obedy sú teraz zabezpečené ako?

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

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

A potom sa uvažuje, že teda keď bude jedáleň, tak aký

bude stav?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tak sa ľudia znova budú stravovať v jedálni.

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

A s tými gastrolístkami sa potom uvažuje že zostanú,

alebo je nejaká alternatíva?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nie je možné mať zároveň aj, aj. Čiže to bude

alternatíva pre prípad.

Čiže pán prednosta hovorí; v jedálni sa bude platiť

gastrolístkami.

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

Aj s tými kartami, aj gastrolístkami, hej?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, pán prednosta, vysvetlíte.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :
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Neviem, o akých kartách hovoríte? Ale budeme mať

normálne gastrolístky alebo sa kúpia lístky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Galamboš.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem. Nebudem diskutovať; rozmyslel som si to.

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. Ako povedal pán

vicestarosta, tento bod sme mali už na predchádzajúcom

zastupiteľstve a možno ten môj hlas, keď som sa zdržal,

rozhodol o tom, že tento bod nebol schválený.

Ja som ale v tomto predloženom návrhu videl zmeny,

a tak ako som s pani Mgr. Biharyovou konzultoval tento

predložený návrh, som spokojný ako je pripravený, a iste

budem hlasovať za.

Prosím kolegov a kolegyne zahlasujme, aby pracovníci

Miestneho úradu mali naozaj lepšie pracovné podmienky.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Do diskusie sa už nikto nehlási.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom 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 3 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

s opciou na ďalšie 3 roky, pokiaľ nájomca v lehote 3

mesiacov  pred skončením nájomnej doby o opciu písomne

požiada

; za nájomné vo výške 500,00 eur/mesačne

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

811 09 Bratislava, IČO: 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



48

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

; 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

   komplexnú dezinfekciu priestorov (plesne,

   mastnota, zažratá špina) v sume                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 vykonania hĺbkového čistenia v sume    500,00

eur

minimálna hodnota vykonaných činností 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 :
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Ďakujem pekne.

Je nás už 15?

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

Nie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kto nám chýba? Videl som pána Mikulca.

(Príchod poslancov.)

Je nás už 15? (Áno.) Dobre.

Nech sa páči, prezentujme sa.

Prezentácia:            15 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                     15 poslancov.

Proti:                   0

Zdržal sa:               0

Ideme ďalej, bod č. 15.

BOD 15:

Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 1300

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528 v katastrálnom

území Nové Mesto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

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

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chcem poprosiť spracovateľa materiálu, teda buď pani

vedúcu alebo pani Biharyovú, aby prišli a vysvetlili

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

Dobrý deň. Tento materiál rieši situáciu, ktorá

vznikla v budove, ktorá je známa ako Vernosť. Bol tam

dlhodobo nájomca, nájomca Spoločnosť Vernosť s. r. o. S ním

bola po dohode ukončená nájomná zmluva.

A následne predchádzalo tomu vypísanie obchodnej

súťaže, kde bola uzavretá nová nájomná  zmluva so

spoločnosťou BELEMIT. Bohužiaľ, spoločnosť BELEMIT nebola

schopná plniť svoje záväzky a následne bol aj so

spoločnosťou BELEMIT ukončený nájomný vzťah. Po spoločnosti

máme pohľadávku vo výške 9 000,00 eur, ktorá predstavuje

nezaplatené celé nájomné.

Snažili sme sa situáciu nejakým spôsobom riešiť

a podarilo sa nám teda nájsť nového nájomcu, ktorý je

ochotný budovu ktorá je vo veľmi, veľmi zlom technickom

stave priviesť aspoň do stavu, ktorý by bol možný na ďalšie

užívanie z hľadiska uzavretia budúcich nájomných zmlúv,

resp. aby tam mohol vykonávať svoje podnikateľské aktivity.

V súčasnej dobe sme rokovali o podmienkach, ktoré by

boli hodné osobitného zreteľa.

Takže spoločnosť je ochotná prevziať na seba

neuhradený dlh vo výške 9 000,00 eur po spoločnosti

Belemit. Je rovnako ochotná zrealizovať opravu stropu

v našom Dennom centre Domovinka, ktorá sa tam bohužiaľ

stala. Predpokladané náklady sú uvedené v materiáli.

Rovnako následne, toto v materiáli nie je, ale

spoločnosť je ochotná urobiť opravu, resp. nákup nových

kotlov. Revízia kotla predstavuje celkovú sumu 4 000,00 eur

bez DPH.

     Nákup nového kotla vo výške 8 000,00 eur bez DPH.
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Samozrejme, účel nájmu je uvedený; predovšetkým

športové aktivity, ale aj prenájom ďalších priestorov, tak

ako to mali aj predchádzajúci nájomcovia.

Takže, ak sú nejaké otázky?

Nájomné je uvedené v materiáli a takisto výška

predpokladaných investícií, ktoré sú nevyhnutné.

Aby vôbec niečo sa tam mohlo začať realizovať je to

najmenej 200 000,00 eur, ktoré bude musieť nový nájomca

zložiť prakticky okamžite, ak tam chce niečo začať

realizovať. Mimo ktoré sú uvedené ako osobitný zreteľ.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, otváram diskusiu, nech sa páči.

Pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len kolegov poprosiť

o podporu tohto materiálu. Ako všetci vieme, tú budovu sme

sa niekoľko rokov snažili prenajať súťažou. Nakoniec prišla

spoločnosť ktorú spomínala pani Biharyová a dopadlo to tak

ako to dopadlo.

Ja budem rád, aby sa tam zachovali akékoľvek služby

pre obyvateľov, ktoré tam budú. Budem rád, aby tá budova

zostala funkčná.

Čiže ja prosím kolegov, aby podporili tento materiál

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som sa len chcela spýtať: Je to spoločnosť

SECURA, Prievozská 37, Ružinov?

Mgr. J. B i h a r y o v á :

Áno.

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

A tá spoločnosť je súčasťou nejakej väčšej skupiny,

lebo keď pozerám účtovnú závierku za minulý rok tak ona

mala stratu vyše 25 000,00 eur, a to konkrétne táto

spoločnosť.

Tak len som chcela vedieť, že tie investície ktoré tam

sľubuje, je naozaj perspektíva že ich uskutoční?

Mgr. J. B i h a r y o v á :

Je tu konateľ spoločnosti. Ak by bolo možné, ja by som

poprosila, keby toto vysvetlil.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči. Prosím, poďte.

Konateľ spoločnosti SECURA, s. r. o.:

Dobrý deň. Ďakujem za slovo.

Som konateľ spoločnosti SECURA, s. r. o. Je to moja

spoločnosť, ktorú som založil ešte v roku 1999. Okrem tejto

spoločnosti mám ešte niekoľko spoločností, ktoré v podstate
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aktívne riadim s tým, že sa zaoberajú úplne inými

činnosťami. Túto spoločnosť mám v podstate od samého

začiatku, som tam jediný spoločník, aj konateľ.

A tým, že táto činnosť, ktorú som mal v predmete

podnikania na športové účely, som v živote nevykonával,

lebo som sa venoval v podstate iným pracovným odvetviam,

ktoré v rámci podnikania robím. A preto to dávam na túto

firmu, lebo je to moja firma, ktorú mám od začiatku. A tým,

že idem robiť činnosť ktorej som sa venoval celý život.

A na základe toho som tam dal moje meno s tým, že

spoločnosť mám od samého začiatku a napriek tomu športujem

už dlhé roky. A preto som si povedal, že konečne je čas sa

venovať a odovzdať niečo ešte mladším.

Preto mi táto budova v podstate začala vyhovovať tým,

že mám plány ako v podstate zabezpečiť chod budovy hlavne

na športové účely. Hlavne Samozrejme, okrem ostatných

možných využití, lebo sú tam priestory, ktoré sa nedajú

použiť na nič iné. Niektoré spodné priestory sú tmavé.

A tým, že vlastne budova je v takom stave, ako som ju

našiel, keď som si ju pár krát bol pozrieť; samozrejme,

nechodím tam každý deň, nechcem tam nikomu robiť

nepríjemností, obmedzovať podnikateľské činnosti.

Aj napriek tomu čo mám informácie o tejto budove,

môžem s čistým svedomím prehlásiť, že budova je vstave

zániku s tým, že sú tam už teraz momentálne nefunkčné

všetky zariadenia, ktoré pre túto budovu mali slúžiť.

A tým, že ide zimné obdobie tam treba už v každom

prípade novú a veľkú investíciu na to, aby vôbec tá budova

samostatne si vedela nejakým spôsobom na seba zarobiť.
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Tým, že som sa dozvedel, keď som tam chodil sledovať

tú budovu, zistil som dokonca že táto budova vedie

samostatný vlastný život, čo som bol prekvapený. Ale bolo

mi ozrejmené, že to boli nejakí predchádzajúci nájomcovia,

ktorí buď nechceli, nezvládli alebo nejakým iným spôsobom

nastala táto skutočnosť.

Takže preto, tá moja spoločnosť je v takom stave,

ktorú som mal, proste mám ju v udržovacom mode, a teraz

vlastne som tam chcel naplno tam peniaze zainvestovať,

ktoré samozrejme budú vložené z mojich vlastných zdrojov

spoločnosti, a na to, aby som vôbec túto budovu dokázal

zrekonštruovať.

Lebo už len pri samotnom vstupe si neviem predstaviť

ani jedného z vás, že len pri tomto vstupe stratím toľko

peňazí, keď musím zabezpečiť tieto veci čo som na začiatku

sľúbil a splnil.

To znamená, kedykoľvek sú určité možnosti z vašej

strany kontrolných mechanizmov, presne budú stanovené

podmienky. Peniaze tam budú zainvestované. Pri každej

investícii bude oznámené, že táto investícia bola ukončená,

z vašej strany sa môže skontrolovať.

A nevidím v tom nejaký dôvod s tým, že samozrejme

zmluva bude postavená riadne ako má byť; sú tam možnosti

odstúpenia, výpoveďou, čímkoľvek.

To znamená, je to na mestskej časti.

Ja len ponúkam niečo, čo by som chcel realizovať ako

osoba. Samozrejme za spoločnosť, ktorá to realizuje.

To je všetko z mojej strany.

Ak by boli nejaký otázky kľudne sa môžete pýtať.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, zostaňte tu, určite otázky budú.

Situácia je taká, bolo niekoľko súťaží, vieme aký je

aktuálny stav, máme tam haváriu.

V zásade sú dve možností: buď nájdeme niekoho kto

budovu prevezme a budeme dúfať, že bude lepším nájomcom než

ten posledný.

Alebo alternatíva – budovu bude spravovať mestská

časť. To znamená jednak investíciu do budovy, jednak platiť

správcu a údržbu.

