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Začiatok: 14.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie

Mgr. Rudolf K u s ý, starosta MČ B-NM:

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

pracovníci úradu, drahí hostia, vítam Vás a zároveň otváram

druhé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

Skrutátorkami na dnešnom rokovaní sú: pani Milada

Riegl a pani Eva Tomeček Ghata.

Pristúpime k bodu 2; schválenie programu dnešného

rokovania.

BOD 2:

Schválenie programu

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program visel, dostali ste ho vopred.

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Určenie spôsobu hlasovania

4. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

5. Voľba overovateľov stenografického záznamu a uznesení



7

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 29. 1.
2019

6. Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

7. Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných

komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018

– 2022

8. Voľba členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre volebné

obdobie rokov 2018 – 2022

9. Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

10.Návrh na voľbu šéfredaktora, podpredsedu a členov

   Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

11.Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej

   spoločnosti, s. r. o.

12.Voľba členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS

13.Voľba členov Komisie pre Snežienku

14.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho

   zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a plán

sobášnych

   obradov na rok 2019 v mestskej časti Bratislava –

Nové

   Mesto

15.Návrh na schválenie Gescií poslancov pre volebné

okrsky

   pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

16.Návrh zástupcov Školských rád v zriaďovateľskej

   pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre

   volebné obdobie rokov 2018 – 2022
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17.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa

vyhradzujú

   miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie

   volebných plagátov v mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto počas volebnej kampane pre voľby prezidenta

   Slovenskej republiky

18.Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto s účinnosťou od 06. 12. 2018

19.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,

   Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   na rok 2019

20.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

   MČ Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2019

21.Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady

a zloženie

   Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

22.Interpelácie

23.Rôzne

24.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15.00 hod.)

25.Záver

Takže, dámy a páni, prosím, pripravíme sa.

Prezentujme sa.

Prezentácia:    23 poslancov

Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

     Za:             13 poslancov

     Proti:           7
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     Zdržal sa:       0

Nehlasoval:      3

POZNÁMKA z pléna:

Máme tu ešte jeden program.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To bolo povedané, že program dnešného rokovania tak

ako visel.

(Poznámky poslancov.)

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

a evidencie obyvateľstva:

Ja som Vám povedala, že dostávate zmenu návrhu

pozvánky.

Teraz som Vám to rozdala.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Pani doktorka, prosím môžete prečítať,

vysvetliť?

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca odd. právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel

a správy pozemkov:

     „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu

zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje

o bodoch návrhu programu; to čo bolo zverejnené na webovom

sídle.
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Na zmenu návrhu programu zasadnutia, čo máte

predložený ako návrh na zmenu, sa hlasuje až v druhom

poradí; v prípade, ak by pôvodný návrh nebol schválený.

   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa

zverejňuje na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce

aspoň 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Konkrétne je to bod 10, článku 6 Rokovacieho poriadku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže keď sme išli hlasovať; presne to som povedal.

     Ešte pred začiatkom zastupiteľstva som sa tu pýtal, či

je to jasné, lebo tiež mám na stole návrh zmeny. To mi je

naozaj ľúto.

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

Ja si myslím, že sú tu niektorí poslanci prvýkrát. Tak

by som to dal opakovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže budem to brať tak, že hlasovanie bolo zmätočné,

poslanci nevedeli o čom hlasujú keďže je to, povedzme že

druhé zastupiteľstvo.

     Takže dámy a páni, ideme hlasovať ešte raz.

     Ideme hlasovať o programe dnešného rokovania,

a opakujem, o programe dnešného rokovania tak ako bol

vyvesený na úradnej tabuli, tak ako ste ho dostali vopred.

Čiže, nech sa páči, prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia.)        25 poslancov.

Teraz, keď nechceme, aby bol odhlasovaný program ktorý

bol na úradnej tabuli, stlačíme „nie“ alebo „zdržiavam sa

hlasovania“.

     Myslím, že teraz je už všetko jasné, aby nebolo žiadne

nepochopenie.

     Ide nám o to, riadne fungovať.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                6 poslancov

Proti:             9

Zdržal sa:         5

Nehlasoval:        5

(O slovo sa hlásil pán poslanec Gašpierik.)

Pán poslanec, chceme teda opakovať znovu hlasovanie?

Nech sa páči, pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Pán starosta, ja sa chcem spýtať, keďže

je tu taká otázka:

     Pokiaľ neschválime program zastupiteľstva, tak ako bol

predložený, o ktorom dávate hlasovať, tak sa môže stať, že

Vy prerušíte zastupiteľstvo, lebo nebol schválený program

zastupiteľstva; je to tak alebo nie?

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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A prečo by to tak malo byť? Veď ideme dnes schváliť

program zastupiteľstva taký, ako chceme.

Nech sa páči, pán prednosta.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Len na margo toho:

     Keď starosta nedá hlasovať o návrhu, ktorý bol

zverejnený alebo o jeho zmene, stráca právo viesť

zastupiteľstvo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Spraví sa to, že následne budeme rokovať o programe,

ktorý predloží pán poslanec Petrovič, a ktorý už sme

dostali všetci písomne.

Čiže pán Petrovič sa prihlási o slovo, požiada o zmenu

programu a Vy ako poslanecký zbor budete hlasovať o zmene

programu.

Je to takto jasné a v poriadku?

(Poznámky poslancov v pléne.)

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Rokovací poriadok hovorí:

Ak je Miestne zastupiteľstvo spôsobilé rokovať,

predsedajúci vždy na začiatku vyhlási hlasovanie

o schválení návrhu programu zasadnutia MZ nasledovne:

a) najprv o bodoch návrhu programu zasadnutia

zverejnených na úradnej tabuli MČ a webovom sídle MČ
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b) následne o návrhu na zmenu návrhu programu zasadnutia

MZ. Zmenou návrhu programu zasadnutia MZ je akékoľvek

doplnenie alebo vypustenie bodu v návrhu programu,

ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli MČ a webovom

sídle MČ.

V Zákone o obecnom zriadení; § 12, ods. 5:

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu

zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje

o bodoch návrhu programu podľa ods. (4); čo bolo predtým

uvedené. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného

zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny

všetkých poslancov.

Najprv sa hlasuje o pôvodnom návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegovia, iba drobnosť:

     Tiež som bol prekvapený, upozornili ma naši kolegovia

z právneho, organizačného oddelenia, že v minulom roku

došlo k nejakým zmenám, takže rešpektujem čo povedali,

a ideme odhlasovať program dnešného rokovania.

     Ja mám za to, že sme zhodní, alebo dohodli sme sa na

tom, že chceme odhlasovať ten nový program.

Podľa informácie od kolegov, najprv musíte neschváliť

pôvodný program, aby sme potom mohli odhlasovať nový
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program, ktorý predloží pán poslanec Petrovič. Takto chápem

ja.

Ja by som bol za to; poďme do toho!

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja by som bol za to, že poďme do toho akokoľvek,

lebo ja si myslím, že prebiehali nejaké rokovania medzi

poslancami, boli nejaké dohody o tom, že teda bol to nejaký

poslanecký návrh, ktorý teda mal byť predložený. Ja si

myslím v takom znení ako bol predložený aj s tými bodmi.

Keďže je to naopak, a boli tu nejaké dohody medzi

poslancami, ja nevidím problém v tom, aby sa dalo hlasovať

rovno aj o návrhu kolegu Patroviča, ktorý ho predloží.

Mňa skôr zaujíma, že prečo nešiel ten návrh v takom

poradí, ako bol navrhnutý?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, musíme ísť podľa programu, ktorý bol na

úradnej tabuli. A ten program to bol ten, ktorý bol pôvodne

pripravený v zmysle žiadostí poslaneckého klubu ktorý vedie

pán Petrovič.

     K zmenám myslím že došlo až potom čo bol zverejnený.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Navrhli sme zmenu programu.

     Ja nemám problém s tým, že sa najprv bude hlasovať

v súlade s Rokovacím poriadkom.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže prosím, pán poslanec Petrovič, trváte na tom,

aby sme hlasovali ešte raz o pôvodnom návrhu programu kvôli

tomu nefunkčnému zariadeniu?

Dobre.

     Takže netrvá nikto na tom, aby sme opakovali

hlasovanie, áno, kvôli zmätočnosti, kvôli nefunkčnosti

zariadenia.

     Program nie je schválený.

Môžeme teda ísť hlasovať o programe dnešného rokovania

tak, ako navrhol pán poslanec Petrovič, všetky tie zmeny,

ktoré máte písomne predložené pred sebou?

Má niekto voči tomu nejakú výhradu? Nie.

Ďakujem pekne.

Takže pán poslanec.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Prečítam ho celý? Všetci ho majú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To myslím že netreba.

Takže, ak dovolíte, ideme hlasovať o programe dnešného

rokovania, tak ako ste ho teraz dostali na stôl.

Je to návrh od pána poslanca Petroviča, ktorým mení

program dnešného rokovania, ktorý bol zverejnený na našej

webovej stránke:
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1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Určenie spôsobu hlasovania

4. Voľba členov návrhovej a volebnej komisie (Vláčiky)

5. Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovaní

(Timková)

6. Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3, 5

a 6zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

7. Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie

Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

8. Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných

komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018

– 2022

9. Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

10.Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií

   Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –

   Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022

11.Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady

   novín Hlas Nového Mesta

12.Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej

   spoločnosti, s. r. o.

