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         ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa. 2. októbra 2018

v zasadacej miestnosti č. 619 na VI. poschodí

administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. č. 1
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Začiatok: 14,00 hod.

BOD 1:

Otvorenie

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

Nové Mesto:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, drahí

pracovníci úradu, milí hostia, vítajte.

     A zároveň otváram 28. zasadnutia Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Chcem vás upozorniť, že dnes začneme bez hymny.

A zároveň prosím, hovorte do mikrofónu vtedy, keď bude

svietiť červené svetielko.

Z dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš

pán poslanec JUDr. Richard Mikulec

pani poslankyňa Ing. Zuzana Rattajová

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik

pán poslanec Ing. Pavol Galamboš

Máme tu dámy skrutátorky, keby zlyhalo hlasovacie

zariadenie; ako obyčajne pani Eva Tomeček Ghata a pani

Jamnická.

Bod 2:

Schválenie programu rokovania
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pozvánky ste dostali, dostali ste aj materiály; na

stôl nič nedostávate.

Čiže program dnešného rokovania je jasný:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. 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

6. Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného

fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok

2018

7. Záver.

Má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu

dnešného rokovania?

(Nikto).

Takže ideme hlasovať o programe tak, ako bol

predložený.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     17 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa.          1



5

                           28. zasadnutie MZ MČ B-NM 2. 10. 2018

Ideme ďalej.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predkladám nasledovný návrh na členov návrhovej

komisie, do ktorej sú navrhnutí:

pán poslanec Bc. Róbert Lamprecht

pán poslanec Ing. Jozef Bielik

Má niekto iné návrhy?

     Keďže nie, dávam hlasovať o tomto návrhu.

Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi

návrhovej komisie pán poslanec Lamprecht a pán poslanec

Bielik; nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       17 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  17 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa.            0

Pristúpime k bodu č. 4.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Andrej Árva
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pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.

Má niekto pozmeňujúci, prípadne iný návrh?

Nie.

Ideme hlasovať o návrhu, že pán poslanec Árva a pán

poslanec Vlačiky budú overovateľmi zápisnice a uznesení;

nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  18 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

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 :

     Predkladateľ materiálu je pán JUDr. Baník, prednosta

Miestneho úradu.

Takže poprosím dámy z právneho oddelenia o úvodné

slovo. Nech sa páči.

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

Dobrý deň. Takže tak, ako sme už referovali na

septembrovom zastupiteľstve, tento materiál sa predkladá
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v snahe riešiť situáciu, ktorá vznikla v priestoroch

kultúrno-spoločenského domu VERNOSŤ, kde sme mali dlhodobo

uzavretú nájomnú zmluvu so spoločnosťou VERNOSŤ, s. r. o.

Zmluva bola uzavretá od roku 2002, bola predlžovaná

a nájomný vzťah bol ukončený po vzájomnej dohode, potom čo

sa podarilo cez verejnú obchodnú súťaž vybrať nového

nájomcu spoločnosť BELEMIT. Bohužiaľ, nový nájomca nebol

vstave naplniť očakávania zo zmluvy, nebolo vstave dostať

sa k záväzkom, a to už aj vo vzťahu k plateniu nájomného.

Hrozila tam opakovane situácia s tým že neboli vyplatené

energie spoločnosti ISTROCHEM, od ktorej odoberá kultúrny

dom elektrickú energiu, takže na úhrade týchto nákladov sa

nakoniec podieľala mestská časť.

So spoločnosťou BELEMIT bol ukončený záväzkový vzťah,

bola daná výpoveď pre nesplnenie zmluvy, pre napĺňanie

zmluvy, takže od tohto momentu v podstate tento priestor,

tá budova ostala na ťarchu mestskej časti.

Budova je vo veľmi, veľmi zlom technickom stave.

Chýbajú tam základné veci, ako sú revízne správy, je tam

množstvo podnájomcov vo vzťahu k mestskej časti, ktorých

prehľad mestská časť nejaký má; nie je kompletný. Vieme, že

sa tam vyskytujú rôzne indivíduá, rôzne subjekty.

Mestská časť vyfakturovala v snahe zabezpečiť aspoň

náklady spojené s energiami týmto spoločnostiam, ktoré sú

nám známe, úhradu za služby, ktoré sú spojené s nájmom;

bohužiaľ, zo strany podnájomníkov ani toto sa nestretlo

s plnením. Čiže z nejakého počtu 15 podnájomníkov,

o ktorých vieme, uhradili tieto energie iba piati, a to

v priemernej hodnote 50 EUR mesačne.
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Takže podarilo sa nám nájsť spoločnosť, ktorá by to

bola ochotná zobrať. Podmienky, ktoré má mestská časť

uvedené ako osobitný zreteľ s tým, že výška ročného

nájomného je navrhovaná v sume ako mala spoločnosť BELEMIT;

čiže vychádzame zo sumy 36 000 EUR ročne, plus tie

investície ktoré tam sú. Oproti septembrovému návrhu sme

ten osobitný zreteľ ešte doplnili o povinnosť nájomcu

zabezpečiť vykurovanie, to znamená opravu kotlov, ktoré sú

momentálne v nefunkčnom stave.

Takže zhruba toľko.