Potrebujeme dnes 100 %-nú zhodu ak chceme, aby

Vernosť, táto spoločnosť dostala.

Nech sa páči, faktická poznámka pán poslanec Mikuš

a následne pán poslanec Mikulec.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Prosím vás, ja by som sa chcel

opýtať, že koľko sú tie finálne vaše investície, ktoré tam

chcete preinvestovať?

Konateľ spoločnosti SECURA, s. r. o.:

Určite to bude viac ako tých 200 tisíc časom,

samozrejme.

V prvom rade by som to chcel spustiť do štádia, aby

vôbec začal objekt fungovať. V takomto stave, ako ho máte,

je otázka času kedy vám spadne. Koniec.

Tie náklady už teraz sú vyššie, určite ako príjmy

z tej budovy; ak vôbec nejaké máte. To znamená, že je to
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stav pre vás súčasne katastrofálny. A samozrejme, je tu

možno nejaké riešenie, kde vlastne niečo ponúkam.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja si myslím, že všetci poslanci, ktorí sa aspoň

trošku zaujímali o stav tej budovy, musia vedieť, že tá

budova nie je v dobrom stave.

Ďalšia vec: Tak ako spomínal pán, ktorý si to chce

prenajať; povedzme si na rovinu, že keď tá budova nebude

prenajatá, nám tá budova padne.

A povedzme si, že prázdna budova, ktorú treba

temperovať, kde treba platiť strážnu službu ktorá to bude

strážiť, aby nám tú budovu nerozkradli bezdomovci, bude nás

vychádzať 50 – 60 tisíc eur ročne do straty.

Čiže ja neviem, o čom sa tu bavíme. Ja budem každému

rád, či by prišiel tento pán alebo ktokoľvek iný a mal

záujem a tú budovu dal do stavu aby bola užívania schopná,

aby plnila nejaké účely pre ľudí z okolia, ja každého budem

vítať.

Čiže za mňa, ako som povedal, keď môžete, podporte

tento materiál. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Je to asi hanba, ale

ja sa priznám že aktuálny stav tohto objektu nepoznám.  Ja

som tam bol niekedy na jar roku 2015, a už vtedy ten stav

bol alarmujúci v mojich očiach.

A uvítal som aj súťaž na výber nájomcu, ktorý nám teda

prisľúbil, že bude tento objekt prevádzkovať.

A myslím si, to je môj osobný názor, že Miestny úrad

momentálne nedisponuje ani personálnou ani vecnou kapacitou

na to, aby mohol takýto objekt prevádzkovať.

A takisto vítam záujemcu o prenájom tohto objektu.

Ja by som možno dal len takú poznámku, že iste budem

hlasovať za tento návrh.

A druhá moja poznámka smeruje len k tomu, že dúfam, že

potencionálny nájomca si uvedomuje veľký problém ktorý

budova má nielen čo sa týka toho existujúceho technického

stavu, ale najmä tej absencie parkovacích miest, ktoré sú

tam v tom okolí.

Čiže naozaj v tomto vám držím palce, lebo to je podľa

môjho názoru kardinálny problém prevádzkovania tohto

objektu.

A myslím si, že môžem povedať za viacerých poslancov,

že my urobíme všetko pre to, aby tento objekt začal slúži;

možno v prvých rokoch v nejakom krízovom režime, ale snáď
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v budúcnosti aj v režime takom, ako si predstavujeme.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči.

Konateľ spoločnosti SECURA, s. r. o.:

Ďakujem za podporu. V každom prípade si vážim to, čo

ste teraz povedali, lebo áno, táto činnosť kvôli tomu

chcem, aby to fungovalo, lebo viem že na školách sa snažia

aj napriek svojej finančnej situácie zabezpečiť deťom tú

dobrú pohybovú aktivitu.

Tuná vlastne chcem preniesť to, že tým školám chcem

umožniť aj spoluprácu možno s takýmto centrom, ktoré možno

by som chcel vybudovať, kde by sa mohli rozvíjať motorické

činnosti. Nie silové, posilňovacie, ale hlavne pre tie

menšie deti, ktoré sa možno v tomto prípade zanedbávajú

tým, že možnosti v rámci školskej výučby, aj keď sú tam

predmety telesnej výchovy, ale vieme že pre nedostatok

učiteľov, alebo nejakých iných možností, je trošku

opomenutá tá motorická stránka detí, ktorá si myslím, že

táto tuná chýba.

A ja by som sa chcel veľmi zamerať na túto časť.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou ešte raz pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ja len by som chcel doplniť kolegu P. Vaškoviča.

Čo sa týka toho parkovania, ako viete ja som sa

niekoľkokrát na Mestskom zastupiteľstve snažil, aby sme ten

pozemok ako mestská časť dostali. Len viem, a dozvedel som

sa, že tu z mestskej časti išla požiadavka len na nejakú

údržbu toho pozemku. Že tam nebola požiadavka, aby ten

pozemok nám bol zverený priamo na činnosť parkovania.

Vieme toto napraviť? Lebo potom tam vyzerám dosť blbo,

poviem to na rovinu, keď ja tam žiadam. Z úradu mi bolo

povedané, že takáto žiadosť čo sa týka pozemku na

parkovanie bola zo strany mestskej časti. A dozvedel som sa

že nie je taká žiadosť, že je tam žiadosť len na údržbu

pozemku.

My nechceme ten pozemok udržiavať.

     Jasne treba povedať, že ten pozemok chceme na to, aby

na tom pozemku bolo parkovisko k tej budove, lebo to

parkovisko ktoré tam je momentálne patrí Istrochemu. A tam

sa môže stať, že každú chvíľu nám to parkovisko zoberú

a potom budeme mať budovu bez parkoviska, a ja neviem,

dneska;

(Gong.)

Môžem dokončiť toto? (Súhlas.)

Ja neviem dneska ktorá prevádzka funguje bez

parkoviska; asi žiadna. Čiže to parkovisko je maximálne

nutné pre túto budovu.

Tak poprosím, aby zo strany úradu nešli tam požiadavky

na pozemky, ktoré chceme udržovať, ale aby tam bolo jasne

napísané, že chceme ten pozemok na to, aby sme tam

vybudovali parkovisko pre túto budovu. A ja si myslím, že
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pán primátor, ktorý teda má eminentný záujem na tom, aby tá

parkovacia politika fungovala, nám ten pozemok zverí keď ho

potrebujeme na parkovanie. Ďakujem.

Mgr. J. B i h a r y o v á :

Presne taká požiadavka následne pôjde, len musíme mať

uzavretú nájomnú zmluvu.

(Poznámka JUDr. Mikulca: Dva roky.)

Toto nemáme zverené, Hlavné mesto to nedostalo až tak.

Dostali to do správy z Ministerstva hospodárstva s tým, že

nám to majú zveriť. Bohužiaľ, zatiaľ nám to nezverili. Ale

budeme žiadať o to opätovne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec, s faktickou poznámkou.

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

My sme to žiadali, len tam treba uviesť že na

parkovisko. Mne potom povedia, my vám vyhovieme. Aj chceli

vyhovieť tej vašej žiadosti, že nám to zveria, ale len na

údržbu. Tam treba jasne napísať, že na parkovisko.

Mgr. J. B i h a r y o v á :

Parkovisko tam bude uvedené.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ale, pán poslanec, veď za 4 roky nám pán primátor

a Magistrát dokázal zveriť jediný pozemok. Pozemok parku na

Ľudovom námestí, aj to trvalo dva roky, kým teda sa

ubezpečili, že naozaj nemôžeme to nijako komerčne využiť,
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postaviť tam billboard, predať to, urobiť tam ubytovňu

alebo čokoľvek iné.

Pánovi primátorovi som pred rokom a pol osobne prišiel

premietať 22 pozemkov, ktoré chceme zveriť. Žiaden z nich

nebol taký, že by sa dal komerčne využiť. Všetko išlo

vyslovene o komunálne veci typu urobiť park, renovovať

zeleň a mám pocit že hovorili sme aj o tom parkovisku.

Teraz riešime rok veľmi intenzívne a predtým 3 roky

menej intenzívne nejakým spôsobom zverenie Magistrátu dvoch

pozemkov; jeden na Filiálke, jeden na Rozvodnej, Vlárskej.

Aj tam vedia vymyslieť a nájsť dôvody, príčiny, prečo nie,

prečo to zdržať, a podobne.

Najnovšie vtipnosť je, že na Rozvodnej, Vlárskej chcú

od nás, aby sme zároveň prevzali most, pretože majú pocit,

že vytvorenie toho miniparčíka ohrozí mostové teleso. Tak

som tam bol s odborníčkou pani Gímerskou, ktorá mi ukázala,

pán starosta tu je most a váš potenciálny park je o 15

metrov ďalej. Zrejme si na Magistráte nenašli ten čas.

Čiže, je jedno čo hovoria, jednoducho to konanie je

úplne iné.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si dovolím

nadviazať na to, čo ste povedali.

A naozaj ja si tiež myslím, a ako sledujem tú

situáciu, v spolupráci medzi mestskými časťami a hlavným

mestom vidím veľký problém práve v problematike zverovania

pozemkov do správy mestských častí.
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Ja by som si dovolil dať možno len takú radu alebo

taký námet; ak nie je možná cesta zverenia pozemku do

správy mestskej časti, možno by sme sa mohli vybrať aj

cestou požiadania o nájom tohto pozemku. Aby sme mali vzťah

k tomu pozemku, a potom následne mohli tie problémy, ktoré

v tomto území máme, riešiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec, odkaz z našej strany pánovi primátorovi

a teda mestu bol, že prijmeme akúkoľvek formu len aby sme

mohli s týmito pozemkami narábať a robiť tam to čo ľudia

chcú; či už parkovisko, niekde detské ihrisko, niekde

obnova športového areálu, niekde park - akúkoľvek.

Ale mám pocit, že im sa jednoducho nechce robiť. To už

podľa má nie je v tom, že vidia v tom nejaký problém.

Ak môžeme, skúsme túto diskusiu ukončiť a vrátiť sa

späť k meritu veci, teda k samotnej Nobelovej, pretože ak

chceme tento materiál schváliť, tak naozaj musíme byť

jednotní a povedať si, áno, toto je to najlepšie riešenie v

tejto situácii.

Čiže, ak má niekto nejaké námietky, nie je si istý,

tak prosím, teraz si to prediskutujme a povedzme, čo sa nám

zdá že treba prebrať.

Pán poslanec Mikulec ešte raz.

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

Ja len poviem to čo som už povedal: Tá budova bez

parkovania nemá šancu prežiť; to si povedzme na rovinu,
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hej. Nemá šancu prežiť. Proste dneska žiadne služby bez

parkovania nemajú šancu prežiť. Je tam pozemok, ktorý má

Istrochem, je rozbitý. Tí ľudia už tam niektorí nechodia

možno aj preto, že si tam pomaly nechajú kolesá z tých áut.