13.Voľba členov a predsedu Komisie pre činnosť EKO-

podniku

   VPS

14.Voľba členov a predsedu Komisie pre Snežienku

15.Voľba členov a predsedu Komisie pre Tržnicu

16.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho

   zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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   pre volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a plán

sobášnych

   obradov na rok 2019 v mestskej časti Bratislava –

Nové

   Mesto

17.Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky

   mestskej časti

18.Voľba zástupcov MČ – členov rád škôl

v zriaďovateľskej

   pôsobnosti MČ

19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

   Bratislava – Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa

vyhradzujú

   miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie

   volebných plagátov v mestskej časti Bratislava – Nové

   Mesto počas volebnej kampane pre voľby prezidenta

   Slovenskej republiky

20.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,

   Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho

   zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

   na rok 2019

21.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

   MČ Bratislava – Nové Mesto na 1. polrok 2019

22.Vystúpenie občanov

23.Interpelácie poslancov

24.Rôzne

25.Záver.

 Takže prosím, nech sa páči, prezentujme sa.

 Prezentácia:       25 poslancov.

 Ďakujem pekne.
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 Nech sa páči, hlasujeme.

     (Hlasovanie.)

Za:                25 poslancov

     Proti:              0

Zdržal sa:          0

Môžeme prejsť na bod 3.

BOD 3:

Určenie spôsobu hlasovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál ste dostali vopred; tento sa nemenil.

Dámy a páni, má niekto k tomuto materiálu nejakú

pripomienku?

     Nie.

Takže, ak dovolíte, dávam hlasovať o materiáli tak ako

bol predložený.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

nasledovný spôsob hlasovania na zasadnutí miestneho

zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto konajúcom sa dňa

29. 01. 2019:

     Hlasovanie o všetkých bodoch programu, ako aj

o volených funkciách bude verejné.
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V prípade, že bude na niektorú funkciu viac

kandidátov, bude sa hlasovať o každom z nich zvlášť. Každý

poslanec môže hlasovať za každého kandidáta na danú

funkciu. Funkciu obsadí ten kandidát, ktorý získa najvyšší

počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých

kandidátov sa bude voľba opakovať medzi týmito kandidátmi.

Ak sa rovnosť hlasov zopakuje, rozhodne žrebovanie;

bez pripomienok.

Nech sa páči, prosím, prezentujte sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 25 poslancov

     Proti:               0

Zdržal sa:           0

Prechádzame na bod 4.

BOD 4:

Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím Vás, páni poslanci, návrhy.

Ja tu má v zátvorke; do diskusie sa hlási pán poslanec

Petrovič. Nech sa páči, máte slovo.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Len zopakujem.

     Dávam návrh na zmenu; za predsedu návrhovej komisie

navrhujeme mňa -. Mgr. Petrovič.

Za členov návrhovej komisie:

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

pán poslanec Ing. Stanislav Winkler.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Má niekto iné návrhy?

     Nie.

V takom prípade ideme hlasovať o návrhovej komisii.

Za predsedu je navrhnutý pán poslanec Mgr. Juraj

Petrovič.

     Za členov návrhovej komisie je navrhnutý pán poslanec

Mgr. Martin Vlačiky Ph.D.

a pán poslanec Ing. Stanislav Winkler.

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.
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Ďalším bodom je bod 5.

Bod 5:

Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím Vás o vaše návrhy.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

 Za overovateľku za náš klub navrhujeme pani

poslankyňu Mgr. Darinu Timkovú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Winkler.

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

Za náš klub navrhujeme pána poslanca Mgr. Petra

Weissa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo pán starosta. Ja navrhujem pána

poslanca Ing. Libora Gašpierika.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

v o l í

za overovateľov uznesení a záznamu z rokovania pánov

poslancov:

Mgr. Darina Timková

Ing. Libor Gašpierik

Mgr. Peter Weiss.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, nech sa páči, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Ďakujem pekne.

Za:                    25 poslancov.

Proti:                  0

Zdržal sa:              0

Ďalším bodom je bod 6.

BOD 6:
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Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3. 5 a 6 zákona

NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám za to, že je zhoda zastupiteľstva, aby týmto

poslancom bol pán poslanec MUDr. Pavol Dubček.

Má niekto iné návrhy?

V prípade že nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

v o l í

poslanca podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona NR SR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov – týmto poslancom bude pán MUDr. Pavol Dubček.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                  23 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Nehlasoval:           1.

BOD 7:

Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie

Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Neviem, či mám

aktuálny materiál pred sebou, lebo dnešné zastupiteľstvo

trošku prebieha tak, že niekedy nevieme za čo hlasujeme.

     Ale podľa tohto materiálu, ktorý mám ja, keďže návrh

sa volá – určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie

Miestnej rady MČ B-NM, mne tam chýba určenie počtu, pretože

Miestna rada môže mať maximálne jednu tretinu poslancov

v mysle zákona o obecnom zriadení – to je v našom prípade

8.

Takže, ja by som bol rád, keby sa do toho materiálu

dalo aj určenie počtu Miestnej rady 8.
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A bod a), čo sú členovia Miestnej rady, by sa zmenil

na písm. b).

     A písm. b) na c), a to z toho dôvodu, aby tam bolo

explicitne určený aj ten počet, nakoľko nemáme vymenovaných

z vašej strany vicestarostov, a títo sa v zmysle zákona

potom automaticky stávajú členmi Miestnej rady.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, ja by som dal najprv slovo spracovateľovi

tohto materiálu, ktorým je pani poslankyňa Šebejová; nech

sa páči.

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

Takže najprv ten pôvodný návrh, ktorý bol aj

zverejnený, tam máme dva body.

Bod 1: Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto

zriaďuje Miestnu radu MČ Bratislava – Nové Mesto v počte 8

členov.

A bod 2: Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto

schvaľuje členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto a je tam 6 členov s tým, že vlastne rátame že

budú dvaja vicestarostovia. Teda máme takú informáciu od

pána starostu, že vicestarostovia budú dvaja, takže potom

by boli členmi Miestnej rady.

A pán starosta je automaticky členom Miestnej rady.

Ten pozmeňujúci návrh je v tom, že bod 1 by ostal –

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové
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Mesto zriaďuje Miestnu radu MČ Bratislava – Nové Mesto

v počte 8 členov.

A bod 2, by sa delil na bod a) a bod b).

Pričom v bode a) zostávajú tí navrhovaní 6 členovia:

Ing. Libor Gašpierik

JUDr. Richard Mikulec

Mgr. Vladimír Mikuš

Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Ing. Stanislav Winkler.

A bod b) hovorí o tom, a to je vlastne tá zmena tohto

pôvodného návrhu,

že za tajomníka Miestnej rady MČ Bratislava – Nové Mesto

bez hlasovacieho práva navrhujeme pani poslankyňu Ing.

Katarínu Augustinič.

Takže ja teda predkladám rovno na hlasovanie tento

pozmeňovací návrh: zriaďujeme Miestnu radu v počte 8 členov

a volíme 6 členov.

     A volíme tajomníka, ktorý nemá hlasovacie právo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za vysvetlenie.

     Takto je to v poriadku.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže, pán poslanec, svoj návrh sťahujete? (Áno.)

Budeme hlasovať o tom, čo predložila pani poslankyňa

Šebejová; a čo teraz prečítala ako zmenu a čo zároveň

predložia návrhovej komisii písomne – čo už sa aj stalo.

Má niekto iný návrh alebo chce vystúpiť?  Nie.

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Miestnu radu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

v počte 8 členov

   2. schvaľuje

     a) členov Miestnej rady MČ Bratislava – Nové Mesto:

Ing. Libora Gašpierika

JUDr. Richarda Mikulca

Mgr. Vladimíra Mikuša

Mgr. Juraja Petroviča

Mgr. Martina Vlačikyho, Ph.D.

Ing. Stanislava Winklera.
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     b)tajomníka Miestnej rady MČ Bratislava – Nové Mesto

bez hlasovacieho práva v Miestnej rade Ing. Katarínu

Augustinič.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)        25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                   23 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             2

Ďalším bodom je bod 8.

BOD 8:

Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Nové Mesto pre

volebné obdobie rokov 2018 – 2022

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegovia, je tu nejaký ruch; deje sa niečo? Nedeje.

Výborne.

     Takže ak dobre chápem, aj tu boli nejaké zmeny oproti

predloženému návrhu.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno, pán starosta, ja som predkladateľ aj spracovateľ

tohto návrh, a navrhujem rovno zmenu uznesenia.

Takže prečítal by som tento návrh tak, ako ho

navrhujeme teraz.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa  páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

z r i a ď u j e

A. stále Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

1. Komisia dopravy, informačných systémov, životného

prostredia a ochrany verejného poriadku

2. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

3. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

4. Komisia pre školstvo a vzdelávanie

5. Komisia dotačná
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6. Komisia sociálnych vecí a bývania

7. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy

8. Komisia návrhová

9. Komisia mandátová

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy

sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

B. Účelové Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

1. Komisia pre EKO-podnik VPS

2. Komisia pre Snežienku

3. Komisia pre Tržnicu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže oproti materiálu, ktorý ste dostali písomne

vopred, doplnenie bodu 3. v rámci bodu B – Komisia pre

Tržnícu, áno? Áno.
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Kolegovia, má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie

tohto bodu?  Nie.

V takom prípade ideme hlasovať o návrhu, ktorý

predložil pán poslanec Petrovič.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

z r i a ď u j e

A. stále Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

1. Komisia dopravy, informačných systémov, životného

prostredia a ochrany verejného poriadku

2. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

3. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

4. Komisia pre školstvo a vzdelávanie

5. Komisia dotačná

6. Komisia sociálnych vecí a bývania

7. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy

8. Komisia návrhová

9. Komisia mandátová

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy

sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto
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B. Účelové Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

1. Komisia pre EKO-podnik VPS

2. Komisia pre Snežienku

3. Komisia pre Tržnicu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       23 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  23 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Môžeme ísť ďalej.

Pán poslanec Winkler.