     Keby ste mali otázky, tak kľudne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ešte ja by som chcel k tomu dodať čo povedala

kolegyňa, v roku 2002 spoločnosť VERNOSŤ, s. r. o. mala

podpísanú nájomnú zmluvu a podpísala 10 dodatkov.

     V roku 2013 konateľ tejto spoločnosti VERNOSŤ požiadal

mestskú časť o zníženie nájomného vzhľadom k tomu, že daná

budova má zlé tepelno-izolačné vlastnosti, a proste nestíha

to prenajímať alebo splácať riadne a včas, tak ako bolo

zazmluvnené.

     Takže od roku 2014 išiel v tom zníženom móde, bolo to

vlastne potom až do roku 2017.

     V roku 2014 po dohode keď sa mu znížil tento nájom,

tak bolo povedané zo strany mestskej časti že budú, teda

zastupiteľstva, a boli vypísané verejné obchodné súťaže.
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Prvá verejná obchodná súťaž bola v druhom mesiaci

v roku 2014 – neúspešne, nikto sa neprihlásil.

Druhá bola v šiestom mesiaci v roku 2014 – neúspešne,

nikto sa neprihlásil.

Tretia bola v druhom mesiaci v roku 2015 – neúspešne,

nikto sa neprihlásil.

Až potom v roku 2017 sa prihlásila spoločnosť BELEMIT,

a skončilo to tak ako to skončilo.

Takže to bolo k tým súvislostiam, prečo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, stretávame sa tu na tomto mimoriadnom

zastupiteľstve; kde teda jedným z bodov je aj tento bod -

Návrh na schválenie prenájmu stavby objektu Vernosť,

pravdepodobne väčšina z vás vie, možno niektorí nie, kedysi

tento objekt patril Istrochemu a slúžil ako také kultúrne

centrum, kde na prvom poschodí bola taká veľká sála, kde sa

konali rôzne kultúrne podujatia. Potom neskôr sa podarilo

získať túto stavbu, tento objekt do vlastníctva mestskej

časti, bol teda  prenajímaný rôznym subjektom, a bolo tam

to využitie, ktoré tu bolo aj spomínané.

Uvedomujem si, že je potrebné s týmto objektom,

vzhľadom na jeho technický stav, niečo robiť.

Pozrel som si návrh uznesenia a podľa môjho názoru

účel prenájmu je špecifikovaný pomerne široko; zahŕňa teda
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športové, relaxačné, kultúrne účely, a taktiež na obchodné,

komerčné a kancelárske.

A poviem to asi tak, pokiaľ by sme to takýmto spôsobom

schválili, nič by nebránilo prenajomcovi napríklad premeniť

budovu výlučne na kancelársku, možno s nejakým zázemím, tam

by spravil nejakú miestnosť pre šachové turnaje, aby teda

spĺňal aj to, aby to bolo na športové účely. V tom prípade

tá cena nájmu, podľa môjho názoru, by bola neadekvátna,

pretože čo som si zisťoval aj nájmy pre kancelárske

priestory v okolí, sú pomerne vyššie.

Preto ja mám určitý návrh, ktorý vám teda chcem dať do

pozornosti, a teda chcem aby sa o ňom hlasovalo. Prípadne,

ak by teda súhlasil s tým budúci nájomca, alebo žiadateľ,

možno by sme to vedeli aj autoremedúrou dať do návrhu

uznesenia. A ten by sa týkal, ak teda máte ten materiál

pred sebou, tak bolo by to vlastne doplnenie bodu I písm.

b) uznesenia kde máte

-  že sa prenajíma na 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 aj

na kancelárske, obchodné a iné komerčné služby.

     A za tieto slová navrhujem doplniť;

za podmienky, že celé prvé poschodie bude užívané výlučne

na športovo-relaxačné a kultúrne účely a k tomu

zodpovedajúce zázemie.

To je môj návrh. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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     Čiže, ak pán poslanec doloží, tak si to vieme osvojiť

zo strany pána prednostu v autoremedúre.

     Je to v poriadku?

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Áno, samozrejme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie je prihlásený pán poslanec Vlačiky.

A potom tu máme pána Dušana Žáka, ktorý je predsedom

Občianskeho združenia Dimitrovka, ktoré pôsobí práve

v tejto štvrti.

Nech sa páči. Poprosím o slovo pána poslanca

Vlačikyho.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem pekne, pán starosta.

     Ja by som poprosil, či by nemohli byť pustené tie

fotografie, súbor Vernosť, ktorý vám doniesla kolegyňa

Šebejová. My sme sa tam s Katkou (Ing. Šebejovou) boli vo

Vernosti piatok pozrieť a priznám sa, keďže som z Koliby,

som vo Vernosti tam ten stav bližšie nepoznal a spoliehal

som sa na miestnych poslancov, ktorí sú tam  gesční a

príslušní.

V podstate bol som tam dvakrát v priestoroch, ktoré

mestská časť spravuje, teda nevedel som aký je tento stav,

ktorý je v tých ostatných priestoroch.
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Keďže sme tam boli v piatok, musím povedať, že som bol

zdesený a zhrozený.

V podstate neuveriteľné veci sa tam dejú

a neuveriteľné veci sme sa podozvedávali od pána, ktorá nás

sprevádzal. A vlastne tam som si uvedomil, že dlhodobo

mestská časť úplne zlyhala v nejakej kontrole a v správe

svojho majetku a vymáhania zmlúv.