To je jedna vec.

Ďalšia vec, pán starosta, ja nespochybňujem to čo ste

povedali, ten Magistrát proste nespolupracuje s mestskou

časťou.

Len teraz povedzme si na rovinu. Oni argumentujú tým,

že sme žiadali len údržbu toho pozemku. Tak im treba hneď

promtne napísať, že nejde o údržbu ale ide o parkovisko.

Lebo keď to ja žiadam, tak oni mi tam mávajú s nejakou

žiadosťou mestskej časti, kde je napísaná len údržba.

Toto sú ich argumenty, aby ste to vedeli. Ja som Vám

to povedal už dávno predtým. Ja som myslel, že už ten list

išiel na to parkovisko, a treba aby išiel okamžite, lebo

keď tam príde aj nový nájomca, bez toho parkoviska tam dlho

nevydrží. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Mám za to, že nešiel, budeme to kontrolovať.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Pán Moronk, dobré čítam v Obchodnom registri, hej?

Konateľ spoločnosti SECURA, s. r. o.:

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

Ja si myslím, že keby sme tú budovu zavreli, tak je to

jej koniec.

Takže oceňujem že ste prišli, že ste teda povedali

slová, zhruba z akých zdrojov chcete túto investíciu

urobiť.

Samozrejme ja, ako pri najlepšom vedomí a svedomí

nemáme asi inú šancu len podporiť to čo nám ponúkate, lebo

tie peniaze nie sú. A verím teda, že vám pomôže aj úrad

a že nebudeme musieť tu schvaľovať ešte aj nejakého

ďalšieho nájomcu, nebodaj tú budovu zavrieť. Takže vám

držím palce.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne za slovo. Ja to nebudem ďalej naťahovať.

Súhlasím s tým, čo povedali R. Mikulec a P. Vaškovič, sme

radi že sa našla firma.

Ale pán Moronk sme opatrní, pretože mali také nie

dobré skúsenosti s predchádzajúcim nájomcom.

 Nezabudnite dámy a páni, že sa blíži vykurovacia

sezóna, čiže treba tú zmluvu podpísať do konca septembra,

aby ste mohli začať s rekonštrukciou alebo inštaláciou

nových kotlov.
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Máme tam spadnutý strom v Domovinke, tak by som bol

nerád, aby sa to pokračovalo niekde ďalej.

Máme tam Knižnicu.

Takže prosím, je to osobitný zreteľ, potrebujeme 15

hlasov.

Súhlasím aj s tým, čo povedal Richard (JUDr. Mikulec),

že je tam parkovisko, ktoré treba riešiť. Hlavne to

parkovisko pred tým. Ja som ochotný, a myslím Richard

(JUDr. Mikulec tiež)  ísť za pánom Zelenajom a pomôcť

proste pritom, aby vám to dal do nájmu, alebo nejakým

spôsobom, aby ste mali k tomu vzťah.

Takže ja tento návrh podporím. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má niekto ešte nejakú otázku, pripomienku, chce niečo

doplniť nejaké informácie?

Keď nie, diskusiu uzatváram.

A 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

I. s c h v a ľ u j e

a) prenájom stavby so súpisným číslom 1300 na pozemku

registra „C“ KN  parc. č. 13528, Okres: Bratislava

III, Obec: Bratislava – mestská časť NOVÉ MESTO,



66

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

katastrálne územie Nové Mesto, evidovanej na liste

vlastníctva číslo 3749

b) prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3463 m2, Okres:

Bratislava III, Obec: Bratislava - mestská časť NOVÉ

MESTO, katastrálne územie Nové Mesto, evidovanej na

liste vlastníctva číslo 3749

; za účelom

rekonštrukcie stavby a prevádzkovania športovo relaxačného

centra, ktoré by poskytovalo športovo-relaxačné služby

a zároveň by plnilo úlohu kultúrno-spoločenského centra

s možnosťou využitia priestorov aj na kancelárske, obchodné

a iné komerčné služby

; na dobu určitú

od 01.10. 2018 na dobu 10 rokov s možnosťou predĺženia o 10

rokov, pričom právo uplatniť predĺženie doby nájmu

o ďalších 10 rokov bude môcť nájomca len, ak počas prvých

10 rokov trvania nájmu preukáže, že výška vložených

investícií do predmetu nájmu presiahla 200 000,00 eur,

pričom túto skutočnosť musí nájomca prenajímateľovi

preukázať vo svojom účtovníctve a zároveň sa zaviazať, že

v priebehu ďalších 10 rokov jeho celkové investície do

predmetu nájmu dosiahnu minimálne 200 000,00 eur

; za nájomné vo výške       36 000,00 €/rok

; pre SECURA, s. r. o.,

so sídlom Prievozská 37, 821 05 Bratislava, IČO 35 761 253

; 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
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; pričom osobitný zreteľ predstavuje záväzok nájomcu:

(v rozsahu podľa predtlače)

a) v priebehu doby nájmu investovať do opráv stavby sumu

minimálne vo výške 200 000,00 eur, pričom nájomca bude

povinný vykonať všetky potrebné opravy súvisiace

s údržbou a obnovou stavby, modernizáciou technológií,

a to najmä i) odstránenie všetkého odpadu, ktorý sa

nachádza v interiéri; ii) oprava schodísk (interiér aj

exteriér); iii) oprava sociálnych zariadení; iv)

oprava

poškodenej izolácie strešnej krytiny; v) modernizácia

kúrenia a zlepšenie spotreby využívania médií

(elektri-

na, voda); vi) oprava výťahov

b) strpieť v priestoroch stavby Denné centrum „Domovinka“

a plne uhrádzať náklady na všetky média (voda,

kúrenie, elektrina) a náklady spojené s odvozom

komunálneho odpadu, ktoré sú spojené s činnosťou

denného centra

c) strpieť v priestoroch stavby Knižnicu Bratislava –

Nové Mesto, Pobočku Nobelov 30 a plne uhrádza náklady

na všetky média (voda, kúrenie, elektrina) a náklady

spojené s odvozom komunálneho odpadu, ktoré sú spojené

s činnosťou tejto pobočky

d) na vlastné náklady opraviť strop v Dennom centre

„Domovinka“, a to v lehote najneskôr do 31. 12. 2018

(predpokladané odhadované náklady zo strany mestskej

časti by predstavovali 15 000,00 eur)

e) prevziať dlh na nájomnom, ktorý mestská časť eviduje

voči spoločnosti BELEMIT, s. r. o., so sídlom Hany
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Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 44 763 492

z titulu Nájomnej zmluvy č. 124/2017 vo výške 9 000,00

eur a tento dlh mestskej časti uhradiť jednorázovo

v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti

nájomnej zmluvy

f) po začatí činnosti športovo relaxačného centra

poskytnúť všetkým žiakom navštevujúcim základné školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti minimálne

50 % zľavu, pričom počas celej doby trvania nájomného

vzťahu spolupracovať s mestskou časťou pri rozvoji

športových aktivít zameraných na deti a mládež.

II.  u d e ľ u j e   s ú h l a s

Spoločnosti SECURA, s. r. o., s prenechaním priestorov

stavby (aj jej jednotlivých častí) do podnájmu, tretím

osobám, nie však na dobu dlhšiu, ako bude platná a účinná

nájomná zmluva uzatvorená medzi so spoločnosťou SECURA, s.

r. o. a mestskou časťou za podmienky, že účel podnájomných

zmlúv nebude prevádzkovanie hazardných a/alebo obdobných

hier, ako ani prevádzka erotických masážnych služieb

; za týchto podmienok:  (podľa predtlače)

1. Nájomná zmluva bude nájomcom odpísaná v lehote do 01.

októbra 2018. V prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

2. Nájomná zmluva bude obsahovať možnosť jej okamžitého

ukončenia v prípadoch, ak nájomca nesplní osobitný

zreteľ definovaný v tomto uznesení pod písmenom b) až

e).
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3. Po ukončení trvania dohodnutého nájomného vzťahu sa

všetky zabudované technológie stanu vlastníctvom

mestskej časti a nájomca nebude požadovať finančnú

kompenzáciu za zhodnotenie stavby;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:           17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                    14 poslancov

Proti:                  0

Zdržal sa:              2

Nehlasoval:             1

Takže materiál neprešiel.

A môžeme rovno riešiť čo budeme robiť s Vernosťou.

Poďme ďalej.

BOD 16:

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

15140/32 o výmere 511 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým

plánom č. 104/2018 pre katastrálne územie Nové Mesto podľa

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

v znení neskorších predpisov
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32,

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 511 m2, Okres:

Bratislava III, Obec: Bratislava – mestská časť NOVÉ MESTO,

katastrálne územie Nové Mesto, evidovanom geometrickým

plánom číslo 104/2018

; za účelom

vybudovania a prevádzkovania parkoviska

; na dobu určitú

od účinnosti nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov s možnosťou

predĺženia o 10 rokov, pričom právo uplatniť predĺženie

doby nájmu môže nájomca využiť v lehote 90 dní pred

uplynutím dohodnutej doby nájmu

; za nájomné vo výške     15,09 eur/m2/rok

; pre GRANDE MGN, s. r. o.,

so sídlom Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO:

46 801 731
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; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ predstavuje záväzok nájomcu:

a) prispieť na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou

kanalizačnej prípojky pre Základnú školu s materskou

školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave, a to v sume

15 000,00 eur v lehote do 15 dní odo dňa účinnosti

nájomnej zmluvy

b) nájomca na vybudovanom parkovisku nebude vyberať

poplatok za parkovanie a parkovisko bude slúžiť

výhradne návštevníkom golfového areálu a reštaurácie

„BRIK“

c) v prípade ukončenia nájomnej zmluvy uplynutím

dohodnutej doby nájmu alebo v prípade predčasného

ukončenia nájomnej zmluvy z dôvodu nedodržania

zmluvných podmienok na strane nájomcu, liniová stavba

parkoviska sa stáva majetkom mestskej časti

; za týchto podmienok: (podľa predtlače)

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 15

dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

2. Nájomná zmluva bude obsahovať ustanovenie o povinnosti

prenajímateľa okamžite od zmluvy odstúpiť, ak nájomca

používanie parkoviska spoplatní. Spoplatnenie líniovej



72

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

stavby parkoviska bude v nájomnej zmluve zo strany

prenajímateľa definované ako hrubé porušenie zmluvných

podmienok;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:             16 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                      15 poslancov.

Proti:                    0

Zdržal sa:                1

Poďme ďalej, bod 17.

BOD 17:

Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho

práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou

komunikácie na ul. Tupého

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa prílohy č.