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

Pán starosta, ja mám jednu prosbu, blíži na 15.00 hod.

a navrhujeme prestávku.

Začali by sme o 15.00 hod. s bodom – Vystúpenie

občanov.

Prosíme o nie celých 10 minút.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči. Vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)

Dámy a páni, usadíme sa nech môžeme pokračovať.

Teraz  máme bod  - Vystúpenie občanov.

BOD 9: (namiesto bodu 22)

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prihlásená je pani Beáta Novomestská z Bratislavy, vo

veci využitia územia Filiálky.

Pani Novomestská, nech sa páči, máte slovo. Prosím,

rešpektujte rozsah 3 minúty.

OBČIANKA: Beáta  N o v o m e s t s k á

Ďakujem za slovo. Čiže, vážený pán starosta, vážené

poslankyne, vážení poslanci, v podstate chcela by som

otvoriť tému, ktorá je už dlhodobá a týka sa využitia

územia Filiálky.

     Čo sa týka mňa, ja by som povedala, že som taký

nadšenec čo sa týka Bratislavy a jej rozvoja. A práve táto

téma mi je veľmi blízka.
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Dokonca som sa podujala aj s mojím kolegom, na

natočenie dokumentárneho filmu o tomto priestore a jeho

budúcom využití.

A rada by som teraz vzbudila aj záujem vo Vás.

A takisto si myslím, že by sa táto téma mohla nejako

hlbšie rozdiskutovať. Mohla by sa vytvoriť nejaká pracovná

skupina a pracovať na tejto téme rozvoja, kde by sa mohli

zapojiť nejakí konkrétni poslanci, poslane, pán starosta,

a samozrejme tí, ktorí by mali záujem.

     Možno by bolo aj dobré, keby ste mi dali Vy vaše

nejaké reakcie na tento môj príspevok, aby som si ja vedela

urobiť nejaký konkrétny obraz ako Vy vnímate toto územie

a možností.

     S tým, že mám tu aj kolegu filmára, ktorý by mohol

urobiť potom aj rozhovory s Vami, ktorí by ste mali aj

záujem do tohto dokumentárneho filmu, ktorý sme začali

o tomto území, natáčať.

To je asi tak v kocke všetko.

Bola by som rada, keby ste reagovali na tento

príspevok a vyjadrili spätne nejakú väzbu, aby som ja

vedela, že ako to Vy vnímate. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Dobrý deň, Beátka.
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Ja som zrovna včera čítal článok na Trende o tom, že

Železnice Slovenskej republiky spracovávajú štúdiou

o využití tohto priestoru. Má to byť hotové v prvom

kvartáli tohto roku, takže my si asi počkáme na túto štúdiu

a sami sme zvedaví. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja určite podporujem

túto aktivitu a dávam do pozornosti aj dotačný program

mestskej časti. A možno by bolo možné, a určite by bolo

možné žiadať o dotáciu mestskú časť.

A ja si myslím, že poslanci by určite zvážili takúto

dotáciu, alebo z hľadiska participatívneho rozpočtu na

takýto projekt. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som len toľko chcela dodať, že vlastne na

Komisii ktorá bola zriadená pre Tržnicu sme svojim spôsobom

čakali a boli oboznámení s tým, že tá štúdia Bratislavského
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železničného uzla v rámci Filiálky sa vytvára. Takže

v podstate aj táto naša komisia čakala na ňu.

Chcem povedať, že na tú štúdiu nadväzuje asi viac

vecí; aj Tržnica je v podstate súčasťou tohto širšieho

územia Filiálky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Vaškovič.

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

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

uviesť, že Železnice Slovenskej republiky mali technickú

štúdiu železničného uzla Bratislava dokončiť už niekoľko

krát. Ten termín sa neustále odďaľuje a ja dúfam, že práce

sa blížia k nejakému záverečnému koncu a že snáď v druhej

polovici tohto roku dostaneme materiál aj my, ako Miestne

zastupiteľstvo.

A ja som presvedčený, že by malo o takomto dôležitom

materiáli byť informované aj Mestské zastupiteľstvo. A malo

by teda veľmi aktívne, či už jedno alebo druhé

zastupiteľstvo by malo k tomuto materiálu vyjadriť svoj

názor, ako názor samosprávnych orgánov.

Ale keďže ste nás vyzvali, ja mám celkom jasný názor

na celé toto územie, keďže som architekt - urbanista

a týmto problémom sa venujem niekedy už od začiatku 90

rokov.
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Ja osobne som presvedčený, že Bratislava by mala

využiť šancu ktorú ešte má a obnoviť železničnú stanicu

Filiálka tak, aby ju mohla začleniť do celého dopravného

systému železníc na území Bratislavy a aby aj železnice

Bratislavy mohli byť súčasťou mestskej hromadnej dopravy

a možno aj primestskej hromadnej dopravy.

To znamená, že budeme istotne ešte diskutovať o tom,

aké technické riešenie by malo byť. Ale ja sám za seba

hovorím, že budem istotne podporovať znovuobnovenie

železničnej stanice, a ako som povedal začlenenie do

systému železníc na území Bratislavy. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Kolegyne, kolegovia, chce ešte niekto vystúpiť k téme

Filiálka?  Nie.

V takom prípade, ďakujem pekne.

Ďakujem pekne ešte raz pani Novomestskej za to, že

prišla.

Prejdeme na ďalší bod.

BOD 10:

Voľba členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán Petrovič, mám tu pôvodný návrh uznesenia

a predpokladám, že sa menil.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno, predkladáme návrh na zmenu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže poprosím Vás o prednesenie tejto zmeny.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Takže navrhujeme nasledujúcich členov jednotlivých

komisií:

1. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

Ing. Pavol Galamboš

Mgr. Vladimír Mikuš

Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Edita Pfundtner

Ing. Pavol Troiak

Ing. Stanislav Winkler

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Ing. Andrej Árva

Andrej Balga, MBA

Mgr. Darina Timková

Ing. arch. Peter Vaškovič

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
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Ing. Stanislav Winkler

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Bc. Branislav Filipovič

Martin Lovich

Ing. Silvia Švecová, PhD.

Mgr. Darina Timková

4. Komisia sociálnych vecí a bývania

Ing. Katarína Augustinič

Bc. Branislav Filipovič

Martin Lovich

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Ing. Pavol Troiak

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy:

MUDr. Pavol Dubček

Ing. Libor Gašpierik

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

JUDr- Tomáš Korček

Roman Štamberský

Ing. Silvia Švecová, PhD.

Mgr. Peter Weiss

6. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany

verejného poriadku

Ing. Andrej Árva
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Martin Lovich

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Ing. arch. Peter Vaškovič

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Vladimír Volf

7. Komisia dotačná

JUDr. Tomáš Korček

JUDr. Richard Mikulec

Mgr. Vladimír Mikuš

Ing. Jakub Mrva

Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Peter Weiss

8. Komisia návrhová

Predseda Mgr. Juraj Petrovič

9. Komisia mandátová

JUDr. Tomáš Korček

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

JUDr. Richard Mikulec

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností

voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto

Ing. Andrej Árva

MUDr. Pavol Dubček
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Ing. Pavol Galamboš

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

Ing. Jakub Mrva

Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Edita Pfundtner

Ing. Pavol Troiak.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu.

Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie?  Nie.

V takom prípade poprosím návrhovú komisiu; budeme

hlasovať o zmene, ktorú predniesol pán poslanec Petrovič.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. W i n k l e r, člen návrhovej

komisie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

I. s c h v a ľ u j e  členov stálych Komisií

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava -  Nové Mesto:

1. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

Ing. Pavol Galamboš

Mgr. Vladimír Mikuš
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Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Edita Pfundtner

Ing. Pavol Troiak

Ing. Stanislav Winkler

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Ing. Andrej Árva

Andrej Balga, MBA

Mgr. Darina Timková

Ing. arch. Peter Vaškovič

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Ing. Stanislav Winkler

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Bc. Branislav Filipovič

Martin Lovich

Ing. Silvia Švecová, PhD.

Mgr. Darina Timková

4. Komisia sociálnych vecí a bývania

Ing. Katarína Augustinič

Bc. Branislav Filipovič

Martin Lovich

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Ing. Pavol Troiak

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy
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MUDr. Pavol Dubček

Ing. Libor Gašpierik

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

JUDr. Tomáš Korček

Roman Štamberský

Ing. Silvia Švecová, PhD.

Mgr. Peter Weiss

6. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany

verejného poriadku

Ing. Andrej Árva

Martin Lovich

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Ing. arch. Peter Vaškovič

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Vladimír Volf

7. Komisia dotačná

JUDr. Tomáš Korček

JUDr. Richard Mikulec

Mgr. Vladimír Mikuš

Ing. Jakub Mrva

Mgr. Juraj Petrovič

Ing. Peter Weiss

8. Komisia návrhová

Mgr. Juraj Petrovič
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9. Komisia mandátová

JUDr. Tomáš Korček

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

JUDr. Richard Mikulec

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy sťažností

voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto

Ing. Andrej Árva

MUDr. Pavol Dubček

Ing. Pavol Galamboš

Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

Ing. Jakub Mrva

Mgr. Juraj Petrovič

Mgr. Edita Pfundtner

Ing. Pavol Troia;,

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       24 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  24 poslancov.

Proti:                0



45

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 29. 1.
2019

Zdržal sa:            0

Prejdeme na ďalší bod.

