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ZASADNUTIE MZ MČ B-NM o 14.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie.

     Mgr. Rudolf KUSÝ, starosta MČ B-NM:

     Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení

páni poslanci, milí kolegovia z magistrátu a nášho úradu,

ctení hostia, vítajte.

OTVÁRAM dnešné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,

v poradí 6.

     Z dnešného rokovania sú ospravedlnení:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pani poslankyňa Ing. Katarína Augustinič

pán poslanec Bc. Branislav Filipovič

pán poslanec Ing. Jakub Mrva.

     Skrutátorkami, nakoľko nemáme hlasovacie zariadenie,

dnes budú pani Eva Tomeček Ghata a pani Ing. Libuše

Jamnická.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program dnešného rokovania ste dostali vopred:
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1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. ../2019

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku č. .. Štatútu

hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa príjmu za

dočasné parkovanie motorových vozidiel v mestskej

časti

7. Záver.

Takže vieme, že sa chceme venovať predovšetkým dvom

bodom a tieto sa týkajú parkovania a práve za tým účelom je

tu aj pán primátor hlavného mesta SR Bratislava Ing. arch.

Matej Vallo.

Ak by ste dovolili pred schválením dnešného bodu

rokovania by som dal pánovi primátorovi slovo.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. mesta SR Bratislavy:

     Ďakujem veľmi pekne.  Vážený pán starosta, vážené

panie poslankyne, poslanci prejdem asi rovno k téme kvôli

ktorej som tu teraz, alebo po schválení programu?

(Poznámky po schválení programu.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o programe

dnešného rokovania tak, ako bol predložený.

Nech sa páči, kto je za?

(Prezentácia.)         15 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                    15 poslancov.

     Proti:                  0

Zdržal sa:              0.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     (Návrhy poslancov na členov návrhovej komisie

a overovateľov záznamu a uznesení.)

Do návrhovej komisie sú navrhnutí:

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš

pán poslanec Mgr. Martin Vlačiky, PhD.

Dám hlasovať o tomto návrhu za členov návrhovej

komisie; pán poslanec Mikuš a pán poslanec Vlačiky.

     Kto je za tento návrh?

(Prezentácia.)        17 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                   15 poslancov

     Proti:                 0
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Zdržal sa:             0.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Ing. Libor Gašpierik

pani poslankyňa Ing. Silvia Švecová, PhD.

Má niekto iné návrhy?

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.

     (Prezentácia.)       17 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                  15 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Pán primátor, nech sa páči, máte slovo.

VYSTÚPENIE PRIMÁTORA HL. M. SR BRATISLAVY K PARKOVACEJ

POLITIKE

Ing. arch. Matej  V a l l o :

Ďakujem pekne, pán starosta.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, viete

kvôli čomu som tu? Parkovacia politika, férové parkovanie,
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alebo akokoľvek to voláme je, keď si zoberieme hitparádu

tých najťažších vecí, ktoré my môžeme ako komunálni

politici urobiť, tak práve asi regulácia parkovania je

jedna z tých najťažších. Je to presne to opatrenie, ktoré

vyvoláva mnohé vášne, mnohé otázky a určite nie každý občan

bude na začiatku spokojný.

Ja som sa k tomu odhodlal, pretože je to vo volebnom

programe a hovoril som už o tom asi na 50 stretnutiach

s občanmi, ktoré som ako kandidát na primátora absolvoval.

A dostal som ponuky na ten mandát a je mojou povinnosťou,

aby som tento mandát nejakým spôsobom naplnil a usledoval.

Samozrejme, keď hovoríme o parkovacej politike, beriem

to, že v podstate stretnutia s ľuďmi; absolvovali ste

diskusie aj vy či na meste alebo v Novom Meste,  ako sa má

parkovať nespočetne veľa, a mnohí z vás máte väčšie

skúsenosti ako ja.

     To znamená, že treba povedať, že mne nejde

o získavanie finančných prostriedkov pre mesto

alebo mestské časti, aby tu boli dane, ale čisto o to, aby

sme zlepšili situáciu nielen s parkovaním ale aj s

dopravou, aj s ovzduším a s verejným priestorom. Toto sú 4

veci, ktoré ma veľmi zaujímajú a prečo cítim aj vôľu, aby

sme sa do toho pustili.