I tohto uznesenia

s podmienkou:

- budúci predávajúci podpíšu zmluvu o budúcej kúpnej

zmluve podľa prílohy č. I tohto uznesenia najneskôr

v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia

miestnym zastupiteľstvom. V prípade, ak budúci

predávajúci v uvedenej lehote zmluvu o budúcej kúpnej

zmluve nepodpíšu, toto uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

Prezentácia:         17 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovania.)

Za:                  16 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Ďalším materiálom je bod č. 18.
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BOD 18:

Návrh na predaj registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere

40 m2, zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava III,

Obec: Bratislava – mestská časť NOVÉ MESTO, katastrálne

územie Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:

36 361 518

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu, nech sa páči.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2 vo výmere 40

m2, zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava III,

Obec: Bratislava – mestská časť NOVÉ MESTO, katastrálne

územie Vinohrady, ktorý je Okresným úradom Bratislava,

katastrálnym odborom evidovaný na liste vlastníctva číslo

3673

; spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.,

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

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

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných

nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 222/2018 zo

dňa 06. 08. 2018 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, t. j.

za kúpnu cenu:

                 celkovo 7 000,00 eur

za týchto podmienok: (podľa predtlače)

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa

odpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými.

V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom

termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu sumu v celkovej výške

7 000,00 eur z titulu užívania vyššie citovanej

nehnuteľnosti  za obdobie dvoch rokov spätne, a to

v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy

všetkými zúčastnenými;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

Prezentácia:        18 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovania.)

Za:                 18 poslancov.
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Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ďalším materiálom je bod č. 19.

BOD 19:

Informácia o prácach smerujúcich k vypracovaniu Upraveného

návrhu Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava –

Kramáre

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

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

1) Dôvodovú správu „Informáciu o prácach smerujúcich

k vypracovaniu Upraveného návrhu „“Územného plánu zóny

Jelšová ul., Bratislava – Kramáre“.

2) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri

verejnom prerokovaní Návrhu Územného plánu zóny

Jelšová ul., Bratislava – Kramáre, marec 2016

c) s ú h l a s í
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S pokračovaním obstarávania predmetného územného plánu

zóny, so zabezpečením spracovania Upraveného návrhu

Územného plánu zóny Jelšová ul., Bratislava – Kramáre,

ktorý následne bude predmetom prerokovania v zmysle §

23 stavebného zákona

d) o d p o r ú č a

zabezpečiť dorokovanie neakceptovaných pripomienok

a námietok v zmysle § 23 ods. 4 stavebného zákona;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:          13 poslancov.

Ďakujem.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   13 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

Ďalším materiálom je bod č. 20.

BOD 20:

Zadanie Územného plánu zóny Nobelova

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.
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Pán poslanec Vaškovič.

Poslanec Ing.arch. P. V a š k o v i č

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

bodu len veľmi kratučko chcel uviesť, že by som chcel

oceniť prácu Miestneho úradu, ktorá spočívala naozaj

v nasadení pri zabezpečovaní spracovania Územného plánu

zóny Nobelova.

A výsledkom toho je tá skutočnosť, že na dnešnom

zasadnutí máme možnosť schváliť zadanie pre spracovanie

tohto územného plánu ako prvý záväzný dokument, ktorý bude

smerovať k spracovaniu návrhu územného plánu.

Takže veľmi pekne ďakujem Miestnemu úradu a dúfam,

kolegovia poslanci a kolegyne poslankyne, že tento návrh

bez problémov schválime. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) b e r i e   n a   v e d o m i e
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1) Dôvodovú správu o obstaraní a prerokovaní Zadania –

návrhu Územného plánu zóny Nobelova v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, jún 2018.

2) Stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky

Okresného úradu Bratislava č. j. OU–BA–OVBP-

2018/010521.

3.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri

verejnom prerokovaní Návrhu zadania Územného plánu zóny

Nobelova, mestská časť Bratislava – Nové Mesto, apríl

2017.

b) s c h v a ľ u j e

Zadanie – čistopis, júl 2017 Územného plánu Nobelova.

c) o d p o r ú č a

starostovi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby

pokračoval v obstarávaní Územného plánu zóny Nobelova

na podklade schváleného Zadania – čistopis, júl 2017

pre vypracovanie Územného plánu zóny Nobelova v súlade

so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku, ďalej len „stavebný zákon“ v

znení neskorších predpisov;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, budeme sa prezentovať.

Prezentácia:         16 poslancov.
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Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  16 poslancov

Proti:                0

     Zdržal sa:            0

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 21.

BOD 21:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č. 17093/99

o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa

v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto do výlučného vlastníctva

spoločnosti My&MI s. r. o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A,

831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671

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

Pôjdeme bez úvodného slova.

Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Nikto nie je prihlásený do diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu

uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

 s c h v a ľ u j e
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predaj pozemku – parc. registra „C“ č.  17093/99 o výmere

57 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol na základe

geometrického plánu č. 58/2017 úradne overenom Okresným

úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 30. 05. 2018 pod

č. 1185/17 odčlenením časti od pozemku – parc. registra „C“

č. 17093/9 o výmere 966 m2 zastavané plochy a nádvoria

zapísanom na liste vlastníctva číslo 2382, vedeného

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres:

Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť Nové

Mesto, katastrálne územie: Nové Mesto (ďalej ako „pozemok“)

v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

; do výlučného vlastníctva

kupujúceho – spoločnosti MY&MI s. r. o., so sídlom: Stará

Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671,

evidencia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel Sro, vložka č. 4640/B

; za kúpnu cenu

vo výške  200,00 €/m2/pozemku, t. j. spolu vo výške

11.400,00 € (slovom „jedenásťtisícštyristo eur“)

; za účelom

zabezpečenia priestoru pre bezpečné odstavovanie nákladných

vozidiel voziaceho tovar do areálu kupujúceho

; ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu získania priestoru pre bezpečné odstavovanie

nákladných vozidiel, ktoré vozia tovar do areálu

kupujúceho, ktorý je vlastníkom susediacich pozemkov –

parc. č. 23085/18 zapísanej na liste vlastníctve. Č. 6094

a parc. č. 17084/1, parc. č. 17084/2, parc. č. 17084/6

a parc. č. 17088/7 ako aj budovy na nich postavenej so súp.
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Č. 11278 zapísaných na liste vlastníctva č. 3647, nakoľko

keďže kamión nemá možnosť priameho vjazdu do areálu

kupujúceho, v prípade nakládky a/alebo vykládky tovaru musí

stáť kamión priamo na ceste nachádzajúcej sa vedľa pozemku

parc. č. 17093/99, čím spôsobuje nebezpečné situácie pre

vodičov odbáčajúcich na danú cestu, ktorá je zákrutou, t.

j. ohrozuje plynulosť cestnej premávky a zároveň ohrozuje

aj pracovníkov vykladajúcich a nakladajúcich tovar.

Predmetný pozemok je zároveň nevyužívaný a nie je ani iný

praktický predpoklad jeho využívania v budúcnosti.

; za týchto podmienok: (podľa predtlače)

1) Kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná

v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak

kúpna zmluva zo strany kupujúceho nebude v uvedenej

lehote podpísaná, uznesenia stráca platnosť.

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú výšku kúpnej

ceny v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia

kúpnej zmluvy.

3) V prípade ak kúpna cena v určenej lehote nebude

uhradená v celosti, uznesenie ako aj kúpna zmluva

strácajú platnosť;

bez pripomienok.

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

Ďakujem veľmi pekne.

Pripomínam, že ide o osobitný zreteľ.

Ideme sa prezentovať.

(Upozornenie na počet poslancov.)
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Prosím, zavolajte poslancov.

(Príchod poslancov.)

Ďakujem pekne.

Prezentácia:          15 poslancov.

Prosím, budeme hlasovať.

(Hlasovanie.)

Za:                    14 poslancov

Proti:                  0

Zdržal sa:              1

Materiál nebol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 22.

BOD 22:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom

budovy s názvom A servisný objekt, súp. Č. 13922

nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru

JAMA v katastrálnom území Nové Mesto vo výlučnom

vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

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

Poprosím pani Mgr. M. Mäsiarovú o veľmi kratučký úvod.

Mgr. Mária  M ä s i a r o v á, referent oddelenia

PPČESČaSP:

Ide o novoskolaudovú budovu, resp. teraz v júni tohto

roku skolaudovanú novostavbu budovy, nachádzajúcu sa vo

Voľnočasovom areáli parku JAMA, ktorá má slúžiť v podstate

návštevníkom tohto areálu a má byť v nej zriadená

prevádzka,  gastroprevádzka, či už kaviarne, reštaurácie,
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pizzerie a podobných obslužných prevádzok s tým, že

v podstate tento priestor sa má prenajímať ako

holopriestor.

Čiže ešte sú tam potrebné nejaké vstupné investície.

Priestor je ocenený na 48 400,00 eur ročne s mesačnou

platnosťou nájomného bez verejných toaliet, o ktoré sa má

starať mestská časť samostatne.

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

Ďakujem pani Mäsiarovej za úvodné slovo.

Otváram diskusiu; nech sa páči.

Nikto nie je prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom

budovy s názvom A servisný objekt, súp. č. 13922

nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového areálu

JAMA v katastrálnom území Nové Mesto vo výlučnom

vlastníctve  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

b) priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže;

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

Ďakujem veľmi pekne.

Prosím, prezentujeme sa.

Prezentácia:            15 poslancov.

Ďakujem.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                    14 poslancov

Proti:                  0

Zdržal sa:              0

Nehlasoval:             1

Materiál bol prijatý.

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, máme o minútu 11.00 hod.

Čiže dovolím si dať v zmysle programu priestor

obyvateľom Nového Mesta.

BOD 33:

Vystúpenie občanov

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

Prihlásená je pani dr. Oľga Turčanová.

Prosím, ale musím dať hlasovať, pani doktorka, dobre?

(Poznámka: Netreba.)

Že vraj netreba.

Takže, nech sa páči; ospravedlňujem sa.
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OBČIANKA: dr. Oľga  T u r č a n o v á

Dobrý deň. Chcela by som uviesť na pravú mieru

nepravdivé údaje pána starostu; dobre že ide.

Na minulom zasadnutí Vás informoval, že ide o môj

výlučne susedský spor. No, v žiadnom prípade nie výlučne

susedský spor, keď pán starosta, exstarosta odcudzil mi

časť pozemku a časť domu.

     A tento pán starosta k tomu pridal to, že vydal

búracie povolenie na môj dom. Tak som dvakrát ho oslovila;

on stále hovorí, že on nerieši moje veci, lebo im

nerozumie.

     Osem rokov starostovania a veci nerozumie?