BOD 11:

Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre

volebné obdobie rokov 2018 – 2022

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predpokladám, že aj v tomto bode došlo k zmene.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno, aj v tomto bode navrhujeme zmenu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže poprosím pána Petroviča, aby predniesol návrh

zmeny tohto bodu.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Takže návrh zmeny je nasledujúci:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. s c h v a ľ u j e  predsedov a podpredsedov stálych

Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto
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1. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

Predseda:     Ing. Pavol Galamboš

Podpredseda:  Mgr. Juraj Petrovič

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Predseda:     Ing. arch. Peter Vaškovič

Podpredseda:  Ing. Andrej Árva

3. Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Predseda:     Ing. Silvia Švecová, PhD.

Podpredseda:  Martin Lovich

4. Komisia sociálnych vecí a bývania

Predseda:     Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Podpredseda:  Bc. Branislav Filipovič

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, vošný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy

Predseda:     Mgr. Peter Weiss

Podpredseda:  Roman Štamberský

6. Komisia návrhová

Predseda Mgr. Juraj Petrovič
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7. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany

verejného poriadku

Predseda:     Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Podpredseda:  Vladimír Volf

8. Komisia dotačná

Predseda:     Mgr. Juraj Petrovič

Podpredseda:  Mgr. Vladimír Mikuš

9. Komisia mandátová

Predseda:     JUDr. Tomáš Korček

Podpredseda:  JUDr. Richard Mikulec

10. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom

Mestskej časti Bratislava  - Nové Mesto

Predseda:     Mgr. Edita Pfundtner

Podpredseda:  Ing. Andrej Árva

B.  U k l a d á

Predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva

predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších
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členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto z radov občanov (neposlancov).

Termín: najneskôr 27. 02. 2019.

Prednostovi Miestneho úradu

Zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uchádzať sa do 22.

02. 2019 o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej

časti, v Televízii Nové Mesto a novinách Hlas Nového Mesta.

Termín: do 05. 02. 2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Len pre istotu kvôli Hlasu Nového mesta; stíhame

uzávierku? Asi nie. Len upozorňujem.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Jasné. Môžeme v rámci autoremedúry, odstrániť Hlas

Nového Mesta z tohto bodu. Ak sa to nestíha, tak to v rámci

autoremedúry môžeme urobiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nebude slušnejšie voči občanom predložiť to, lebo zasa

tak veľa ľudí na tú našu stránku nechodí.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

My už máme momentálne od ľudí dopyty, že by chceli byť

členmi, odborníkmi komisií. A myslíme si, že z dôvodu
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prípravy rozpočtu a schvaľovania rozpočtu je dôležité, aby

tí odborníci v tých komisiách boli. Takže by sme neradi ten

čas naťahovali. Myslím, že na tom sa zhodujeme ako

poslanecké kluby.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto je na Vás, len aby potom nikto nehovoril, že

o tom nevedel, nebolo to na webovej stránke mestskej časti,

nemal sa to odkiaľ dozvedieť, atď. Toto nechávam na Vás.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta, ja si myslím, že ak by niekto sa neskôr

prejavil záujem, môžeme na zastupiteľstve aj dovoliť

členov. Takže ako v tom nevidím problém, ak sa niekto

neskôr prihlási že má záujem, na ďalšom zastupiteľstve ho

vieme dovoliť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže beriem to tak, že ste autoremedúrou upravili

materiál a vypadáva tam Hlas Nového Mesta.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má niekto iný návrh na zmenu alebo doplnenie tohto

bodu?

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

Ďakujem za slovo. Ak som dobre počul, tak v tom

materiáli bolo uvedené, že Televízia Bratislava - Nové

Mesto a takáto televízia neexistuje. Je Televízia

Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máte pravdu.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Takže to tiež upravíme – Televízia Bratislava.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ešte niekto?  Nie.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. s c h v a ľ u j e  predsedov a podpredsedov stálych

Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto:
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1. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom

mestskej časti

Predseda:     Ing. Pavol Galamboš

Podpredseda:  Mgr. Juraj Petrovič

2. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Predseda:     Ing. arch. Peter Vaškovič

Podpredseda:  Ing. Andrej Árva

3. Komisia pre školstvo a vzdelávania

Predseda:     Ing. Silvia Švecová, PhD.

Podpredseda:  Martin Lovich

4. Komisia sociálnych vecí a bývania

Predseda:     Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Podpredseda:  Bc. Branislav Filipovič

5. Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas,

informačné systémy a medzinárodné vzťahy

Predseda:     Mgr. Peter Weiss

Podpredseda:  Roman Štamberský

6. Komisia návrhová

Predseda Mgr. J. Petrovič
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7. Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany

verejného poriadku a informačných systémov

Predseda:     Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Podpredseda:  Vladimír Volf

8. Komisia dotačná

Predseda:     Mgr. Juraj Petrovič

Podpredseda:  Mgr. Vladimír Mikuš

9. Komisia mandátová

Predseda:     JUDr. Tomáš Korček

Podpredseda:  JUDr. Richard Mikulec

10.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s výkonom agendy

sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

Predseda:     Mgr. Edita Pfundtner

Podpredseda:  Ing. Andrej Árva

B. U k l a d á

1. Predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva

predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších

členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto z radov občanov (neposlancov).

Termín: najneskôr 27. 02. 2019.
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2. Prednostovi Miestneho úradu

zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uchádzať sa do 22.

02. 2019 o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej

časti a v Televízii Bratislava.

Termín: do 05. 02. 2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  25 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Ďalším bodom je bod 12.

Bod 12:

Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady novín

Hlas Nového Mesta

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán poslanec, došlo aj v tomto bode k nejakej zmene?

     Nie.

Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu v rámci tohto

bodu alebo na doplnenie?

Nie.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

 s c h v a ľ u j e

voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady mesačníka Hlas

Nového Mesta, ktorá bude pracovať v zložení:

Predseda Redakčnej rady:  Mgr. Rudolf Kusý

Šéfredaktorka Hlasu Nového Mesta: Mgr. Marianna Mašátová

Haliaková

Členovia Redakčnej rady:

Ing. Libor Gašpierik

JUDr. Tomáš Korček

Ing. Silvia Švecová, PhD.

Vladimír Volf

Mgr. Peter Weiss.

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

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                25 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

     Ďalším bodom je bod 13.

BOD 13:

Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej

spoločnosti, s. r. o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Písomný návrh ste dostali vopred.

Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie tohto bodu?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č

My máme návrh na zmenu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič, nech sa páči, máte slovo.



56

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 29. 1.
2019

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Navrhujeme zmenu uznesenia s tým, že

Miestne zastupiteľstvo

súhlasí so zámerom jediného spoločníka, ktorý vykonáva

pôsobnosť valného zhromaždenia, odvolať člena dozornej rady

Ing. Andrea Vítková.

A schvaľuje zámer jediného spoločníka, ktorý vykonáva

pôsobnosť valného zhromaždenia, aby za nového člena

dozornej rady vymenoval poslanca Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, spoločnosti

Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., so sídlom:

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, avšak až po

odvolaní člena dozornej rady v zmysle bodu 1. tohto

uznesenia, tam bude menovaný pán poslanec Ing. Pavol

Troiak.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže rozdiel proti materiálu je v tom, že;

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Je tam len jedna zmena, nemení sa konateľ.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ešte niekto? Nikto.

     Ďakujem pekne.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. s ú h l a s í

so zámerom jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť

valného zhromaždenia, odvolať člena dozornej rady  Ing.

Andrea Vítková.

2.  s c h v a ľ u j e

zámer jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného

zhromaždenia, aby za nového člena dozornej rady vymenoval

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia

spoločnosť, s. r. o., so sídlom: Hálkova 11,. 831 03

Bratislava, IČO: 46 816 992, avšak až po odvolaní člena

dozornej rady v zmysle bodu 1. tohto uznesenia;

a tam bude Ing. Pavol Troiak.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 24 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1
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Prechádzame na bod č. 14.

BOD 14:

Voľba členov a predsedu Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Materiál ste dostali vopred.

Má niekto návrh na zmenu tohto materiálu?

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja ani nemám návrh na zmenu. Len je mi dosť divné, že

mali sme tu nejaký návrh predtým, potom tu bol nejaký návrh

od poslaneckých klubov. Ja neviem, že kto navrhol aj toho

posledného člena, ja s tým nemám problém, ja by som ho rád

podporil nech pracuje. Len sme tam vlastne Mikuš, Mikulec,

Šebejová, Vaškovič, všetci členovia Rady. Ja si my myslím,

že podpora by mala byť. Neviem prečo sme neboli my

podporení Roman (Štamberský) Tebou v Rade.

     Ja si myslím, že každý tu chce pracovať. Niekedy nie

je miesto, aby sa niekto dostal do Rady, to musíš aj Ty

chápať, Andrej (Balga). Ja si myslím, že podpora poslancov

by mala byť vzájomná. Tak je mi len ľúto, toto mal povedať

Stano Winkler, ale ja som si neodpustil túto poznámku.
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     Ja si myslím, že poslanci keď sa na niečom dohodnú,

tak by to malo platiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja si dovolím predniesť rovno vlastne ten pozmeňovací

návrh.

     A tam by som si v prvom rade autoremedúrou chcela

osvojiť zmenu, že by sme volili Komisiu pre činnosť EKO-

podniku VPS v počte 5 členov.

Bod 1 by bol: zriaďujeme Komisiu pre činnosť EKO-podniku

VPS v počte 5 členov.

Bod 2 by bol: schvaľujeme predsedu a členov Komisie pre

činnosť EIKO-podniku VPS v zložení:

Predseda:   JUDr. Richard Mikulec

Členovia:   Mgr. Vladimír Mikuš

            Ing. Katarína Šebejová, PhD.

            Roman Štamberský

            Ing. arch. Peter Vaškovič

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Ďakujem pekne.

Ešte má niekto nejaký návrh?  Nie?