Ja tu mám napríklad dohodu o ukončení zmluvy so

spoločnosťou Vernosť, kde v článku 2 je, že nájomca sa

zaväzuje prenajímateľovi odovzdať predmet nájmu najneskôr

v lehote ku dňu ukončenia zmluvy čistý a vyprataný. Bude

zhotovený protokol písomný, súčasťou bude príslušná

fotodokumentácia. No, pán Kollárik tam fungoval vlastne

doteraz, resp. tam ešte stále funguje ten squos,

to fittnes.

     Tam ako ľudia veselo ešte fungovali, keď sme tam boli.

A v podstate určite nič vypratané aj vyčistené nebolo. Tam

prakticky sú čierne skládky, tam je kopec priestorov, kde

sa býva, kde sa býva doteraz. Niektoré časti pripomínali

nejaké narkomanské brlohy, prípadne bezdomovecké brlohy. Tu

vidíme

foto s vyhranenými kotlami.

Myslím si, že riešením nie je túto budovu teraz

prenajímať na ďalších 10 resp. 20 rokov a investovať tam

200 tisíc EUR. Podľa mňa 200 tisíc EUR vôbec nič nerieši na

tejto budove, tam toľko veci nefunguje.

     Skôr by sa mala mestská časť zamyslieť nad tým, že čo

vlastne s touto budovou urobiť, proste rovnako ako mnohé

iné budovy mestská časť ako keby len tlačí pred sebou

a nemá vlastnú ideu že čo s nimi; Konskú železnicu sme ako

dlho riešili.
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Proste tu by som povedal, že ja za toto určite

hlasovať nebudem. Je to pred voľbami, na dlhú dobu.

A skôr Katka Šebejová predloží návrh na zmenu

uznesenia, kde teda chceme zaviazať pána starostu, a teda

úrad, aby zabezpečil hlavne fungovanie a opravu pre Denné

centrum seniorov a pre našu pobočku Knižnice. A vlastne

zvyšok budovy proste by sme zatiaľ nechali tak. Jedine, že

tí ľudia, ktorí sú tam v podnájme, ktorých nevieme stále

koľko ich je, tak tých sa treba spýtať, či sú ochotní nám

platiť, za akých podmienok to zabezpečiť pre nich.

Ale hlavne treba, aby mestská časť mala vôbec

predstavu, že čo tam ďalej?

     Lebo takto budeme metódou pokus o milosť budeme skúšať

neviem ako dlho a tá budova bude na tom len a len horšie.

Ja neverím tomu, že sa našla nejaká firma, ktorá

v minulom roku mala nejakú stratu a zrazu proste zázračne

tam investuje a proste zázračne to zmení celé k lepšiemu.

Takže ja za toto určite hlasovať nebudem, a teda

zamyslíte sa nad tým aj ostatní. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Ak dovolíte, iba pár slov:

Nechať takto tú budovu znamená, že zaplatíme správcu,

ktorý to bude spravovať, zaplatíme kotle aby tá budova

fungovala, a samozrejme zabezpečíme nevyhnutnú opravu tak

budovy, ako aj nášho Denného centra.
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To znamená ďalšie náklady len vstupné, aby táto budova

vôbec mohla fungovať. Nechať ju tak znamená, že v podstate

na jar máme nefunkčnú budovu. Čiže to zrejme pán poslanec

nemyslel. Myslel urobiť nejaké nevyhnutné náklady, aby tá

budova mohla prežiť aspoň jar.

My máme viacero budov v mestskej časti, s ktorými už

je nejaký plán, a ktoré potrebujú investície.

Máme tu Základnú školu Sibírsku, ktorá potrebuje

masívne investície, máme tu Základnú školu Kalinčiakovu,

máme tu objekt parku JAMA, ktorý sme získali od hlavného

mesta pred pár rokmi, máme Snežienku; máme dosť budov, do

ktorých investovať potrebujeme.

Ja si nemyslím, že má zmysel mať ďalší objekt, o ktorý

sa budeme starať a budeme riešiť čo s ním.

Tento objekt mestská časť mala na to, aby jej nosil

nejaké peniaze do rozpočtu, aby bol nejaký príjem, ktorý

môžeme využívať do iných vecí.

Máme za sebou 4 súťaže.

Snažili sme sa to transparentne prenajať. Z poslednej

súťaže vieme, že firma skrachovala. Nie jej vinou, ale to

sa nás v zásade netýka. Je jedno, či je to jeden mesiac, 6

týždňov, alebo pol roka alebo dva roky. My túto vec riešime

priebežne so snahou zabezpečiť nájomcu, ktorý nám bude

platiť každý mesiac, každé 3 mesiace, každý polrok peniaze,

ktoré využijeme v prospech obyvateľov Nového mesta.

Som proti predaju, a zároveň som proti tomu, aby

mestská časť sa starala o ďalšiu budovu, s ktorou nemá čo

robiť.

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

Ďakujem za slovo. No, musím s Tebou súhlasiť, že aj

mňa rovnako tie výsledky zhrozili, že teda ak my sme to

takto dopustili, aby náš nájomca takto zdevastoval našu

budovu, je naozaj problém, ktorý by sme do budúcnosti už

teda nemali mať a mali by ho riešiť.