Tak máte poradné orgány, nie, ktoré mestská časť

platí.

Takže teraz vám ešte raz zdôrazňujem, že som stará.

     A presne pre Vás, pán starosta, Vám chcem povedať, že

to hovorím preto, aby ste pochopili vec, že „stará“

znamená, že patrím do kapitoly chránených osôb, tak ako

vaše deti.

Lenže, na rozdiel od Vás, ja Vám vaše deti smrťou

a poškodením zdravia neohrozujem, ale Vy mňa áno.

Vy ste odmietli moju vec riešiť, odcudzenie.

Kontrolór, keď pán Gašpierik minule konštruktívne navrhol,

že nech to kontrolór; nie že susedský spor riešiť, ale

nadobúdacie listiny skontrolovať z jednej strany, z druhej

strany. Lenže tam neexistujú.
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Tam je len mocenský podvod exstarostu, lebo si to

mohol dovoliť, že môj dom postavila suseda pred svojim

narodením.

No, stáva sa, že pri arogancii moci aj inžinieri

nevedia počítať. A Vy s tým súhlasíte.

A ja Vás 8 rokov žiadam, aby ste túto listinu zrušili.

A Vy to odmietate. Naopak, prikladáte k tomu. A tvárite sa

bohorovne, aký ste Vy korektný. No, nie ste!

Kontrolór na podnet pána Gašpierika a ostatných

odmietol. Ja som ho o to písomne požiadala a relevantné

listiny k tomu doložila; odmietol to skontrolovať.

Lebo však, ktorý „pako“, s prepáčením ľudovo povedané,

vyzve nenarodenú stavebníčku aby predložila listiny ako

postavila môj dom pred narodením. Však to teda naozaj je

proti zdravému rozumu.

Len Vám, pán starosta nie!

Len Vy k tomu prikladáte a tvárite sa, že Vy tomu

nerozumiete. A dali ste podnet aj na stavebný úrad, aby

moje veci neriešili.

A viete  o tom, že sa môj dom predáva?

A kto ho v dobrej viere kúpi, tak ho môže zbúrať;

viete o tom, pán starosta stále bohorovne? Áno, stále?

Tak Vás žiadam, aby ste opakovane, lebo aj pána

prednostu som požiadala v prítomnosti jeho zástupcu a on

tiež mal silné slová, že on to skontroluje, a že keď zistí

podvody, že on sám dá podnet na trestné oznámenie. No,

zatiaľ ma neinformoval.
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Takže nikto z mestskej časti vec nechce riešiť, ale

ide o môj dom.

Pán starosta, ide o môj dom!

Takže, ešte raz Vám hovorím, neohrozujte ma a moju

rodinu.

Chcem a žiadam poslancov, aby dali podnet skontrolovať

(gong) nadobúdacie listiny, ktoré neexistujú, a stavebníčku

pred svojich narodením.

To je všetko.

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

Áno, pani Turčanová, ďakujeme.

Pán starosta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja iba 4 body:

Po prvé, je to susedsky spor.

(Poznámka pani dr. Turčanovej.)

Prosím, nikto Vás neprerušoval.

Je tam predsa súdny spor, ktorý vediete so svojou

susedou.

Po druhé, nebolo vydané povolenie na zbúranie domu ale

nadstavby.

Po tretie, podnet na nekonanie vo vašej veci, som

nedal.
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Po štvrté, a to naozaj v dobrom: Bolo by lepšie, podľa

môjho osobného názoru, ktorý nemusíte rešpektovať, aby

s úradmi komunikovala vaša dcéra a právny zástupca.

To je všetko.

Máme ešte niekoho? Nie.

Takže, ak dovolíte, ideme ďalej, bod č. 23.

BOD 23:

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na

uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku

registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy

a nádvoria, o výmere 2085 m2, v katastrálnom území Nové

Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie

najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy

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

17090/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 2085
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m2 z celkovej výmery 13886 m2, v katastrálnom území

Nové Mesto, evidovaného na liste vlastníctva č. 2382

b) predložené podmienky obchodnej verejnej súťaže;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:          16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   16 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

Ďalším materiálom je bod č. 24.

BOD 24:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere

1048 m2, v katastrálnom území Nové Mesto v prospech

spoločnosti ASFAPRA, s. r. o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, ide iba o nájom do konca tohto roku,

pretože v tejto chvíli táto spoločnosť má na našom pozemku

nejaké stavby, výrobu, atď.

Nech sa páči, otváram diskusiu.
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Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3,

zastavené plochy a nádvoria, v rozsahu 1048 m2,

v katastrálnom území Nové Mesto, evidovaného na liste

vlastníctva č. 2382

; na dobu určitú do 31. 12. 2018

; v prospech nájomcu – spoločnosť ASFRAPRA, 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 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov z dôvodu, že pôvodný nájomca – Ing.

Jozef Gergeľ – ASFAPRA, miesto podnikania: Ján 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. 17090/3 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.
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kompletne prevzala podnikateľskú činnosť doterajšieho

nájomcu; vykonáva totožnú činnosť, s tými istými

zamestnancami, motorovými vozidlami, zariadeniami,

majetkom. Časť pozemku ako predmet nájmu bude využívať na

rovnaký účel ako bol uvedený v nájomnej zmluve uzatvorenej

s pôvodným nájomcom

; za nájomné vo výške      6 288,00 €/rok

; za nasledovných podmienok: (podľa predtlače)

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

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.

Nech sa páči, prezentujme sa.

Prezentácia:            17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                     17 poslancov.

Proti:                   0

Zdržal sa:               0

Ideme k bodu 25.

BOD 25:
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Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a ktoré sú mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným

mestom Slovenskej republiky Bratislavou

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Bielik sa hlási.

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

Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené kolegyne,

kolegovia, my sme o tomto rokovali na finančnej komisii

a preto by som chcel dať jeden drobný pozmeňujúci návrh,

ktorý by si prípadne mohol pán prednosta osvojiť, aby sme

to zjednodušili.

My tu máme v tomto návrhu rozdelenú cenu za prenájom

ostatných plôch využívaných ako prístup na pozemok.

A máme tam v bode e) na podnikateľské účely.

A v bode f) na nepodnikateľské účely.

Takže ten návrh je, že by sa to zjednodušilo a bol by

len jeden bod a nerozlišovali by sme, a nekontrolovali by

sme či tam niekto pol roka podniká alebo pol rok nepodniká,

a tým by sa aj administratíva znížila.

Čiže ten návrh je zjednotiť, jedna sadzba, jeden bod,

a ostatné by sa prečíslovali.

Cena 15,00 €/m2/rok by zostala.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.



94

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

Nikto ďalší?

Pán prednosta.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Osvojujem si návrh pána poslanca Bielika.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Diskusiu uzatvára,.

A 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

Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a ktoré sú mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy Hlavným

mestom Slovenskej republiky Bratislavou;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:           16 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                    16 poslancov.

Proti:                  0

Zdržal sa:              0

Nasleduje bod č. 26.

BOD 26:

Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia

druhej časti dokumentu KRIS – popis cieľového stavu

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia

druhej časti dokumentu KRIS – popis cieľového stavu;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.
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Prezentácia:          15 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   11 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             4

Ideme k bodu č. 27.

BOD 27:

Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej

zmluvy na prenájom pozemku parc. registra „C“ č. 11 488

Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Rattajová.

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

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

poďakovať. Som rada, že máme na stole návrh na zrušenie

tejto súťaže, že sa vypočul hlas občanov a obyvateľov

v okolitom  území, ktorí bojovali proti tomu, aby tam

akákoľvek nová zástavba vznikla, keďže tam je veľmi

intenzívna táto zástavba.

Som rada, že to dopadlo takýmto spôsobom. Takže

ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nebudem váš príspevok komentovať.

Ideme ďalej.

Pán poslanec Winkler.

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

Ja som omylom stlačil. Ja som chcel len faktickú. Tie

dôvody boli úplne iné. Pani kolegyňa, môžete si to tam

prečítať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja by som poprosil o vystúpenie pána riaditeľa EKO-

podniku, aby sa k tomu vyjadril, aby dostali aj občania

relevantné informácie k tomu, že prečo bola tá súťaž

zrušená.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je tam materiál, všetci vieme čítať, ak dovolíte, a

nemusíme.

Pani poslankyňa Rattajová, nech sa páči, má faktickú

poznámku.

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

Napriek tomu, že som čítala dôvody v súťaži, si

myslím, že obyvatelia dali dostatočne najavo, že si
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neželajú akúkoľvek výstavbu v danom okolí. A som rada, že

takýto materiál máme dnes na stole a že môžeme ho

schvaľovať. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Zasa bez komentára, to netreba.

Ešte niekto niečo?  Nie.

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

z r u š u j e

vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto EKO-podniku

verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho

návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

parc. registra „C“ č. 11488 o výmere 3080 m2,

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto,

zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom vlastníctve Hlavného

mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto a následne zvereným do správy

príspevkovej organizácie Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto EKO-podniku verejnoprospešných služieb;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Nech sa páči, prezentujme sa.

Prezentácia:          16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   12 poslancov

Proti:                 0

Zdržal sa:             4

BOD 28:

Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ Bratislava – Nové

Mesto Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru

v EKO-podniku verejnoprospešných služieb

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ide o garsónku na Bojnickej ulici.

Ak dovolíte, bez úvodného slova, bez diskusie, vec je

úplne jasná, že.

Pán prednosta chce niečo povedať?

Nech sa páči.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ja by som chcel k tomu niečo povedať: Ospravedlňujem

sa, zase tam urobili chybu.

Nebudeme schvaľovať pridelenie bytu ale schvaľuje sa

prenájom bytu.

Starosta Mgr. R.  K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Ešte niekto?

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

Ďakujem pekne. Ja by som iba chcela požiadať pánov

kolegov poslancov o podporu pridelenia tohto bytu

zamestnancovi EKO-podniku, pretože ja som sa s ním o tom

rozprávala, zrovna na to čakal. Tak by som bola rada, keby

sme mu umožnili bývať lepšie než to má v súčasnosti.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom bytu č. 15 v bytovom dome na Bojnickej 25

v Bratislave, žiadateľovi Martinovi Čiernemu na dobu počas

trvania pracovného pomeru v EKO-podniku verejnoprospešných

služieb;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.
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Prezentácia:        16 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

BOD 29:

Návrh na zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete

pracovísk Knižnice Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Krátke úvodné slovo.

Kolegovia, pred asi 15 rokmi mestská časť zrušila dve

osvetové strediská a dve knižnice.

Ako viete, za posledných 8 rokov sme jednu knižnicu

otvorili. Zároveň sme z osvetového strediska urobili

Komunitné centrum, čiže sme ho tiež otvorili.