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si dovoľujem

takisto podať pozmeňujúci návrh k tomuto bodu rokovania

s tým, že prednesiem návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

V bode 1: zriaďuje Komisiu pre činnosť EKO-podniku VPS

v počte 4 členov.

V bode 2: schvaľuje predsedu Komisie pre činnosť EKO-

podniku VPS v zložení:

Predseda: JUDr. Richard Mikulec.

A členovia Komisie

Mgr. Vladimír Mikuš

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Ing. arch. Peter Vaškovič.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič navrhuje hlasovať vlastne

o pôvodnom návrhu, ktorý bol zverejnený na tabuli.

Ale pani poslankyňa Šebejová  ho teraz autoremedúrou

zmenila a rozšírila na 5 členov o pána Romana Štamberského.

Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca

Vaškoviča.

Ešte predtým pán poslanec Winkler.
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Poslanec Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne za slovo. Richard (JUDr. Mikulec) ma

predbehol. Mali sme rokovania, nebolo to jednoduché. A ja

som očakával som, že zareaguje Andrej Balga na R.

Štamberského trochu inak.

Takže podporím návrh, ktorý predkladá pán poslanec

Vaškovič.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Má ešte niekto nejaký iný návrh?   Nie?

Pán poslanec Balga.

Poslanec A. B a l g a, MBA:

Prosím objasniť, nerozumiem tomu.

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

Ešte raz objasňujem. Vy ste nehlasovali za nás ako za

členov Miestnej rady, takže si myslím, že to bolo z vašej

strany také dosť nefér.

Poslanec A. B a l g a, MBA:

My sme sa zdržali.

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

To ako keby ste nehlasovali.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Najprv ten pozmeňujúci návrh pána poslanca Vaškoviča:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Komisiu pre činnosť EKO-podniku VPS v počte 4 členov

2. schvaľuje

predsedu a členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS

v zložení:

Predseda:    JUDr. Richard Mikulec

Členovia:    Mgr. Vladimír Mikuš

             Ing. Katarína Šebejová, PhD.

             Ing. arch. Peter Vaškovič

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)       25 poslancov.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov
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Proti:               10

Zdržal sa:            0.

Prechádzame k ďalšiemu bodu.

BOD 15:

Voľba členov a predsedu Komisie pre Snežienku

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dámy páni, máme nejaké návrhy na zmeny oproti

pôvodnému návrhu, ktorý bol zverejnený na internete?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno, máme návrh na zmenu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže nech sa páči, pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Komisiu pre Snežienku v počte 5 členov.

2. schvaľuje

predsedu a členov komisie pre Snežienku v zložení:
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Predseda:    Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Členovia:    Ing. Katarína Augustinič

        Ing. Jakub Mrva

             Ing. arch. Peter Vaškovič

             Vladimír Volf.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má niekto iný návrh alebo doplnenie?  Nie.

Takže ideme hlasovať najprv o tomto návrhu, ktorý

predniesol pán poslanec Petrovič.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Komisiu pre Snežienku v počte 5 členov.

2. schvaľuje

predsedu a členov Komisie pre Snežienku v zložení:

Predseda:    Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

Členovia:    Ing. Katarína Augustinič

        Ing. Jakub Mrva

             Ing. arch. Peter Vaškovič

             Vladimír Volf.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                25 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Prechádzame na ďalší bod.

BOD 16:

Voľba členov a predsedu Komisie pre Tržnicu

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím predkladateľa tohto návrhu o slovo.

Pán poslanec Troiak, nech sa páči, máte slovo.

Poslanec Ing. Pavol T r o i a k :

Ďakujem, pán starosta.

     Takže návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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1. zriaďuje

Komisiu pre Tržnicu v počte 5 členov.

2. schvaľuje

predsedu a členov Komisie pre Tržnicu v zložení:

Predseda:   Ing. arch. Peter Vaškovič

Členovia:   Ing. Libor Gašpierik

       Ing. Katarína Šebejová, PhD.

            Ing. Pavol Troiak

       Ing. Stanislav Winkler.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má ešte niekto nejaké iné návrhy?

Pán poslanec Winkler.

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

Navrhujeme zmenu; na poste predsedu by bol Ing. Libor

Gašpierik a pán Ing. arch. Peter Vaškovič bude člen.

     Čiže členovia: Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing.

Katarína Šebejová, PhD., Ing. Pavol Troiak, Ing. Stanislav

Winkler  - ak si to viete autoremedúrou osvojiť.

     Áno? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Takže, aby to nebolo zmätočné, môžem poprosiť ešte raz

o ten návrh, aby to bolo úplne jasné.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja ho prečítam za kolegu Troiaka, môžem?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Komisiu pre Tržnicu v počte 5 členov.

2. schvaľuje

predsedu a členov Komisie pre Tržnicu v zložení:

predseda:    Ing. Libor Gašpierik

členovia:    Ing. Katarína Šebejová, PhD.

             Ing. Pavol Troiak

             Ing. arch. Peter Vaškovič

        Ing. Stanislav Winkler.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ešte má niekto nejaký návrh na zmenu alebo doplnenie?

Nie.

Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. zriaďuje

Komisiu pre Tržnicu v počte 5 členov.

2. schvaľuje

predsedu a členov Komisie pre Tržnicu v zložení:

Predseda:     Ing. Libor Gašpierik

Členovia:     Ing. Katarína Šebejová, PhD.

              Ing. Pavol Troiak

         Ing. arch. Peter Vaškovič

              Ing. Stanislav Winkler.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 25 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0
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Prechádzame k ďalšiemu bodu 17.

BOD 17:

Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre

volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a plán sobášnych obradov

na rok 2019 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Má niekto návrh na nejaké zmeny alebo doplnenie?

Ideme podľa pôvodného programu ktorý visel.

Poslanec Mgr. M. Vlačiky, Ph.D.

Ja to prečítam.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

A.

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto za sobášiacich poslancov:

1. Ing. Katarína Augustinič

2. Bc. Branislav Filipovič

3. Ing. Libor Gašpierik

4. JUDr. Tomáš Korček

5. Mgr. Marianna Mašátová Haliaková

6. JUDr. Richard Mikulec
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7. Mgr. Juraj Petrovič

8. Mgr. Edita Pfundtner

9. Ing. Katarína Šebejová, PhD.

10.Ing. Silvia Švecová, PhD.

11.Mgr, Darina Timková

12.Ing. Pavol Troiak

13.Ing. arch. Peter Vaškovič

14.Mgr. Peter Weiss

15.Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

B.

plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2019;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto je ten pôvodný návrh, ktorý aj visel.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže počet sobášov

narastá v našej mestskej časti a je intenzívny záujem

o túto formu, ja by som chcel ešte navrhnúť kolegu pána

Volfa do tohto teamu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Volf prijíma to?  Áno.

Dobre.
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Predkladateľom som ja, takže ja si  ento návrh

osvojujem autoremedúrou.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám len takú

drobnosť:

Keďže máme koniec januára, asi by nebolo dobré

schvaľovať sobášne obrady na január po termínoch. Plán

sobášnych obradov by mal byť až od februára.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pochopiteľne; máte pravdu.

Ďakujem pekne.

Má ešte niekto niečo?  Nie.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.

Ďakujem za slovo.

Návrh uznesenia je v tom znení, ako som ho prečítal

pred chvíľou s tým, že sa dopĺňa

ako sobášiaci č. 16  „poslanec Vladimír   V o l f „

A vypúšťame v pláne sobášnych obradov januárové

termíny.

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

Nech sa páči, prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  24 poslancov

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Nehlasoval:           1.

Prechádzame k ďalšiemu bodu.

BOD 18:

Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky

mestskej časti

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predpokladám, že aj v tomto bode došlo k nejakým

zmenám.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči pani poslankyňa Švecová, máte slovo.

Poslankyňa Ing. Silvia  Š v e c o v á, PhD.:
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje gesčných poslancov

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto za jednotlivé volebné okrsky na volebné obdobie rokov

2018 – 2022 podľa prílohy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže nedochádza k zmene oproti tomu čo bolo

predložené; áno?

Poslankyňa Ing. Silvia  Š v e c o v á, PhD.:

Nie, nedochádza.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nič sa nedeje.

Kto chce ešte zmeniť?

Pán poslanec Vaškovič.

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

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

návrh na zmenu predloženého uznesenia v tom, že navrhujem 2

zmeny:

V obvode č. 1, v gesčnom okrsku č. 3 gesčný poslanec

pán Bc. Branislav Filipovič.

V obvode č. 1, gesčný okrsok č. 4 pán Andrej Balga,

MBD.

V obvode č. 4, gesčný okrsok č. 19 pán Ing. Stanislav

Winkler.
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A obvode č. 4, gesčný okrsok č. 20 pani Ing. Silvia

Švecová, PhD.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Balga, nech sa páči.

Poslanec Andrej B a l g a, MBA:

Chcel by som navrhnúť, aby sa o týchto dvoch bodoch

hlasovalo samostatne. O týchto dvoch zmenách.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Zmena je iba jedna, ktorú navrhol pán poslanec

Vaškovič. Čiže o tej budeme hlasovať, samozrejme.

Čiže, aby sme si rozumeli, teraz budeme hlasovať

o zmene, ktorú navrhol a predniesol pán poslanec Vaškovič.

V prípade, že prejde, tak ten návrh prešiel.

V prípade, že nie, ideme hlasovať o tom pôvodnom

návrhu, ktorý ste dostali a máte ho.

Poslanec Andrej  B a l g d a, MBA:

Skôr som myslel tak, že hlasujeme osobitne - výmena

mňa s Branislavom Filipovičom.

A potom pani Švecová s pánom Winklerom.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :
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To sa v podstate myslelo v tom bode 3 čo sa týka

spôsobu hlasovania, že ak je viacero možností, tak sa za

každú hlasuje. A tá, ktorá získa viacej hlasov, tá platí.