Na druhej strane súhlasím s tým, čo povedal pán

starosta, že my dnes nevieme čo iné by sme tam chceli mať

a ako ináč tú budovu, obrovskú budovu využívať. Že my teraz

ak zase začneme tu „vajatať“, tak teda to neprenajmeme

a nechajme si to, tak znovu máme ten problém na stole

v ďalšom volebnom období alebo teda  poslanci ktorí sem

prídu. A v zásade nevyriešime nič, lebo ja nemám predstavu,

že my ako by sme vedeli ako mestská časť  využiť tento

priestor, investovať do neho. Presne tak, máme kvantum

iných projektov, do ktorých musíme investovať.

Čiže neviem, či toto je úplné riešenie.

     Poďme sa baviť o tom, že na ako dlho to prenajmeme.

     Ale na druhej strane je to podmienené investíciami.

     Pokiaľ chceme aby do toho tá firma investovala, tak

jej musíme dať čo najkratšiu dobu.

     Čiže ja nevidím inú cestu, ako baviť sa o tom návrhu,

ktorý tu máme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcem využiť aj toto

zastupiteľstvo, aby som sa teda opýtal keďže ste hovorili

aj o iných budovách, ktoré sú zatiaľ neužívané a sú

v procese nejakého budúceho nájmu, ako stojíme s Konskou

železnicou?

     Lebo priznám sa, že nemám teraz aktuálne informácie.

A rád by som vedel, lebo aj ľudia sa ma pýtajú, či ten

proces nájmu pre to občianske združenie, ktoré by tam malo

spraviť nejaké také kultúrne kovorkingové centrum, či

pokračuje ďalej, alebo sú tam nejaké problémy? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo.

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

Ďakujem pekne. Ja som chcel veľmi krátko.

     Nechcem sa opakovať, lebo ja tu mám niečo pripravené,

veľa z toho povedal pán starosta. Vieme, že máme viacero

budov, ktoré sú v takom stave v akom sú. Ale myslím si, že

všetky sú v nejakom stupni riešenia; či už je to Tržnica,

alebo je to Snežienka, kde ideme vypísať súťaže

architektonicko-urbanistické, či už dali sme si urobiť

technické zhodnotenie tejto budovy Hálkovej, EKO-podniku,

pripravili sme projekty fondové na Centrum včasnej

intervencie na Makovického a Dom pre seniorov na

Kalinčiakovej; to je tá servisná budova v JAME.

     Čiže všetky máme v nejakom stupni rozpracovania.

     Čiže nemôže nikto povedať, že to nejako zanedbávame.



17

                           28. zasadnutie MZ MČ B-NM 2. 10. 2018

Táto Vernosť je taká aká je. Nikdy sme sa o nej

nebavili, že by sme ju mali spravovať my a nedajbože, že by

sme ju nemali aj predávať.

     Čiže ja si myslím, a budem za to, ako som bol aj na

septembrovom zastupiteľstve, že ja za to zahlasujem.

A, Tomáš (JUDr. Korček), čo sa pýtaš na Konskú

železnicu, Ty si bol na tom poslednom stretnutí čo sme sa

stretli s našim právnym oddelením a boli tam zástupcovia

OZ, ktorí majú záujem to prevádzkovať. Na tom poslednom

stretnutí sa dohodlo, že si zaregistruje Občianske

združenie kreatívne centrum - Konská železnica. Samozrejme,

to trvá nejaký čas, bolo zaregistrované, ak si dobre

pamätám 10. septembra, čiže toto funguje.

A tento týždeň pán Vaculík predložil na naše právne

oddelenie také návrhy, čo všetko sa tam má

urobiť, zrekonštruovať, atď. Čiže tento proces beží.

Stratili sme tie dva, tri mesiace s tou registráciou.

Čiže pokračujeme ďalej.

A samozrejme budete informovaní o ďalších krokoch.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á :

Ďakujem pekne za slovo. Musím povedať, že budovy sú

jedným z veľkých problémov tejto mestskej časti, finančne

úplne najväčším. Preto sme dali urobiť analýzu využitia
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týchto 4 budov, ale Vernosť tam zaradená nebola. Nájomca,

ktorému sme prenajali mal informáciu, že je prasknuté

kotlové teleso. Ja by som sa mohla pýtať, kto to mal robiť,

či mestská časť?

     Považujem to aj za svoj vlastný problém, že sme sa na

to nepýtali.

Áno, boli sme v dobrej viere v tom, že budova tak ako

ju riešili miestni poslanci, ktorí sú tam najbližšie,

naozaj bude slúžiť ľuďom, išli v ústrety ľuďom a bude nový

nájomca, ktorý sa bude o ňu starať. Nestalo sa tak.

To, čo sme tam s Martinom (Mgr. Vlačiky) videli, ja

som sa nemohla pol dňa sústrediť ani na prácu. Proste, to

je niečo nehorázne. A keby som povedala prirovnanie, to je

tak ako keby ste si prenajali byt a neodovzdávali tomu

ďalšiemu nájomcovi, ale keby si odovzdávali tí nájomcovia

medzi sebou. Že by si ho neskontrolovali, nepozerali na to

čo tam je poškodené. Nepozerali by ste sa na to kto tam

zostal, kto má od toho kľúče.