A taký dlh voči obyvateľom považujem takisto

otvorenie, sprevádzkovanie druhého bývalého osvetového

strediska a samozrejme druhej knižnice.

Týmto schválením tohto materiálu splníme v tomto

období tri zo štyroch veci, ktoré sme chceli a väčšina

z nás sa na tom dohodla.
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Myslím si, že je zmysluplné urobiť niečo spoločné ako

vytvárať samostatnú knižnicu. Napokon práve na Račianskej

ulici v minulosti knižnica mestskej časti fungovala.

Dámy a páni, otváram diskusiu.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ja len iba veľmi kratučko, pretože Cvernovka, alebo

nová Cvernovka je oproti nám, takže som tam dosť často

hosťom. Tá knižnica je nádherná, je to podľa mňa knižnica

ešte z 50. rokov.

  Trošku ma mrzí, ona bola na 5. poschodí, bol tam

taký krásny priestor na čitáreň, prípadne kaviarničku

a nádherný výhľad na Karpaty, momentálne aj na búrajúcu sa

Palmu. Presunuli to na prízemie z logistických dôvodov.

Veľmi to podporujem, tak vás prosím, aby sme tento

materiál schválili. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e
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zaradenie knižnice Nadácie Cvernovka do siete pracovísk

Knižnice Bratislava – Nové Mesto a navýšenie rozpočtu

Knižnice Bratislava – Nové Mesto na prevádzku novej pobočky

v sume:  5 400,00 eur;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:        14 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

BOD 30:

Návrh na úpravu a obnovu parku Bellova ulica

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím, že situácii rozumieme. Máme záujem

revitalizovať park na Kolibe.

Je tu možnosť získať finančné prostriedky z fondov.

Na revitalizácii pracujeme, to znamená v tejto chvíli

sme v rámci prípravy projektovej dokumentácie.

Samozrejme, chceme tam realizovať aj vodozádržne

opatrenia. Ide o pekný lokálny projekt.

Chcem vás požiadať o jeho podporu.
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Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám pár otázok iba

k tomuto.

Vôbec tam nie sú spomínané nové stromy – výsadba,

ktorá dúfam tam bude, ale nie je to nikde spomenuté, tak sa

chcem spýtať, ako to tam bude riešené?

Pretože tie stromy, ktoré tam sú, viaceré sú teda

v takom zlom stave, že sa musia nahradiť. A teda všetci

očakávame, že tam tie nové stromy prídu.

Potom sa chcem spýtať na osvetlenie, pretože

v súčasnosti sú tam nefunkčné lampy, ktoré ten park

osvetľovali. Jedna teraz nedávno padla; som poprosil pána

riaditeľa EKO-podniku o odstránenie, takže mu chcem týmto

poďakovať, že to dali preč, lebo padlo to tam do živého

plota.

Takže, čo sa týka osvetlenia, lebo to som tam

nenašiel, pretože určite keď tam po večeroch budú chodiť

venčiť psov, atď., tak aby sa tam ľudia niekde nezabili.

A chcem sa ešte spýtať, že kam majú byť umiestnené

tieto herné prvky, pretože dúfam, že v tej hornej časti,

tak bližšie pri ceste, ako sme to my obyvatelia navrhovali,

lebo tá spodná časť, ktorá je pri budove, to je v podstate

jediný taký rovný priestor, pomerne veľký, kde sa dajú hrať

rôzne hry ako na trávniku, ako aj zakopať si futbal, alebo

bedminton, alebo niečo podobné.
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     A sa tam sankuje, takže dúfam, že tie herné prvky sú

rátané v tej vrchnej časti, čo je teda bližšie pri ceste.

Rád by som dostal odpoveď od pani Effenbergerovej, ak

vie, alebo možno si to aj potom vykomunikovať. Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ak dovolíte, najprv poviem ja a potom dám slovo pani

vedúcej Effenbergerovej.

     Iba tri body:

Po prvé, ak sa budú stromy odstraňovať, tak

pochopiteľne musia sa aj nahradiť; pochopiteľne v lokalite,

v parku.

Po druhé, osvetlenie riešime v každom parku, verím, že

aj v tomto.

Po tretie, snažíme sa o každom jednom priestranstve

s ľuďmi diskutovať, takže aj odprezentujeme ľuďom, aká je

predstava finálnej budúcnosti tohto parku.

Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo.

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

oddelenia investícií a verejného obstarávania:

Dobrý deň všetkým. Ja len krátko:

     Je to schválenie žiadosti na podanie nenávratného

finančného príspevku, ktorý presne špecifikuje, čo

v žiadosti môže byť, a čo je oprávnené.
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Z tohto dôvodu je to životné prostredie, aj

vodozadržné opatrenie, ale samotná výsadba stromov nie je

oprávnená, takže preto sa tam stromy nenachádzajú.

Ale určite v rámci parku výsadba a sadové úpravy sú.

Čo sa týka detského ihriska, je to parčik veľmi malý,

sú umiestnené pri komunikácii. V dolnej časti pri tom

potôčku je len aké malé tichučké posedenie, aby si tam

ľudia vedeli odložiť na chvíľočku svoje telo a porozmýšľať

pri žbĺkotaní vody, lebo ani tento vodný prvok nemôžeme

zapojiť do opatrení   podporovaných z európskych fondov.

Čo z toho budeme hradiť; budeme z toho hradiť opravu

alebo výmenu povrchu parkovej plochy, ktorá nebude

spevnená, ale bude vodopriepustná a budú tam použité

priesakové materiály, budú tam vsakovacie jamy, záhrada

dažďová, aby sa tam voda mohla zhromažďovať a odparovať

postupne.

Takže toto je len podanie žiadosti. Toto nie je

komplexný projekt. Takže len kvôli tomu.

Verím, že odprezentujeme našu predstavu a bude v 90 %

v súlade.

Čo sa týka verejného osvetlenia, verejné osvetlenie

máme vždycky problém pri parkoch, pretože Štatút hlavného

mesta; to bude možno aj úloha pre ďalšie volebné obdobie,

aj našich poslancov na meste presadiť, aby nové verejné

osvetlenie ktoré vybuduje mestská časť automaticky Hlavné

mesto prevzalo a prevádzkovalo ďalej, pretože zveľaďujeme

ich majetok. Je to trošku také rozporuplné v rámci Štatútu,

že kto sa má o neho starať. Asi toľko k tomu.

Poprosím o podporu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vlačiky s faktickou poznámkou.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ja len chcem iba poďakovať za odpovede.

A rovnako chcem poprosiť všetkých kolegov, aby tento

projekt podporili. My tam v lokalite momentálne sme dosť

frustrovaní zo stavby, ktorá sa tam stavia.

Takže ten parčík by sa nám tam veľmi hodilo

zrevitalizovať. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

Ešte niekto?

Nikto už nie je prihlásený.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

za účelom realizácie projektu „Úprava a obnova parku

Bellova ulica“ realizovaného v rámci 40. výzvy na

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine  (v
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intraviláne obcí) Kód výzvy: OPOKŽP-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. 7 800,00 € 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:           15 poslancov.

 Nech sa páči, hlasujeme.

 (Hlasovanie.)

 Za:                    15 poslancov.

 Proti:                  0

 Zdržal sa:              0

Prechádzame k bodu rôzne a následne bude nasledovať

bod interpelácie. Nech sa páči, bod rôzne.
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BOD 31: Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič, pani poslankyňa Šebejová, pán

poslanec Gašperik; v tomto poradí. Nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

navrhnúť, podľa môjho názoru veľmi dôležitý bod na našom

rokovaní miestneho zastupiteľstva.

A je to bod, ktorý sa týka vyhlásenia stavebnej

uzávery v zóne Nobelova.

Ako všetci dobre vieme, v tejto zóne pripravuje

mestská časť spracovanie územného plánu zóny. V súčasnosti

sme schválili návrh zadania pre riešenie územného plánu

zóny.

A treba povedať, že v tomto území mestská časť, resp.

Miestny úrad pripravil vyhlásenie stavebnej závery.

Táto stavebná uzávera však nenadobudla právoplatnosť

z toho dôvodu, že Okresný úrad vyhlásenie stavebnej uzávery

zrušiť.

Myslím si, že je to účelové rozhodnutie štátneho

orgánu, ktoré vôbec nereflektuje požiadavky samosprávy,

obyvateľov v tejto lokalite.

A preto som si dovolil navrhnúť uznesenie v tomto

bode:
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Miestne zastupiteľstvo

1. schvaľuje návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery

v lokalite Nobelova

2. žiada starostu o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej

uzávery v lokalite Nobelova.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová, ale s faktickou poznámkou

pán poslanec Mikulec.

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

Ja sa len chcem poďakovať P. Vaškovičovi za návrh

tohto uznesenia.

Tiež poprosím kolegov, aby zahlasovali za tento návrh.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Poprosím, aby nám premietli tu kolegovia 3 obrázky.

(Premietnutie obrázkov.)

To je situácia ráno na chodníku, keď som išla na

miestne zastupiteľstvo. Pri Dennom centre na Vajnorskej



111

Zasadnutie MZ MČ B-NM 11. septembra 2018

toto auto z Malaciek tam doviezlo jedlo. Je tam proste

vyhradené parkovanie pre mestskú časť, pri vchode do

Denného centra bolo prázdne, ale proste šofér ma

presviedčal, že on musí parkovať na tom chodníku. Vidíte

ako parkoval.

Ja som proste už nevydržala, musela som to odfotiť,

ľudia sa pozerali.

Takže ja by som prosila Miestny úrad, keďže je to náš

dodávateľ stravy, aby oslovil firmu, ktorá nám stravu

dodáva, aby upozornila tohto pána, nech láskavo parkuje na

vyhradenom parkovisku. Ako má to odtiaľ ďalej, je mi to

jasné, ale proste takto parkovať nemôže. Ešte tam to druhé

auto má prenajaté priestory, takže proste sa im úplne

podarilo takmer zablokovať chodník. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne pani poslankyňa, máte úplnú pravdu.

Práve na to je tam to parkovacie miesto vyhradené, aby

sa podobné zbytočnosti nestávali.

Poprosíme sociálne oddelenie, aby upozornilo aj

písomne  dodávateľa, aby niečo podobné nerobil, pretože sa

tým vystavuje riziku pokuty.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, ja by som

chcel si dovoliť  požiadať Vás a zastupiteľstvo mestskej

časti, nakoľko v súčasnosti vieme, že deti nám nastúpili do

školských zariadení a predškolských zariadení a máme

výrazne veľké problémy s umiestnením našich detí do týchto
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najmä škôlok. Samozrejme, týka sa to aj už aj základných

škôl.