Čiže to znamená, že za každú tú výmenu by sa malo

hlasovať zvlášť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ešte niekto?

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja som tu počul v rámci diskusie

poslancov, že niektoré zámeny sa dohodli. Tak sa chcem

spýtať, či sa dohodli?

Lebo pokiaľ by tomu tak bolo, nemusíme o tom hlasovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Zrejme nie.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. Branislav  F i l i p o v i č :

Pán starosta, vážení poslanci, možno že tie dohody

neplatia. Takže neviem, ja by som nechal hlasovať zvlášť,

ako povedal pán poslanec Balga.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Dobre. Pán poslanec Balga ešte raz.

Poslanec A. B a l g a, MBA:

Braňo (Bc. Filipovič), naše dohody platia. Ja si vždy

stojím za svojou dohodou.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ešte raz pán Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem, pán poslanec Balga. Vážim si to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Ja nemám problém hlasovať jednotlivo. Ja si myslím, že

aj Stanko Winkler sa dohodol s pani Švecovou, tak prečo to

neodhlasujeme v jednom?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nedohodli sa.

Pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. Silvia  Š v e c o v á, PhD.:
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Áno, ja by som bola rada, keby sme hlasovali osobitne;

keďže s pánom Winklerom sme sa nedohodli.

Ide o obvod, ktorý je v bezprostrednom susedstve môjho

bydliska. Získala som viac hlasov od mojich voličov.

Očakávajú, že ich budem zastupovať, preto  bola by som

rada, keby som bola gesčnou poslankyňou.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Ešte pán poslanec Winkler.

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

Ja síce nie som odtiaľ, som trochu ďalej ako pani

poslankyňa Švecová, ale ako vicestarosta som mal projekt

Revitalizácie parku v Ľudovej štvrti, ktorý sa úspešne

dokončil. Je tam pripravené detské ihrisko, navrhol som

územný plán zóny v Ľudovej štvrti, komunikujem s obidvoma

občianskymi združeniami; OZ Ľudová štvrť, OZ Priatelia

Ľudovej štvrti.

      Takže preto tam bol ten môj záujem o Ľudovú štvrť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ďakujem za slovo. Myslím, že väčšina poslancov je tu

za, aby sa nejako ľudia a poslanci dohodli. Takže nejaká

prestávka.

Poprosím predsedov klubov, keby nejakú prestávku 5 –

10 minút zadefinovali a nech si to ľudia vykomunikujú.

A ja si myslím, že dobrá dohoda je dobrá spolupráca.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. Silvia  Š v e c o v á, PhD.:

Ja by som dodala len toľko, že aj ja som tu robila aj

ako dobrovoľníčka, i keď som nebola poslankyňou, atď., a

nechajme to na hlasovanie.

Vzhľadom k tomu, že pán bývalý vicestarosta Winkler

oslovil viacej poslancov a predstavil svoje predstavy

o gesčnom okrsku, mňa neoslovil. Vždy ma odsúval na iný

gesčný okrsok, tak to nechávam na hlasovanie a na vôli

poslancov ako sa k tomu vyjadria.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Pani poslankyňa, ja by som to nehrotil a nedával by

som to na nejaké hlasovanie, že kto sa tu bude pretláčať.

Keď sa nedohodnete, tak môžeme hlasovať aj za tých 10

minút. Ja si myslím, že tých 10 minút vám neublíži aby ste

si sadli a odkomunikovali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Keď dostanem požiadavku aspoň dvoch klubov, tak

prestávku vyhlásim.

(Bol daný súhlas dvoch klubov s vyhlásením prestávky.)

Dámy a páni, máme 15,56 hod. a stretneme sa tu o 16,05

hod.

Ďakujem pekne.

(Prestávka).

Dámy a páni, pokračujeme ďalej.

Máme tu pána poslanca Mikuša; máte slovo, nech sa

páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Prepáčte, ja som sa medzičasom

odhlásil, ja som si to nevšimol. Ja som len chcel poprosiť

pána Winklera, aby ustúpil pre pani Švecovú, že dáma má

prednosť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Prihlásený je pán poslanec Winkler; nech sa páči, máte

slovo.

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

Ďakujem pekne. Ja som stará škola, čiže samozrejme

ustúpim pani kolegyni Švecovej. Že sme nekomunikovali – ja

intenzívne komunikujem s pánom Petrovičom, to je jedna vec.

Ale veľmi rád aj s Vami.

A ešte jednu poznámku si neodpustím; to sú rady škôl,

kde sme mali 4 kandidátov, ktorí sú zo školského obvodu ZŠ

s MŠ Odborárska, to je ten bod, ktorý ide za tým. Sme tam 4

poslanci, z toho obvodu. A uvoľnili sme vám 1 mesto; takže

asi tak.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vidím, že tento bod je

taký malý Stalingrad, bojuje sa o každú ulicu doslova. Ale

počas prestávky som dostal informáciu, že došlo k nejakým

dohodám, tak ja by som bol rád, že ak teda boli spravené,

aby aj jednotliví aktéri povedali že áno. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem.

Pani poslankyňa Švecová.
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Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Ďakujem aj za vystúpenie. A môžem Vás ubezpečiť, že

akokoľvek ak bude predložený ktorýmkoľvek gesčným poslancom

dobrý návrh, bude podporený.

Teším sa na spoluprácu.

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. Keďže prišlo k dohode,

ja si dovolím stiahnuť môj pozmeňovací návrh z rokovania

a požiadať milé kolegyne a vážených kolegov, aby sa o mojom

návrhu nehlasovalo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Beriem na vedomie.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Takže my sme si autoremedúrou osvojili jednu časť toho

pozmeňovacieho návrhu pána poslanca Vaškoviča, a to je tá

výmena tých gesčných okrskov 3 a 4, pána Filipoviča a pána

Balgu.

To bude súčasťou prílohy uznesenia.



82

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 29. 1.
2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže to je prvá zmena.

     A druhá zmena?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Tá druhá zmena sa neuskutoční, lebo tam došlo

k dohode. Čiže to ide podľa pôvodného návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. A pán Filipovič a pán Balga súhlasia s týmito

zmenami?

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Súhlasím.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Balga.

Poslanec A. B a l g a, MBA:

Súhlasím. Platí to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže sme všetci jednotní, áno?

Nie sú tu žiadne rozdiely? (Nie.)

Ďakujem pekne.
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Diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

gesčných poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky pre

volebné obdobie rokov 2018 – 2022 podľa prílohy.

Príloha bude doručená.

Mám ju prečítať celú?

Netreba. Dobre.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)     24 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               24 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0.

Prechádzame k ďalšiemu bodu.
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BOD 19:

Voľba zástupcov MČ – členov rád škôl v zriaďovateľskej

pôsobnosti MČ

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Úvodný materiál ste dostali.

Máme tu nejaký návrh na zmenu?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Máme tu návrh na zmenu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Poprosím poslankyňu Švecovú.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á :

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád v zmysle

prílohy.

     Prečítam jednotlivé mená poslancov, ako boli navrhnutí

do jednotlivých rád škôl.
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ZŠ s MŠ Cádrova 23         Mgr. Juraj Petrovič

                           Mgr. Edita Pfundtner

                           Mgr. Darina Timková

                           Vladimír Volf

ZŠ s MŠ Česká 10           Andrej Balga, MBA

                           Ing. Libor Gašpierik

                           JUDr. Tomáš Korček

                           MUDr. Pavol Dubček

ZŠ s MŠ Jeséniova 54       Ing. Jakub Mrva

                           Ing. Libor Gašpierik

                           Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

                           Vladimír Volf

ZŠ Kalinčiakova 12         Ing. Katarína Augustinič

                           Bc. Branislav Filipovič

                           JUDr. Tomáš Korček

                           Mgr. Marianna Mašátová

                                Haliaková

ZŠ s MŠ Odborárska 2       Ing. Andrej Árva

                           JUDr. Richard Mikulec

                           Ing. Katarína Šebejová, PhD.

                           Ing. Stanislav Winkler
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ZŠ s MŠ Riazanská 75       Roman Štamberský

                           Ing. Silvia Švecová, PhD.

                           Ing. arch. Peter Vaškovič

                           Mgr. Peter Weiss

ZŠ s MŠ Sibírska 39        Ing. Pavol Galamboš

                           Mgr. Vladimír Mikuš

                           Martin Lovich

                           Ing. Pavol Troiak

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2      Bc. Branislav Filipovič

                           Martin Lovich

                           Ing. Katarína Šebejová, PhD.

                           Ing. Silvia Švecová, PhD.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má ešte niekto nejaký návrh na doplnenie alebo zmenu

tohto bodu?

Nie.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Ďakujem za slovo.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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s c h v a ľ u j e

doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád - podľa

prílohy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Cíti niekto potrebu túto prílohu prečítať ešte raz?

Nie.

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Prechádzame na bod 20.

BOD 20:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa vyhradzujú

miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie

volebných plagátov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej

republiky
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predpokladám, že tu žiadna zmena nebude.

A predsa len, pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja sa znovu prihlásim k svojej téme.

Viete, pán starosta, že som aj v minulom volebnom období

k tomuto vystupoval.

Ja Vás chcem požiadať, že keď odznejú tieto voľby

ktoré sú tu pred nami, pokiaľ by ste Vy, lebo táto agenda

bola takto riešená za strany informácie pána riaditeľa EKO-

podniku Molnára, že môžete dať príkaz, lebo príkaz môžete

dať len Vy, keby sa tieto škaredé skruže, ktoré hyzdia našu

mestskú časť a naozaj je to jedna katastrofa úrovne 80. -

90. rokov odstránili, aby tam neboli.