     Samozrejme, že niekto si môže pomyslieť, že sa s tým

ponáhľame, a ja to chápem a počujem, ale fakt sa ponáhľame.

Ja som presvedčený, že tu ten  problém s autami a s

ich počtom v našom meste je tak závažný, že ten výbuch
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naštartovanie toho sa blíži, a nechcel by som to riešiť

príliš neskoro.

     Myslím, že už je neskoro, ale robme preto, aby sa to

dalo urobiť.

     Po voľbách sme pristúpili, najmä po rozhovore so

starostami k tomu, že sme prekopali tú parkovaciu politiku

od nuly. To znamená, že sme prišli s úplne novým VZN, ktoré

hovorí dnes o tom, že mesto bude hlavným subjektom, ktorý

sa bude o tú parkovaciu politiku starať. Nebude to 17

mestských častí, každá zvlášť svojim systémom, atď.,  ale

bude to mesto, ktoré zabezpečí jednotný systém, kontrolu

parkovania, odťahovania, výberu peňazí a všetko okolo toho.

Dovolím si ešte povedať, že máte veľkú výhodu,

napríklad  od košického alebo petržalského modelu. My

nebudeme v žiadnom prípade súťažiť firmu, ktorá ten systém

bude pre mesto robiť. Ten tu systém bude robiť buď samotné

mesto vo svojej organizácii ktorú založíme, alebo skončíme

tak ako v Trenčíne, že sa urobí oddelenie na magistráte.

Konkrétne v prípade Trenčína tá nedôvera ľudí k tomu, že

niekto bude vyberať peniaze viedla pána primátora Trenčína

Rybníčka, že to urobia na magistráte. Aj to je jedna

z možností, aby sa vypracovala malá analýza, aby sme vedeli

čo je najvýhodnejšie; na úkor DPH, atď. Nemusím

vysvetľovať.

Budeme sa baviť o tom, že ako sa budú rozdeľovať

peniaze, alebo čo vás zaujíma.

Asi nemusím nikomu vysvetľovať, práve tejto mestskej

časti, ktorá má veľké problémy aj s nočným aj s denným
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parkovaním; sú tu biznis centrá, športoviská, atď., že

nemôžeme ísť do žiadneho modelu, ktorý by dovolil,

napríklad nech si Petržalčan alebo hocikto zaplatí, ale

nech parkuje všade zadarmo. To nie je cesta a do toho by

som sa nepustil, keď každý Bratislavčan bude parkovať

naďalej čo je zadarmo. To je dnešná situácia.

Takisto niektorí hovoria, že stačí poplatky mimo

bratislavskí. Ja by som bol šťastný, keby to boli mimo

bratislavskí, ale hlavný problém je, že čísla ukazujú, že

tomu tak nie je. V oblasti Mlynských nív je to okolo 11 %

mimo bratislavských áut, ktoré nám tie ulice a parkovacie

miesta zapĺňajú. Drvivú väčšinu týchto jázd zaparkovaných

áut, obsadených miest robia Bratislavčania. Denne

z Petržalky jazdí do mesta 10 tisíc áut; môžeme s tým

šermovať.

Princíp je taký, že mesto nechce od vás viacej. My

máme nejaké jasné pravidlá, ktoré máte, nebudem to

opakovať. Chcel by som povedať jednu vec, že my sme dali

VZN, o ktorom sa budete dnes baviť, dali sme to do obehu,

aby sa veci zlepšili.

Ja som sem neprišiel s mojimi kolegami, ktorí sú

dlhoročnými pracovníkmi magistrátu a od zvolenia

v septembri robíme na tom. Ja som sem neprišiel s tým, že

toto je finálny návrh, a iný neexistuje. Nechceli sme ísť

do toho a napriek tomu to na zastupiteľstve 27 ľudí

pretlačilo. Ide mi o to, nájsť kompromis medzi mestskými

časťami a mestom, aby sme urobili dobrú vec.
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A práve preto by som povedal, že mesto bude robiť tú

štruktúru. Možno mestská časť bude tá ktorá povie, ktorú

zónu chce, aby mestom bola zaregulovaná.