A obracajú sa na nás čím viac a viac rodičia, aj

obyvatelia, pokiaľ by sme vedeli tento problém prioritne

riešiť. Dostali sme aj určité návrhy zo strany občanov,

ktorý si takto dovoľujem predložiť na rokovanie

zastupiteľstva, že by sme s tým mohli zapodievať.

Na Športovej ulici bola bývalá výdajňa jedla, myslím

že to zariadenie prevádzkovala firma Gerdos, a je to už

dlhšiu dobu zatvorené toto zariadenie.

A či by sme vedeli preveriť možnosť vytvorenia

materskej škôlky v tomto priestore s tým, že tam aj na

dvore sú určité dispozície, kde by mohol byť dvor.

     Samozrejme, všetci rodičia chcú dať svoje detičky tam,

kde majú aj možnosť tie deti vybehnúť na vzduch, aby neboli

len v uzatvorených priestoroch.

Tak prvý návrh by som si dovolil predložiť spoločne

s pánom Korčekom, kde by ste, pán starosta, skúsili

preveriť možnosť vytvorenia zriadenia materskej škôlky

v týchto bývalých priestoroch Gerdos, ktoré je už

dlhodobejšie zatvorené.

Druhý návrh si dovolím predložiť v zmysle takýchto

podnetov občanov.

Jedná sa o problematiku našich detských ihrísk.

Tu sa stretávajú s takýmito dvomi problémami. Jedno,

sú to letné zariadenia, alebo zariadenia toaliet, kde

napríklad na Novej dobe boli tieto toalety zo strany
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mestskej časti zriadené, prevádzkované predpokladám zo

strany EKO-podniku, a po určitom čase boli odstránené.

Ja som dostal informáciu, keď sme to riešili s pánom

riaditeľom Molnárom, že máme určité vyjadrenie Úradu

verejného zdravotníctva, aby sa takéto zariadenia tam mohli

prevádzkovať, musia byť napojené na zdroj pitnej vody;

samozrejme, aby sa dali tam vykonávať tie hygienické

potreby.

Tak, ja by som chcel požiadať, pán starosta, pokiaľ by

sme vedeli možno preveriť pripojenie zo zdroja pitnej vody

na týchto detských ihriskách; aspoň tam kde je to možné.

A tam, kde by sme takéto buď už mali zriadené, alebo by sme

vedeli pripojiť, tak aby boli takéto hygienické zariadenia

nainštalované.

Druhý problém je vrátane tých detských ihrísk

s pieskoviskami, kde rodičia nás žiadajú, že tak ako je to

v niektorých, myslím že je to na Kramároch, je to tu na

Robotníckej, určité detské ihriská sú prikrývané.

Nezabezpečuje to EKO-podnik ale samí rodičia, ktorí

tam chodia, majú tam nejaké oznamy, ktorý rodič ide

posledný aby takéto ihrisko prikryl.

Pokiaľ by sme vedeli tieto detské ihriská zakrývať, je

to z dvoch účelov: Jeden účel je, že tento piesok sa nemusí

tak často vymieňať, lebo samozrejme do neho neprší;

a povedal by som že sa tak nepoškodzuje.
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Z druhej strany pobehujú tam aj divoké mačky. Mali sme

tu jedného kolegu poslanca, ktorý tu bol ešte v dávnejšom

období a vieme že to malo aj určité také dôsledky z dôvodu

pobehovania zvierat, mačiek. Veď vieme, že psy majú

zakázané vstup do týchto našich zariadení, ale sú tam aj

určité výkaly zo strany týchto zvierat a dochádza k prenosu

týchto dosť závažných chorôb.

Takže bolo by možno veľmi dobré, pokiaľ by sa vedeli

tieto detské ihriská, kde sa prevažne zdržujú malé detičky,

pokiaľ by sa vedeli zakrývať.

Takisto ešte bol taký podnet v zmysle takého, že na

Repášskeho v Dúbravke, kde, pán starosta, Ste veľmi aktívny

s pánom starostom Zaťovičom, mestská časť zriadila určité

zakrývanie týchto detských ihrísk, kde už vieme že aké bolo

v súčasnosti letné obdobie a myslím že aj do ďalších rokov

to bude také isté, ak nie horšie. A počas letných mesiacov

je tam takmer nemožné, aby sa tam tieto deti zdržiavali

a hrali z dôvodu slnka a veľkých teplôt. A pokiaľ by sa tam

vedeli zdržať, je potrebné dať aj určité piliere a určité

prekrytie týchto detských pieskovísk.

Tak ten druhý podnet sa týka toho, či by sme vedeli

tieto detské pieskoviská prekrývať a prípadne tam zriadiť

určité tienidlo, aby sa tam tí rodičia so svojimi deťmi

mohli zdržiavať. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne pán poslanec za vaše návrhy. Budeme sa

všetkým podrobne zaoberať.

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

Prepáčte, pán Gašpierik mi ešte jednu otázku vlastne

navodil.

Mám takú informáciu, že do škôlok prijímame prednostne

deti vo vzťahu k tomu že k akej škole tá škôlka patrí?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Povedal by som, že sú na to jasné pravidlá a naše

školy postupujú maximálne transparentne s ohľadom na

kapacity ktoré majú.

Vnímam ako veľmi priaznivý trend to, že je stále väčší

záujem o naše školy a stále väčší záujem je aj zo strany

detí a rodičov našej mestskej časti, dokonca aj mimo Nového

Mesta. Takže tak na Jeséniovej, ako aj na Českej, tak aj Za

kasárňou máme väčší záujem detí a rodičov, než sme schopní

prijať. A povedal by som, že takýto trend máme pomaly na

všetkých našich základných školách. Mám pocit, že aj na

Odborárskej sme vyšli tak, tak, atď., atď. Kýva mi aj pani

riaditeľka zo Sibírskej, že aj tam sa navyšuje počet detí.

Vieme, že sa navyšuje aj počet detí na Riazanskej.

Pani poslankyňa Šebejová ešte raz faktická poznámka.

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

Moja otázka znela, že či v škôlkach obmedzujeme to

prijatie tak, aby boli uprednostnené deti, ktoré pôjdu na

tú školu ku ktorej tá škôlka sa viaže, alebo pod ktorú tá

škôlka patrí? Či majú riaditelia škôlok;

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pokyn, aby uprednostnili deti, ktoré následne pôjdu na

základnú školu, ktorá je pod príslušnou materskou školou.

Poslankyňa: Ing. K. Š e b e j o v á :

Či majú riaditelia škôlok pokyn, aby pri prijímaní

umiestnili deti podľa druhov, do ktorej školy ich chcú

následne rodičia prihlásiť po absolvovaní škôlky?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nemám takúto vedomosť. A nemyslím si, že rodičia už

v troch rokoch vedia, kde by ich dieťa malo určite ísť na

základnú školu.

Situácia v tejto chvíli je taká, že máme pretlak

rovnako v škôlkach, ako aj v školách. Čiže my už nejaký

nábor na naše školy nerobíme.

Stále viac robíme výber.

Dámy a páni, má ešte niekto v rámci rôzneho niečo?

Pán poslanec Bielik.

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

Vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, ja

mám ešte taký procedurálny návrh, či by sme nemohli minútou

ticha v rámci programu, možno aj neformálne, uctiť obete

okupácie Česko-Slovenska?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Určite, také niečo  môžeme spraviť, pán poslanec.

Nakoniec ak budú kolegovia súhlasiť.

Ak sa neurazíte, na záver programu môže byť?
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(Súhlas.)

Dobre.

V rámci bodu rôzne ešte má niekto nejakú otázku,

návrh, príspevok alebo môžeme ísť k hlasovaniu?

Ďakujem pekne.

Čiže diskusiu uzatváram.

Máme predložený písomný návrh od pána poslanca

Vaškoviča; takže nech sa páči, návrhová komisia.

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

Jedná sa o stavebnú uzáveru v zóne Nobelova.

Návrh uznesenia znie:

Miestne zastupiteľstvo

1. schvaľuje návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery

v lokalite  Nobelova

2. žiada starostu mestskej časti a vyhlásenie stavebnej

uzávery v lokalite Nobelova.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:        14 poslancov.

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0
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Zdržal sa:           0.

Návrhová komisia.

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

Ešte máme návrh od pána poslanca Gašpierika.

Takže prvý návrh od pána poslanca Gašpierika

a poslanca Korčeka:

Miestne zastupiteľstvo

Žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

o možnosť preverenia zriadenia materskej školy

v organizačnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto v priestoroch bývalého pracoviska zariadenia Gerdos

na Športovej ulici.

Výsledky preverenia žiadame predložiť na rokovanie

najbližšieho miestneho zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, prezentujme sa.

Prezentácia:           14 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                    14 poslancov.

Proti:                  0

Zdržal sa:              0

Ideme ďalej.

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

Miestne zastupiteľstvo
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žiada starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

o preverenie možnosti na spracovanie konceptu a následné

zaradenie do návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto v rozpočtovom roku v roku 2019 vo veci:

po prvé, zriadenie hygienických a toaletných zariadení

v priestoroch detských ihrísk zriadených mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto,

po druhé, spracovanie konceptu zakrývania pieskovísk,

po tretie, koncepcie žiada predložiť na najbližšie

miestne zastupiteľstvo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

Prezentácia:             14 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                       8 poslancov.

Proti:                    0

Zdržal sa:                6

To je všetko? Dobre.

Ďakujem pekne, bod rôzne máme vyriešený.

Ideme na bod 32.

BOD 32:
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Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja už som sa na

Vás obrátil s touto agendou na minulom zastupiteľstve; dnes

to otvoril pán kolega poslanec Korček, ktorý už tu nie je

prítomný a nebol ste tu na úvod rokovania Vy, takže dovolím

si Vám predložiť interpeláciu:

Predmet interpelácie je; šváby spojené s opozíciou

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Text interpelácie znie:

V roku 2015 bol zo strany mestskej časti medializovaný

šokujúci prípad, kedy mali neznámi páchatelia úmyselne

vypustiť v priestoroch Tržnice na Trnavskom mýte šváby.

V tejto súvislosti podala podľa medializovaných

informácií mestská časť trestné oznámenie.

Žiadam o interpeláciu, akým spôsobom bolo vybavené

trestné oznámenie mestskej časti  zo strany orgánov činných

v trestnom konaní.

Taktiež žiadam o kópie všetkých podaní, listín

a dokumentov, ktoré mestská časť adresovala orgánom činným

v trestnom konaní v tejto veci.

Taktiež žiadam o kópie všetkých listín, dokumentov a

odpovedí zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktoré
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boli adresované mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

v tejto veci.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán prednosta, poprosím, aby sa venoval tomuto

podnetu, tejto interpelácii veľmi intenzívne. Ďakujem

pekne.

Pán poslanec Liška.