Proste stav je teraz taký, že budovu si odovzdávali,

podľa môjho názoru, nájomcovia. Nejaký prehľad o nej

mestská časť už má. Ani zďaleka nie je taký, aký by

potrebovala. Myslím si, že tá budova by sa dala naozaj

využiť aj inak, proste občania nielen v tejto mestskej

štvrti ale aj v iných potrebujú služby, ktoré tu bytostne

chýbajú.

     To, že táto budova teraz vyžaduje nejakú investíciu

a opäť sa ju snažíme prehodiť na nejakého komerčného

nájomcu, to si myslím že je proste veľmi nezodpovedné. Javí

sa to možno ako jediná možnosť, ale vždy v živote je viac

možností. Stačí sa proste nad tým zamyslieť a vydolovať

nejakú takú, ktorá je schodná.
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    Pre mňa táto možnosť, ktorú tu máme na stole, po tej

návšteve a po tých informáciách, ktoré som tam získala,

určite schodná nie je.

Môžem teda prečítať návrhy štyroch uznesení, ak

dovolíte.

     A bola by som rada, ak by ste mohli o nich hlasovať.

     Už ako sa vyjadríte, to nechávam na vás.

Po prvé, žiadame starostu mestskej časti, aby poveril

zodpovedných pracovníkov na to, aby Knižnica zostala

v prevádzke, aby bola pre ňu zabezpečená elektrická

energia, voda, plyn, ak treba, a  tiež toaleta.

Po druhé, žiadame starostu mestskej časti, aby poveril

zodpovedných pracovníkov na to, aby zabezpečili

sprevádzkovanie Denného centra a pre jeho prevádzku tiež

potrebnú elektrickú energiu, vodu, v prípade plyn

a toalety, a to najneskôr do 30. 11. 2018.

Po tretie, žiadame starostu mestskej časti, aby

poveril zodpovedných pracovníkov na to, aby preverili

všetkých nájomníkov, získali prehľad o tom či chcú v nájme

pokračovať a krátkodobo im to za komerčný nájom umožnili a

zabezpečili pre nich potrebnú elektrickú energiu, vodu,

prípadne plyn a toalety.

Po štvrté, žiadame starostu mestskej časti, aby do

konca roku 2018 vyhlásil verejné obstarávanie na analýzu

budovy Vernosť vzhľadom na vyššiu energetickú efektívnosť

budovy a možnosti ďalšieho využitia na kultúrne účely, a na
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sociálne účely; jasle, škôlka, denný stacionár, zariadenie

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, prípadne

jedáleň s varením pre školy a pre seniorov alebo nájomné

bývanie pre menej solventných seniorov.

Toto sú všetko možností, na ktoré sa táto budova možno

dá využiť.

     Akože nevieme to, pokiaľ nám niekto, kto sa tomu

rozumie, neurobí analýzu.

V tej analýze, ktorú si dala mestská časť spracovať,

tam je jasne povedané, koľko by stála oprava budov, ktoré

tam boli zahrnuté, a koľko by vyniesol ich predaj.

Ja som proti akémukoľvek majetku. Ale zároveň je vo

verejnom záujme, aby sa mestská časť o tento majetok

starala. Nemôže sa spoliehať na to, že to urobí nejaký

komerčný nájomca.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, pri všetkej úcte nájomca skrachoval.

Zrejme to je dôvodom, prečo je ten stav taký aký je.

Po druhé, žiadate, aby mestská časť do toho

investovala; k tomu som sa už vyjadril, čiže nebudem sa už

opakovať.

     A tretia vec, boli vyhlásené 4 súťaže.

     My to neriešime na poslednú chvíľu, ale od roku 2012,

2013. Čiže, nehnevajte sa.

Pani poslankyňa Augustinič, faktická poznámka.

Poslankyňa Ing. K. A u g u s t i n i č :
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Pani Šebejová, to je váš obvod gesčný?

Prečo ste tam boli teraz?

     Dobre.

Chcem sa spýtať, tento návrh je super, len ste zabudli

na jednu vec, napísať že odkiaľ na to zoberieme, že kde

škrtneme tie peniaze v rozpočte na opravu tej budovy?

     A na všetky tie pekné veci, ktoré ste uviedla?

     Oni sú pekné, aj sú veľmi ľúbivé takto pred voľbami.

     A verím, že s tým aj vyjdete von keď vám to neprejde

dnes, že teda ste toto navrhovali a poslanci vám to

neschválili.

     Len  mi povedzte: kde na to chcete vziať? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič.

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

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

vyjadriť k trom veciam, o ktorých tu rozprávame.

Prvá vec je tá, že máme budovu, ktorá je v nejakom

technickom stave. Ak s ňou dnes niečo neurobíme, alebo

nevyriešime, nenaznačíme nejakú cestu, čaká nás zima a celú

tú budovu bude mať na starosti, alebo na svojich pleciach

mestská časť.

     Uvedomujem si, že je veľmi nešťastné obdobie. Sme pred

voľbami a takéto vážne rozhodnutia prijímať mesiac pred

voľbami, je veľmi nepopulárne.
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Ale myslím si, že by sme si, každý z nás, mali

uvedomiť, že sme zodpovední za túto mestskú časť ako

poslanci a nemali by sme podľahnúť nejakým populistickým

názorom, alebo populistickým vyhláseniam. Buďme zodpovední!