Aj v našom VZN máme, že mestská časť určí zónu.

Najmenšia zóna môže byť daná mestská časť. Pokiaľ ide

o Petržalku, do toho by som sa nemiešal; určite bude mať

viacej zón.

To je dôležitý bod, že my nehovoríme, dajte nám viac

na to, aby sme my vám určovali. My nevieme, kde je najväčší

problém s parkovaním v Novom Meste, ako v Starom Meste,

v Petržalke. Vedia to najlepšie starostovia a jeho

poslanci, pretože oni tam žijú. To znamená, že to je

dôležitá vec, je to logické a takto to má byť. Mestská časť

bude do toho vstupovať so svojou požiadavkou a bude

komunikovať s mestom. Mesto zaplatí a pripraví projekty,

atď., atď.

     A to je vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a ktorá

jasne hovorí o tom , že nie za každú cenu pretlačiť. Mne

ide o to, aby sme našli spoluprácu medzi mestskou časťou

a mestom. V minulosti to bolo inak. Tá vojna sa skončila.

Pol roka dokazuje, že mi ide naozaj o to, aby sme

komunikovali s poslancami a so starostami. S táto vec je

najbližšie k tomu a chcem aby bola k tomu dôkazom.

Keďže ako som hovoril, my robíme zmeny, budem rád, aj

vás chcem požiadať, aby ste dali súhlasné stanovisko

s pripomienkami. Ale ja vám už dnes poviem, že meníme to

VZN. A ja ho nemôžem zmeniť tu, je tu legislatívny proces,

ale vo finálnom spracovávame všetky mestské časti.
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Zaviedli sme prvé auto za 39 EUR a nie 49 EUR.

Spracovávame to, že bonus parkovať v akejkoľvek mestskej

časti za 2 hodiny každý Bratislavčan. Vaša mestská časť

zaregistrovaná  nie je. Budete asi môcť kúpiť za 10 € na

rok na 2 hodiny v každej mestskej časti.

Uvažujeme o tom, že druhé auto bude za 120 EUR nie 150

EUR.

A máme tam aj iné zmeny, ktoré podľa mňa vedú k tomu,

že systém bude dobrý.

     S úplne finálnou vecou prichádzame 22. 05. keď dôjde

na prerokovanie verejnosti.

     Napriek tomu dodnes som dostal vyše 2 000 otázok alebo

pripomienok na sociálnej sieti, ktoré spracovávame. Včera

som absolvoval 4 stretnutia k VZN s občanmi, čaká ďalších

5. Bude aj na Novom Meste, ale sme nemali to ako urobiť.

Cieľom toho je, aby sme nežili v nejakej bubline. Môžem

povedať, že som bol prekvapený, koľko ľudí tomu rozumie,

tej nutnosti niečo konečne urobiť, že sa budú musieť platiť

a zmeniť trošku tie návyky. Ja viem, že to nebude ľahké.

Keby som si myslel, že nemôžeme urobiť v Bratislave,

tak sa na to vykašlem. Ale ja som presvedčený, že je to

nutné a správne. Preto to robíme.

To znamená, dovoľte, aby som nakreslil schému, ako sme

rozdelili financie a potom nechám možnosť na vaše otázky.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :
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Prepáčte, pán primátor, kolegovia, ospravedlňujem sa

z ďalšej účasti na rokovaní, ale o 15.00 hod. sobášim.

O hodinu som naspäť.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

To znamená, že mesto vyberie nejaký balík peňazí.

     Ja to na stretnutí s občanmi vysvetľujem, ale my

vieme, že to dnes delíme rezidentské karty a pokuty za

parkovanie. A abonentské karty delíme 50 : 50. To znamená,

že všetko ostatné, hodinové parkovanie od 2 EUR do 0.50 EUR

delíme 85 : 15.