Poslanec  Ing. M.  L í š k a :

Ďakujem pekne, pán starosta.

Chcel by som sa vrátiť k téme rekonštrukcie ihriska

na Jelšovej ulici na Kramároch.

Pred pár mesiacmi sme tam mali stretnutie s občanmi

ako aj so zástupcami z Kancelárie pre participáciu. A bolo

ľuďom prisľúbené, že do konca augusta prebehne ďalšie

stretnutie, kde odprezentujeme nejaký ideový návrh tohto

ihriska. A hovorilo sa aj o tom, že v septembri by sa mohlo

pristúpiť k rekonštrukcii, čo už asi nie je reálne.

Ale aj tak sa chcem spýtať, či viete aspoň nejaký

orientačný dátum, kedy by sme tento návrh budúceho ihriska

mohli ľuďom ukázať? Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Kancelária pre  participácia má

zasadnutie túto stredu. Poprosil som ich, nech sa na to

trošičku dáme viac času, aby ste boli aj Vy informovaný,

lebo som sa dozvedel, že ste neboli informovaný, ak som to

dobre pochopil.
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Mne to dali vedieť minulý týždeň v piatok alebo teraz

v pondelok; priznám sa neviem. Tak som povedal, že nech

oslovia Vás aj mňa, aby sme obaja mali príležitosť byť tam,

tak ako sme boli pri tom prvom stretnutí.

Čiže majú dať vedieť, či by to mohlo byť v priebehu

budúceho týždňa, ale až toho ďalšieho, nech sa zladí pán

architekt z participácie, pán projektant, Vy a ja.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Pán starosta, ak dovolíte má tých interpelácií viac.

Prvá; mám zase k niektorým obrázky. Prvá sa týka žltej

čiary na Makovického ulici pozdĺž rodinného dvojdomu.

(Obrázok)

Tam je vlastne rodinný dvojdom, kde je parkovanie na

strane Záborského, aj na strane Makovického. A ako vidíme

z toho ďalšieho obrázku, tak na strane Makovického pozdĺž

toho rodinného dvojdomu vlastne vznikla žltá čiara, ktorou

obyvatelia prišli o parkovanie a aj sa na Vás obrátili so

žiadosťou o odstránenie tejto žltej čiary.

Takže ja by som chcela vedieť, že ako vznikla táto

žltá čiara, či na základe stavebného povolenia alebo po

kolaudácii, alebo na základe žiadosti investora?

Aký plán má úrad na jej odstránenie, keď žiadali o to

občania a Vy ste sa boli na to aj pozrieť, pán starosta.

Takže to je prvá interpelácia.

Druhá sa týka výsadby drevín, paradoxne.

(Obrázok)
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Tento suchý strom som si všimla len včera z auta, je

na Pionierskej v parčíku. Pokiaľ zistíme že je náš, tak či

je ho možno odstrániť?

A pokiaľ ten park nie je v správe mestskej časti, tak

potom, to je ďalšia -

tretia interpelácia na suchý strom v parku na Halkovej.

(Obrázok)

Teda, nie je v správe mestskej časti tento park, ale

občania ma požiadali, lebo niektorí; proste každý deň sa na

ten strom pozerajú z Riazanskej a obávajú sa že spadne. Tak

ma požiadali, aby som sa informovala ohľadom toho

odstránenia.

     Ale zistila som, že park nie je v správe mestskej

časti, takže pokiaľ oba parky nie sú v správe mestskej

časti, tak by som prosila odpoveď Magistrát, aby tie stromy

odstránil.   Pokiaľ je to v našich silách, tak aby to

urobila mestská časť.

A štvrtá interpelácia; sa vlatne opakujem, je to na

ulicu Račianska, Sliezska, lebo je tam odpoveď medzi

materiálmi, ktoré máme vziať na vedomie. Lenže úrad tam

použil na zdôvodnenie tej situácie proste fotku z roku

2014, ktorú doložil Magistrátu.

To teraz je vlastne zase reálna situácia, hej?

Takže reálna situácia v roku 2018, keď chodník je

vlastne cesta v oboch smeroch, a úrad tam použil fotku

z roku 2014, úplne prázdnu.

A teraz ani mne nebolo jasné, že ako úrad zdôvodňoval

osadenie značky „chodník pre peších“?
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Je jasné tam to stanovisko že nie, ale proste

nechápem, prečo s tak starým obrázkom z roku 2014, a ako to

zdôvodňoval že tam chceme tú značku?

A otázka znie, že  ako ďalej tu budeme postupovať,

lebo proste z toho chodníka sa stala obslužná cesta

z dôvodu toho, že nie sú tam situované tie parkoviská,

aj prevádzky.

Napríklad, tá prevádzka, ktorá je tam teraz Kebabu,

tak tam v roku 2014 bol zavretý stánok.

Takže je to fakt skutočne nereálna situácia.

A posledná interpelácia sa týka gastro zariadenia na

Športovej.

Neviem teda či to preverovanie, či tam môže byť

škôlka, bude spojená aj s tým, že by tam to zariadenie

kuchyne zostalo?

     A pokiaľ teda nie, tak mala oň záujem škola Za

kasárňou, kde situácia v jedálni je alarmujúca.

Písala som aj na úrad, že proste jedáleň varí nad

svoje kapacity na veľmi starých zariadeniach.

A po obhliadke, ktorú sme ešte začiatkom júla na

Športovej uskutočnili, tak mali by veľký záujem o niektoré

tie zariadenia, ktoré sú tam nepoužívané.

Takže pokiaľ by to bolo možné, tak v tej interpelácii

Vás prosím, pán starosta, aby ste sa písomne vyjadrili, či

je to možné alebo nie je to možné, a či teda úrad tento

prevod zariadení do kuchyne zrealizuje? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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V prípade Makovického sa na mňa obrátila pani

poslankyňa.

Povedal som jej, že súhlasím s názormi ľudí, ktorí tam

bývajú, že tá žltá čiara, ktorá znamená zrušenie

parkovacích miest tam nemala byť.

A úrad sa bude snažiť zabezpečiť jej zrušenie na

Magistráte.

Druhá vec; v prípade Pionierskej, pozemok na 90 %

nepatrí mestskej časti, ani nie je zverený. Zistíme to pre

istotu s tým, že oslovíme mesto aby ten strom odstránili,

ak je suchý.

Strom na Hálkovej poznám. Tam mi písala pani

poslankyňa Vítková pred časom.

Nie, ten parčík nie je náš, aj keď sme sa snažili

o jeho zverenie 7 rokov. Keď som hovoril naposledy o ňom

s pánom primátorom, povedal mi, že majú ambíciu oni ho

revitalizovať.

To bolo pred 2 rokmi, ale zatiaľ, ako vieme,

nepokročili nijako.

A ďalšia vec pokiaľ ide o Sliačsku, Račiansku,

požiadam pána Trnavského, aby Vám odpovedal, reagoval na

vašu interpeláciu.

A vo veci zariadení na Športovej sa na nás obrátila

pani riaditeľka Základnej školy, dostala odo mňa súhlas.

Pani poslankyňa Vítková.
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Poslankyňa Ing. A. V í t k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta.

Ja mám len dve otázočky na Vás, a chcela by som Vás

poprosiť o odpoveď.

Potrebovala by som vedieť, či sa tam budú montovať tie

zrkadlá na výjazde z Ľudovej štvrte na tie inkriminované

miesta, kde dochádza denno-denne ku kolíziám pri prejazde

áut alebo pri vychádzaní áut z Ľudovej štvrte.

A druhá interpelácia sa týka kanalizácie; v podstate

odpoveď na otázku, že či už bolo vyvolané nejaké rokovanie

s vodárňami, či sa bude s tým niečo robiť, alebo ako to

vyzerá? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

V prípade že tadiaľ mestská časť súhlasí, musíme

dostať len súhlas Hlavného mesta. Čiže my ich tam potom

umiestnime, len s nimi to vždy trvá nejaký čas.

A druhá vec; vo veci kanalizácii bol som s riaditeľom

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pred 2 týždňami. Boli

sme na ulici Príkopovej, kde máme pravidelné problémy,

hovorili sme tam tak o Priekopovej ulici, hovorili sme

o Ľudovej štvrti, o Mierovej kolónii, o rohu Bajkalská,

Vajnorská, teda o tých najproblematickejších miestach.

Všade sľúbil, že urobia, dajú sondu, aby preverili

stav a na jej základe dajú nám vedieť a budú konať.
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Ja som schválne akcentoval, že v prípade Ľudovej

štvrte sme zhodou okolností týždeň pred poslednou záplavou

všetky naše vpuste vyčistili. Ja som sa bol schválne

pozrieť na tvar miesta, či naozaj čistia.

Naozaj tam neplánovane čistili; teda neplánovaná moja

návšteva tam bola, naozaj tam čistili. Našiel som ich tam

dvakrát, určite aj vy.

Pôjdeme sa tam pozrieť znova a znova je požiadavka od

nás, aby sme čistili, lebo po tom lejaku sa vraj znova

upchali.

Čiže na našej strane už niet čo viac spraviť.

Naozaj, teraz ak je problém, teda viem že je problém,

musí sa toho ujať BVS a zistiť prečo do niektorých pivníc

zateká a do niektorých nie. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Bielik.

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

Ďakujem, veľmi krátko.

Keď už sme sa začali baviť o tých žltých čiarach, tak

či by sme nemohli preveriť na začiatku Budyšínskej od

Kukučínovej, v tom prvom úseku je tiež úplný zákaz

zastavenia.

Mne sa stále zdá, že by sa tam mohlo parkovať

a chodíme tam, chodia tam naši obyvatelia na polikliniku.

Tam by každé parkovacie miesto pomohlo; ak to naozaj

nie je dopravne nevyhnutné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dám to preveriť.
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Kolegyne, kolegovia, má ešte niekto niečo v rámci

interpelácií? (Nikto.)

Keď nie, ak dovolíte, ja by som reflektoval na návrh

pána poslanca Bielika, aby sme si minútou ticha uctili

obete sovietskej okupácie.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

Dámy a páni,

v rámci bodu interpelácie má ešte niekto niečo?

Chce ešte niekto vystúpiť?

Nikto sa nehlási.

BOD 33:

Vystúpenie občanov – (za bodom 22, str. 84)

BOD 34:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chcem vám poďakovať za to, že ste prišli.

Chcem vám poďakovať za vašu aktivitu.

Želám vám príjemný zvyšok dnešného dňa.

Všetko dobré.

ZNELKA MČ
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(Ukončenie o 12,10 hod.)

                     X               X

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

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

OVEROVATELIA:

poslanec Mgr. V. Mikuš

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

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

Za správnosť vyhotovenia:

Ing. B. Bahnová, komorná stenogr. .........................