     Buďme zodpovední k sebe, k mestskej časti, aj k

obyvateľom mestskej časti.

Druhá vec je tá, že v akom stave sa objekt

v súčasnosti nachádza a že Miestny úrad dopustil, že do

takéhoto stavu sa dostal. Tu si dovolím vyjadriť svoj

názor, že to nie je otázka alebo to nie je problém nás

poslancov. To je problém exekutívy, to znamená miestneho

úradu, ktorý má vykonávať či už kontrolu alebo dohľad nad

plnením tých zmlúv, ktoré boli uskutočnené.

Takže ja osobne si myslím, že stojíme pred vážnym

rozhodnutím. Rozhodovali sme o ňom už v septembri a ja

osobne som od toho septembra názor nezmenil.

     A myslím si, keďže tu máme záujemcu, ktorý deklaroval

záujem o zachovanie športovo-kultúrnych aktivít v tomto

objekte, a kvitujem aj názor pána kolegu Korčeka, ktorý

zvýraznil ešte možnosti využitia tohto objektu, takže ja

istotne budem hlasovať za prenájom tohto objektu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne.

Ak sa neurazíte, máme tu pána predsedu dr. Žáka, ja by

som mu mal dať slovo, lebo tu už sedí od začiatku.

Samozrejme, musíme o tom hlasovať. Ale tak ako je zvykom,

my dávame občanom, ľuďom vždy možnosť vystúpiť.
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Čiže, ak dovolíte, poprosím vás, ideme hlasovať o tom,

či umožníme pánovi dr. Žákovi vystúpiť tu na zastupiteľstve

k téme Vernosť.

Prosím, nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)        18 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   18 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             0

Pán predseda, pán doktor, prosím poďte ku mne. Dnes

musíte hovoriť, bohužiaľ, z tohto miesta.

     Nech sa páči, máte slovo.

Dr. Dušan Ž á k, predseda Občianskeho združenia Dimitrovka:

Dobrý deň, panie poslankyne, páni poslanci. Volám sa

Dušan Žák, robím predsedu Občianskeho združenia v mestskej

časti Dimitrovka. Bývam tu 51 rokov, čiže od mladosti

a spoločenský dom Vernosť vždy plnil tú kultúrno-

spoločenskú funkciu pre mestskú časť. To nikomu nemusím

vysvetľovať.

Ak sa nás teraz obyvatelia pýtajú, čo s tou budovou

bude? Ak sa zavrie, nemajú kde zísť, nemajú sa ani kde

poriadne najesť. Ide zima, dôchodcovia nemajú sa kde zísť,

schádzajú sa v parku, a podobne.

Všetci si uvedomujeme, že sú to veľmi chúlostivé veci

najmä z hľadiska finančného; do tej budovy sa doteraz nič

nedalo prakticky.



24

                           28. zasadnutie MZ MČ B-NM 2. 10. 2018

Ale na druhej strane by sme vás chceli poprosiť a

požiadať, aby tá budova ďalej plnila tú funkciu, účel, na

ktorú bola postavená: kultúrno-spoločenská činnosť, či už

je to tá Knižnica, Denné centrum.

     Ale takisto sa tam stretávame s občanmi na tých

stretnutiach, mnohí z vás, poslanci, chodíte s nami, keď

zíde sa tam skutočne 200 - 300 ľudí. Čiže ten záujem je tam

o túto činnosť.

      Hovoríme tu o tej športovej časti, kde naši mladí

ľudia chodia cvičiť, je to využívané.

A čo sa týka nájomcov alebo tých prenajímateľov, že

majú určité zámery, skutočne ak majú ochotu do toho niečo

vraziť, nejaké finančné prostriedky ktoré mestská časť nemá

nazvyš, aj keď tá budova jej patrí, chcem vás požiadať aby

tá Vernosť fungovala aspoň v tom režime ako doteraz.

     Čiže Knižnicu využívajú tí obyvatelia, je tam Denné

centrum. Tam je technická závada, padol tam strop, je to

teraz zatvorené. Tá oprava je pomerne nákladná. Takisto

kotol, ak sa nebude kúriť v zime, tak tá budova bude

chátrať. Nasťahujú sa nám tam rôzne indivíduá. A obyvatelia

majú obavu, že sa táto budova za chvíľu rozkradne potom.

Skutočne, taký objekt, ktorý je tam jediný, kde sa môžu

obyvatelia zísť, by chýbal.

Ja by som chcel len povedať, nechcem dlho hovoriť, ale

aby ste zvážili tieto možnosti, a skutočne aby ste aj

v prospech obyvateľov rozhodli.

Uvedomujeme si, že je to z toho hľadiska nákladov

a financií náročné, ale ak tá budova ostane chátrať,
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rozpadať sa, bude ju treba strážiť, bude treba tam tie

energie dodávať, a bude to na ťarchu Miestneho úradu.

Ak je tu nájomca a je seriózny, my by sme

doporučovali,  aby táto budova naďalej fungovala.

Viac nechcem k tomu vás zdržovať.

     Chcem vás poprosiť, aby ste to zvážili.

Ak by bol nejaký dotaz, kľudne zodpovieme.