     Aby tam boli nevyhnutne na najkratšiu dobu konania

volieb, ale aby sme nezvyšovali náklady na ich umiestnenie

na tieto miesta, tak po voľbách aby boli odstránené. Dúfam

že už naveky, aby sa nikdy tieto betónové skruže

neobjavovali, ale našli sme iné formy, kultivované, pre

umiestnenie týchto informácií volieb. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

My ich postupne likvidujeme, ale vieme sa dohodnúť, že

tieto voľby prezidentské a eurovoľby budú posledné, počas

ktorých budú slúžiť.
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Chcem len upozorniť, že Mestská časť má už len 4

posledné skruže, všetky ostatné čo môžete vidieť, to sú

skruže, ktoré patria hlavnému mestu.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ja sa chcem pridať k pánovi Gašpierikovi v tejto veci.

Naozaj tie skruže nielen že špatia, ale ďalší problém je že

tie tam vôbec nedržia, odliepa sa to, a potom sú znečistené

aj tie pozemky okolo týchto skruží. Pán Molnár má s tým

zbytočnú prácu. Už sme to riešili na Stromovej, skruža

bola odstránená, a problém je vyriešený. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem pekne, pán Starosta. Ja budem taktiež stručný,

odporujem návrh pána poslanca Gašpierika. Zákon o voľbách

nám síce hovorí, že máme vytvoriť priestor pre propagáciu

jednotlivých kandidátov, ale nehovorí, že po voľbách tie

skruže tam  majú byť ostať. Čiže, aby boli odstránené

a potom, ako ste to už aj avizovali, prípadne inou formou

budeme poskytovať tieto priestory pred voľbami. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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Takže, ak dovolíte diskusiu uzatváram.

A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.

Ďakujem.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta na

umiestňovanie volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho

parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do

orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy

obcí;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)      24 poslancov.

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 24 poslancov.

Proti:               0
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Zdržal sa:           0.

BOD 21:

Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady,

Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rátam, že tam máte návrh na zmenu.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno, máme tu spoločný pozmeňujúci návrh na zmenu,

v podstate všetkých poslaneckých klubov. Bol aj

prerokovaný, takže ja by som navrhol zmenu uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ide o pozmeňujúci návrh.

Miestne zastupiteľstvo

     s c h v a ľ u j e

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019 podľa prílohy,

ktorá je pripojená k návrhu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Len pre istotu, chce niektorý poslanec, aby sme niečo

prečítali, či každý je s tým stotožnený?

Aby nedošlo k nedorozumeniu.

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, že

aký je dôvod, že v marci sú dve zastupiteľstvá?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Dôvod je v podstate taký, že je záujem čo najskôr

práve zvoliť odborníkov do komisií.

     A navyše aj zo strany úradu prišla požiadavka,  že

bude treba urýchlene schváliť niektoré VZN kvôli

Majstrovstvám sveta. Takže tam sme sa dohodli, že 5. marca

by sa urobilo MZ k tomuto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže komunikovali ste aj s úradom?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Výborne. Ďakujem pekne.

Dámy a páni, ak dovolíte diskusiu uzatváram a prosím

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho

zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2019 podľa prílohy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Prosím, prezentujme sa.

(Prezentácia.)       25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.

Za:                  25 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Pani vedúca Červenková, prosím Vás, kedy máme

najbližšie komisie?

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

a evidencie obyvateľov:
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11. – 13. februára.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

A zastupiteľstvo?

J. Č e r v e n k o v á, vedúca org. Oddelenia:

Miestne zastupiteľstvo: 5. marca.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže miestne zastupiteľstvo, ktoré bolo plánované 19.

februára nebude?

(Nie.)

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Teraz je tam naplánovaná Miestna rada.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do konca týždňa by mal byť hotový návrh rozpočtu

a poslaný na poslancov. Takže je na zváženie, či bude alebo

nebude záujem ten rozpočet schváliť následne skôr vo

februári. Ale to už bude výsledkom našich diskusií.

Čiže, chcem urobiť takú vec, že potom by som nečakal

na komisie, ale zvolal by som poslancov, aby sme o rozpočte

začali diskutovať skôr.

Prechádzame na ďalší bod.

BOD 22:



95

2. zasadnutie MZ MČ B-NM 29. 1.
2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak som dobre pochopil, aj k tomu bodu máte nejaký

návrh.

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.

Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem. Pôvodne boli v pláne kontrolnej činnosti

miestneho kontrolóra 3 body:

1. Kontrola Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM,

zameraná na výber poplatkov za rozvoj

2. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná

škola s materskou školou Odborárska 2

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná

škola s materskou školou Cádrova 23.

    A môj pozmeňujúci návrh sa týka toho bodu 1, kde

namiesto kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného,

ktorá sa mala konať vo februári,

navrhujem zmenu, a to,

aby bolo predmetom kontroly nakladanie s finančnými

prostriedkami na vybudovanie voľnočasového areálu Šport

park JAMA.
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V celom procese od vzniku zámeru s ohľadom na dôvody

odstúpenia pôvodných spolurealizátorov projekt obstarávania

realizácie vrátane financií vynakladaných na údržbu v pláne

v minulom roku a nevyhnutných v ďalších rokoch.

Tam sme dali termín február až apríl.

V podstate sme to prekonzultovali aj s pánom

kontrolórom s tým, že dohoda bola taká, že pokiaľ by bolo

niečo nové, tak jednu z tých kontrol, ktorú on plánoval, by

sme vypustili. Určite sme sa dohodli na tom, že školy by

sme nechali

Takže body 2. a 3. sa nemenia:

2. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná

škola s materskou školou Odborárska 2.

Termín: marec – apríl 2019.

3. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná

škola s materskou školou Cádrova 23.

Termín: máj – jún 2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Má niekto iné návrhy alebo doplnenie?

Nie.

Diskusiu uzatváram.

Ideme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne

Šebejovej.

Nech sa páči, prosím prezentujme sa.
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(Prezentácia.)     24 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Teraz ideme hlasovať o celom uznesení.

     Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. J. P e t r o v i č

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na I. polrok 2019 podľa

prílohy.

Prílohu k záznamu mám prečítať ešte raz?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Každému je jasná príloha?

Je tu niekto, komu táto príloha jasná nie je?  Nie.

Ďakujem pekne.

Ideme hlasovať.

Prosím, prezentujme sa.
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(Prezentácia.)      25 poslancov.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Máme ešte dva body; interpelácie a rôzne.

BOD 23:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, kolegyne, kolegovia.

Pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

V zmysle § 25 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení interpelujem starostu mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého následovne.

Moja interpelácia sa týka 3 troch tém, a v zásade

súvisí s oblasťou školstva. A tieto uvediem po jednotlivých

bodoch.

V súvislosti so zavedením obedov zadarmo pre

predškolákov od januára 2019, by som sa chcela opýtať,
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koľkých materských škôl v našej mestskej časti sa toto

opatrenie týka?

Či bola podaná žiadosť na Úrad práce, sociálnych vecí

a rodiny a či už prišla prvá splátka mestskej časti za

tieto deti?

S touto témou súvisí ďalšia otázka:

Či v súvislosti so zavedením obedov zadarmo

v materských školách od januára 2019 a v základných školách

od septembra 2019 budú zvýšené náklady na technické

a personálne zabezpečenie, a v akej výške?

Tretia otázka čo sa týka tejto témy:

Či pokryjú platby z Úradu práce, sociálnych vecí

a rodiny všetky náklady v súvislosti s obedmi zadarmo?

A ak nie, ako plánuje mestská časť tento výpadok

riešiť?

Ďalšou témou je zimná údržba chodníkov mestskej časti:

Podľa informácií z EKO-podniku sa vykonáva zimná

údržba v mestskej časti podľa minuloročného plánu zimnej

údržby, ktorá však nezohľadňuje novelu zákona, kedy

starostlivosť o chodníky prešla na obce.

Ktoré chodníky a na základe akého dokumentu majú pre

mestskú časť prioritu?

Druhá otázka tiež súvisí s touto témou:

Ako je upravená komunikácia zo strany EKO-podniku na

podnety poslancov a obyvateľov mestskej časti, keďže dňa 9.

1. 2019 nebol odhrnutý chodník pred materskou školou

Rešetkova?
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Na dispečing sa nedalo dovolať a na môj podnet zaslaný

e-mailom som do dnešného dňa nedostala odpoveď. Podotýkam,

že chodník okolo priľahlého parku ako aj chodníkov v parku

na Osadnej posýpané boli.

Treťou témou je stav projektov rekonštrukcie

materských škôl:

Chcela by som sa opýtať, v akom stave sú projekty

týkajúce sa rekonštrukcie materských škôl v našej mestskej

časti?

A síce:

1. Materská škola Osadná bola minulý rok plánovaná

rekonštrukcia sociálnych zariadení, avšak tá v roku

2018 vypadla z rozpočtu v dôsledku zníženého príjmu

prerozdelenia daní medzi mestské časti.

2. Materská škola Teplická, vybudovanie novej škôlky

z prostriedkov Európskej únie, kde avizované

ukončenie bol jún 2019.

3. Materská škola Vihorlatská; v akom stave je

rekonštrukcia, resp. vybudovanie novej škôlky,

komunitného centra. Stav, plánovanosť tej

dokumentácie.

     A s tým súvisí posledná otázka:

     Aký je postup úradu pri prijímaní požiadaviek na

investičné aktivity zo strany škôl a škôlok, podľa akých

kritérií sa určuje ich prioritizácia?
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Ďakujem.

     Môžem to odovzdať samozrejme aj písomne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Na niektoré veci viem odpovedať ale keďže je tých

otázok naozaj veľa, tak bude asi rozumnejšie písomne.