Skutočne poznám tam všetko, bývam tam 50 rokov a viem

čo sa v tej Vernosti doteraz dialo, aké tam boli aktivity.

Toto, čo tu pani poslankyňa Šebejová a pán poslanec Korček

hovorí, to druhé poschodie, tam my nezasahovali sme. Nás

zaujímalo práve len to prvé poschodie a prízemie. Ostatné

bolo už na tom prenajímateľovi, čo na tom druhom poschodí

robí.

 To je všetko. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová.

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

Nechcem sa pripraviť o čas, takže len krátko.

Ako populizmus nikdy nebol. Ja v podstate v reále ani

neviem ako by som to robila. Mestská časť si môže požičať

15 miliónov EUR ak by mala jasné priority a vedela čo chce

za tieto peniaze vybudovať. To je reálna vec, ktorú môže

uskutočniť. Nesmeli by sme mať ale 5 miliónový rozpočet,

z ktorého nikto nevie, kedy sa čo zrealizuje, a za polroka

vyčerpaných 300 tisíc na kapitálové výdavky.
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V podstate na to, aby sme zachovali tie dva priestory,

ktoré sú dole na prízemí, tam netreba veľa, lebo Knižnica

si dokonca sama kúri. Takže tam treba vodu a toalety.

V Dennom centre treba opraviť strop a treba tam tiež

zabezpečiť proste to minimum, ktoré je na prevádzku nutné.

A ostatné môžeme riešiť potom.

Ešte raz hovorím, že vždy je iná možnosť.

     My sme dostali na stôl len jeden jediný návrh, nemali

sme ho ani v komisiách, nemali sme šancu sa nad ním nejakým

spôsobom zamyslieť.

V podstate považujem za celkom rozumné to, že sa aj to

hlasovanie opakuje. Naozaj, nemôžem to podporiť, lebo každý

hlas pre toto vlastne je hlas aj pre tú exekutívu, ktorá

tento stav dopustila. Určite toto nie je jediné riešenie,

ktoré máme na stole. Je neskoro, je jeseň, končí sa volebné

obdobie, javí sa to ako jediné možné, ale určite to tak nie

je.

Chcem sa teraz spýtať, ako to bude s hlasovaním o tých

mojich uzneseniach?

A to je tak asi všetko, čo by som k tomu už chcela

povedať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, samozrejme že o vašich uzneseniach,

teda o vašich návrhoch budeme hlasovať tak ako vždy, veď to

je predsa normálne, a tak systém funguje. Som si zároveň

istý, že Vy nezabudnete dať návrh uznesenia v písomnej

podobe návrhovej komisii.
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Rovnako tak, nemusí sa nikto báť. Tak Knižnica ako aj

Denné centrum budú fungovať, lebo ich jednoducho

sprevádzkujeme za každú cenu. Ale to nestačí.

    Ak chceme aby tá budova, teda jej väčšina bola

zachovaná, musíme minimálne zvládnuť vykurovanie. A otázka

je, čo všetko ešte?

Dámy a páni, povedali sme si, myslím že všetko.

Ja len chcem upozorniť už len na jedinú vec.

     Toto nie je nová situácia, toto je situácia, ktorú

riešime niekoľko rokov. A predovšetkým v tomto roku nám tam

jednoducho skončil nájom.

Čiže, ak je materiál na stole, tak to nie je nejaké

prekvapenie pre vás, pre nás všetkých. Nie je to nič

netransparentné a nečestné. Máme za sebou 4 súťaže. Snažíme

sa riešiť akútny stav tak, ako považujeme za najlepšie pre

mestskú časť a pre jej obyvateľov. Nemusí s tým,

samozrejme, každý súhlasiť.

Do diskusie už nikto nie je prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Máme návrh uznesenia pani poslankyne Šebejovej:

Prvý návrh uznesenia: žiadame starostu mestskej časti,

aby poveril zodpovedných pracovníkov na to, aby zostala

v prevádzke Knižnica a bola pre ňu zabezpečená elektrická

energia, voda, plyn a ak treba tiež toalety.
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Druhý návrh uznesenia: žiadame starostu mestskej

časti, aby poveril zodpovedných pracovníkov na to, aby

zabezpečili sprevádzkovanie Denného centra a zabezpečili

pre jeho prevádzku elektrické energie, vodu, prípadne plyn

a toalety, a to najneskôr do 30. 11. 2018.

Tretí návrh uznesenia: žiadame starostu mestskej

časti, aby poveril zodpovedných pracovníkov na to, aby

preverili všetkých nájomníkov, získali prehľad o tom, či

chcú v nájme  pokračovať a krátkodobo im to za komerčný

nájom umožnili a zabezpečili pre nich elektrickú energiu,

vodu, poprípade plyn a toalety ak to nie je v rozpore

s možnosťami.

Štvrtý návrh uznesenia: žiadame starostu mestskej

časti, aby do konca roku 2018 vyhlásil verejné obstarávanie

na analýzu budovy Vernosť s ohľadom na vyššiu energetickú

efektívnosť a možné ďalšie využitie budovy na kultúrne

účely a na sociálne účely – jasle, škôlka, denný stacionár

pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, jedáleň

s varením pre školy a pre seniorov, prípadne nájomné

bývanie pre menej solventných občanov, alebo seniorov.

Takže toto sú návrhy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       18 poslancov.

Ideme, pochopiteľne, najprv hlasovať o pozmeňujúcom

návrhu pani poslankyne Šebejovej.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                   4 poslanci

Proti:                1

Zdržal sa:           13.

Keďže návrh neprešiel, ideme hlasovať o návrhu, ktorý

bol predložený.

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,

katastrálne územie Nové Mesto, evidovanej na liste

vlastníctva číslo 3749

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

zastavené 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
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centra s možnosťou využitia priestorov aj na kancelárske,

obchodné a iné komerčné služby – ďalej podľa predtlače;

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy na dobu 10

rokov s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 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 eur/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

; pričom osobitný zreteľ predstavuje záväzok nájomcu; ďalej

podľa predtlače

a) bezodkladne po účinnosti nájomnej zmluvy zabezpečiť

opravu kotlov, tak aby bolo zabezpečené vykurovanie

stavby (predpokladané odhadované náklady zo strany

mestskej časti by predstavovali 10 427,00 eur bez DPH)

b) 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,
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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 (elektrina, voda); vi) oprava výťahov

c) strpieť v prospech 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

d) strpieť v priestoroch stavby Knižnicu Bratislava –

Nové Mesto, Pobočku Nobelov 30 a plne uhrádzať náklady

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

spojené s odvozom komunálneho odpadu, ktoré sú spojené

s činnosťou tejto pobočky

e) 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)

f) prevziať dlh na nájomnom, ktorý mestská časť eviduje

voči spoločnosti BELEMIT, s. r. o., so sídlom Hany

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

g) po začatí činnosti športovo relaxačného centra

poskytnúť všetkým žiakom navštevujúcim základné školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti minimálne



32

                           28. zasadnutie MZ MČ B-NM 2. 10. 2018

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 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 podpísaná v lehote do 20

pracovných dní odo dňa schválenia toho uznesenia

v miestnom zastupiteľstve. 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 a), c)

až f);

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.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Podal som návrh.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bolo to prijaté autoremedúrou; podľa predtlače.

Prosím, prezentujme sa.

     (Prezentácia.)            19 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                       17 poslancov

Proti:                     1

Zdržal sa:                 1

Ďakujem pekne všetkým.

Pán vicestarosta, prosím, zaujmi moje miesto a veď

ďalej zastupiteľstvo.

Ďakujem pekne.

(Odchod starostu MČ.)

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

     Ďakujem pekne, pán starosta za slovo.

Dámy a páni, máme ešte jeden bod dnešného programu.

(Odchod poslancov Ing. K. Šebejovej, PhD. a Mgr. M.

Vlačikyho z rokovania zastupiteľstva.)

BOD 6:
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Návrh na zmenu rozpočtu a zmenu použitia Rezervného fondu

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018

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

Poprosím, pani dr. Ondrová, o úvodné slovo.

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

a finančného oddelenia:

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Materiál bol aj

zverejnený v súlade so zákonom.

Ja predpokladám, že nebudem musieť nejako bližšie ho

špecifikovať, lebo tam je dosť taká rozšírna dôvodová

správa, na základe ktorej určite ste si urobili svoj obraz.

Poviem k tomu len toľko, že teda vzhľadom na to, že aj

zo začiatku boli tie problémy, lebo vlastne daň

z nehnuteľností v januári a februári sme nedostali žiadnu,

v marci naozaj pár tisíc, tak teraz postupne toto všetko

vlastne dávame dokopy, kalkuluje sa to.

A vlastne materiál, ktorý je tu predložený, tak je to

materiál, kde záväzky boli z roku 2017 a v 2018 v januári

boli posplácané, a preto teraz je predložený v súlade so

zákonom materiál, podľa ktorého použitie prostriedkov

Rezervného fondu sa použije na úhradu záväzkov bežného

roku, ktoré vznikli v predchádzajúcom roku.

     A len vo výške 249 tisíc eur,  lebo v súlade so

zákonom je toto možné len do výšky prebytku bežného

rozpočtu minulého roku.

Ak by niekto mal nejaké otázky, prosím.
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Vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem.

Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu; nech sa páči.

Nikto nie je prihlásený do diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

1. Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na rok 2018 takto:

Zníženie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov

vo výške 249 819,43 EUR.

EK/A 111003, Zdroj 41, Progr., HS 0024, Názov položky Daň

z príjmov fyzických osôb, Suma (EUR) 249 819,43 EUR.

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových

finančných operácií vo výške 249 819,43 EUR

EK/A 454001, Zdroj 46, Prog., HS 0024, Názov položky Prevod

z Rezervného fondu, SUMA (EUR) 249 819,43.

2. Použitie prostriedkov Rezervného fondu na úhradu

záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli

v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2017, vo výške

249 819,43 EUR, a to v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       14 poslancov.

Prosím, ideme hlasovať o návrhu na zmenu rozpočtu;

hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  14 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Materiál bol prijatý.

Ešte raz, ďakujem veľmi pekne.

BOD 7:

Záver

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

Ďakujem pekne pani poslankyni Mgr. E. Pfundtner,

štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR, že

prišla na zasadnutie.

Končím 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti a želám vám pekný zvyšok dnešného dňa.

(Ukončenie o 15,20 hod.)
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