A dáme to pochopiteľne všetkým poslancom.

     Ako vedel by som reagovať na Teplickú, Vihorlatskú

a zčasti aj na tie obedy zadarmo. Ale naozaj tých otázok je

tak veľa a zbytočné je niečo zodpovedať a niečo nie.

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Moja interpelácia rovnako smeruje na Vás, pán

starosta.

     A tiež by som poprosila písomnú odpoveď pre všetkých.

     V podstate týka sa tých 4 bodov, o ktorých sme

hovorili  v súvislosti so Spoločenským domom Vernosť.

Takže, zaujímalo by ma, aký je stav so sa týka

kúrenia? Reálny stav čo sa deje?

     A dokedy sa udeje niečo, že kúrenie sa spustí alebo či

tam už trvalo sa kúriť nebude?

Poprosila by som takú vyčerpávajúcu informáciu aj

s termínmi ku kúreniu, elektroinštalácii, k vrátnici,
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a zároveň k uzavretiu zmlúv s tými nájomcami, ktorí tam

ešte zostali.

To sú presne 4 body, o ktorých sme hovorili 6.

decembra.

     Priebežne sa na ne pýtam, ale uvítala by som ešte raz

termíny a písomne odpoveď na všetkých poslancov; ak by to

bolo možné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ja som poprosil pána prednostu a kolegov,

aby keď je nejaká zmena, tak s Vami, resp. s poslancami,

ktorí sa tým zaoberali, aktívne komunikovali. Ale

samozrejme, zhrnúť aký je aktuálny stav.

Do bodu interpelácie už nie je nikto prihlásený.

Takže, ak dovolíte, tento bod uzatváram.

Ideme k ďalšiemu bodu - rôzne.

BOD 24:

Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, dámy a páni k bodu rôzne.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Neviem, či je tu niekto z Oddelenia životného

prostredia?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nie.

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

Dobre. Zhrniem to trochu, možno skôr to mala byť

interpelácia, ale poprosila by som, pokiaľ by sa to dalo,

nejakú zrýchlenú reakciu úradu na to, že Robotnícka,

Teplická, dám presne tie ulice, kde 3 roky rieši úrad jeden

kontajner preplnený. V podstate je tam umiestnený, kto je

vlastníkom pozemku pod tým kontajnerom. Ľuďom vadí tá špina

okolo kontajnera. Špina sa neustále rozširuje.

Je tam asi 5 nejakých inštitúcií, ktoré do riešenia

boli zapojené. Dokonca aj so štátnou políciou, ktorá údajne

tiež neuspela.

Tak poprosila by som úrad, aby tiež hľadal riešenie na

to, aby tento kontajner bol buď vyprázdnený alebo

odstránený. Aj keď údajne robí ten majiteľ pozemku

obštrukcie aj voči úradu, ale nechce sa mi veriť, že by

nebolo možné vyprázdniť jeden preplnený kontajner.

     Tak prosila by som, aby v tomto úrad postupoval nejako

dôslednejšie, rýchlejšie, aby naozaj sa našlo riešenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Možno by som mohol odpovedať ja, aj keď

to možno nebude presné.

     Majiteľ pozemku chce na tomto pozemku 10 rokov stavať

bytovú budovu, čo nespĺňa žiadne regulatívy a nie je

prijateľné z pohľadu územného plánu, parkovania, dopravy;

a jednoducho je to pre nás neprijateľné.

Ďalšou snahou pána majiteľa bolo predať nám tento

pozemok za viac ako 500 EUR za m2. Čiže s takýmto nápadom

som nešiel do zastupiteľstva, nevidím na takéto niečo

dôvod.

Potom čo posledný raz bol odmietnutý jeho zámer, tak

si tam umiestnil kontajner. Musím povedať, že ten kontajner

bol čistý, nebol v ňom žiaden odpad, pokiaľ viem. A k nemu

umiestnil nejaký stavebný materiál plus osobné motorové

vozidlo. Jeho osobné motorové vozidlo bolo niektorými

páchateľmi, pričom podozrieva susedov ktorí tam bývajú;

rozbité, zlikvidované. A na výzvu úradu ho nechal

odtiahnuť.

Pokiaľ ide o kontajner, tak ho postupne začali

napĺňať, pokiaľ mám vedomosť, miestni obyvatelia. My sme ho

x-krát vyzvali, aby ho vyčistil, zavolali sme tam políciu,

išiel podnet na prokuratúru, na okresný úrad, atď.

Zdá sa, že majiteľ v podstate iba čaká na to, aby sme

sa s tým  my pohli, aby na nás podal trestné oznámenie, čo

sa viackrát vyjadril. Pokiaľ viem, tak bolo trestné

oznámenie, ktoré bolo dané na pána majiteľa zamietnuté.
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      A v tejto chvíli riešime podnet na prokuratúru, vo

veci preskúmania tohto rozhodnutia.

Keďže nechceme, aby sme vyzerali nečinní a chápeme aj

problém so znečistením, potkanmi, a tiež so systémom „malá

kopa pýta viac“, tak sme tam spravili s miestnymi ľuďmi

v minulom roku brigádu, v rámci ktorej sme zaplnili jeden

resp. dva kontajnery a toto okolie v tom čase kompletne

vyčistili, takže zostal tam iba ten jeden kontajner.

Zároveň sme vyzvali miestnych obyvateľov, aby boli tak

láskaví a okolo kontajnera nehádzali ďalšiu špinu a odpad

s tým, že áno, riešime to tak ako vieme, ale neplánujeme sa

naťahovať a vnášať trestné oznámenia zo strany pána

majiteľa.

Poprosím kolegov, aby vám dodali aktuálne informácie.

Toto je, ak dovolíte, to čo viem vám z prvej ruky

odpovedať.

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Šebejová.

Potom je prihlásená pani poslankyňa Pfundtner.

Poslankyňa Ing. K. Šebejová, PhD.:

Dobre. Takže je to kontajner na ulici Sliezska,

Robotnícka.

A chcela pritom dodať to, že ja som tam navrhla, aby

sa dal nový podnet na políciu, lebo v podstate sa všetko

zamietlo, omeškalo, a neviem čo, neviem čo. Medzitým sa

zmenili aj nejaké zákony. Tak aj toto možno preveriť, či sa

to nemôže začať riešiť úplne odznova.
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Miesto toho, aby „papier kopil papier“, tak jednoducho

proste začať nejaké nové podanie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán starosta,

vážení kolegovia, obrátili sa na mňa aktívni rodičia

z Občianskeho združenia, ktoré je zriadené pri škole na

Cádrovej. Ja predpokladám, že tento list bude zaslaný aj

Vám.

Respektíve, je to sumár vecí, ktoré by bolo z pohľadu

týchto rodičov potrebné zmeniť na školskom zariadení

a taktiež na našom predškolskom zariadení alebo  na

predškolských zariadeniach, ktoré ku škole patria.

Keďže som bola opätovne zvolená do Rady školy na

Cádrovej, dovoľte, aby som tento materiál posunula krátkou

cestou na úrad a pri príprave rozpočtu sa na to nejakým

spôsobom prihliadalo. Hovorím, podľa mojich informácií,

budete všetci, kolegyne, kolegovia, oslovení s touto

požiadavkou. Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja len si dovolím pár vecí vysvetliť.
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Pokiaľ ide o Základnú školu Cádrova, tak urobili sme

tam kompletnú rekonštrukciu telocvične, urobili sme

kompletnú rekonštrukciu rozvodov vonkajších, urobili sme

tam nový kotol a jeho reguláciu. Zateplili sme dve budovy,

vymenili okná a urobili strechu.

Pokiaľ ide o Materskú školu na Revíne, tá bola

zateplená, zrekonštruovala sa strecha, vymenili sa okná.

Robia sa vnútorné rozvody, robia sa teraz asanačné práce

zvonka.

Ja som za to a myslím že väčšina poslancov tiež, že

mali by sme sa správať férovo ku školám a ku škôlkam,

a snažiť sa investovať do každej.

     Najmenej sme zatiaľ investovali do Základnej školy

Sibírska a Základnej školy Kalinčiakova. Neviem ako Vy, ale

ja to vnímam tak, že naša mestská časť, táto mestská časť

má prioritne investičný dlh voči týmto základným školám.

Netreba sa tam ísť pozerať, stačí jednoducho predvídať

keďže nie sú ani zateplené, nemajú strechy zrekonštruované,

asi v akom stave sú oproti ostatným základným školám.

To len na vysvetlenie.

Samozrejme, schválenie príslušných investícií bude

v plnej miere na vašom rozhodnutí.

S faktickou poznámkou pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:

Ja by som len doplnila, že k tomu smerovala tá moja

posledná otázka ohľadom prioritizácie tých rôznych
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investičných požiadaviek tých jednotlivých škôl, pretože

takto by sme vedeli vlastne doplniť.

     Čiže, keď v rámci tej odpovede, neviem či úrad alebo

kto bude pripravovať, by bolo fajn urobiť nejaké kritéria

alebo postup, aby sme sa vedeli aj my zorientovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

BOD 25:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, chcem Vám poďakovať za aktívnu diskusiu.

Máme 16,45 hod. Dovoľte mi zaželať Vám príjemný zvyšok

dnešného večera a vidíme sa vo februári na prerokovaní

rozpočtu našej mestskej časti na tento rok. Všetko dobré.

ZNELKA MČ.

                     x               x

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

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

OVEROVATELIA:

Mgr. Darina Timková

..........................
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Ing. Libor Gašpierik             ..........................

Mgr. Peter Weiss                 ..........................

Za správnosť stenogr. záznamu:

Ing. M. Bahnová, komorná stenogr. .........................