     A teraz si pozrite ten koláč (ukážka na tabuli),

približne keď je to 70 : 30, tak keď si rozdelíme, tu je 30

% ktoré dostanú mestské časti automaticky z vybraných

peňazí. 30 % pôjde mestskej časti a mesto nebude do toho

vôbec hovoriť na čo to má ísť. 30 % sú podľa nás výdaje,

ktoré sa potrebujú na to, aby systém fungoval. Mestská

polícia musí byť masívne navýšená, aby sme to stíhali.

Mestu ostáva 40 %, ale pozor, my z týchto 40 % dávame

do tzv. „Fondu mobility“. Z tohto fondu môžu ísť peniaze na

konkrétne účely a fond bude ovládať mestské zastupiteľstvo.

Fond mobility bude na dopravné veci, vylepšenie dopravy

peších, autami, parkovacie miesta, MHD.

Ale pozor, my v tom Štatúte sa zaväzujeme, že 10 % zo

40 % chceme a musíme minúť v mestskej časti, v ktorej bol

balík vyzbieraný. To znamená, že vo finále pre vás, keď

zoberieme delenie 30 % mesto a 40 % ostáva v mestskej

časti. Čiže mesto to všetko vracia len do dopravy



13

6.zasadnutie MZ MČ B-NM 16. 5. 2019

akejkoľvek mestskej časti v Bratislave. Uvažujeme nad tým,

a mne nejde o to, aby sme mali viacej peňazí. Naopak, my

hovoríme, že mestská časť môže minúť tie peniaze akýmkoľvek

spôsobom.

Keď robíme toto delenie, to je ako keby sa precizovalo

delenie 50 : 50, budú abonentské karty, ktorých tu bude

dosť.

My mestskej časti, ktorá má veľmi veľa svojich

obyvateľov, teda rezidentské karty, je to výhodné pre Staré

Mesto, ktoré má tiež veľa abonentov. A takisto 15 % dostane

mestská časť za všetky pokuty vybraté na jej území. O tomto

sme sa bavili aj so starostami. My môžeme mať všetky čísla

prerátané, ale nejakým spôsobom to hľadáme. To znamená, že

sme to ochotní robiť a budeme sa o tom baviť o rok, o dva

roky či to funguje. Podľa našich čísiel vychádza aj pre

Nové Mesto táto schéma veľmi dobré.

Ale chcel by som ešte povedať jednu vec.

     Vo VZN je že mestská časť bude robiť a môže robiť

pilotný projekt, ktorý bude trvať do 1. 1. 2021. To

znamená, že bude vo VZN, aby to bolo jednoduchšie, aby

mesto mohlo vyberať a nejakým spôsobom pokuty z toho

pilotného projektu pôjdu do mestskej časti. Práve

v mestskej časti je tých pokút najviac.

To znamená, že neprichádzam s tým, že dajte mestu

peniaze a my vám niečo dáme. Naopak to znamená, že väčšina

peňazí ostane v mestskej časti.
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A teraz poviem ešte jednu vec, ktorá je veľmi

dôležitá. Chceme zlepšiť dopravu, a o to nám ide, zlepšiť

dopravu akokoľvek. Čiže tie peniaze musí mať aj mesto,

pretože mesto robí projekty, veľké infraštruktúrne, nákupy

autobusov MHD, a všetky tie veci, ktoré sú v kompetencii

hlavného mesta a nie mestskej  časti. Toto bolo dôležité,

aby som vám vysvetlil osobne.

Nechcem hovoriť dlhšie, pretože je  tu Ing. Peter

Netri, ktorý je autorom tohto návrhu. Ak budú nejaké

otázky, nech sa páči.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec.

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

Chcem sa vrátiť k tým modelom tých percent. Ja si

myslím, pán primátor, že 15 % úplne zbytočne budete dávať

mestskej polícii mestskej časti, lebo tá mestská polícia je

tak podfinancovaná, že nám ide o každé jedno EUR. My máme

aj nejaký výpočet, ktorý sme robili ešte v predchádzajúcom

volebnom období, že tí policajti ktorí budú robiť represiu;

jeden policajt zarobí na ďalších dvoch policajtov, lebo tá

represia na začiatku bude obrovská; to poviem na rovinu; že

nikto nebude chcieť platiť. Pokiaľ represia nebude dobrá,

tak celá tá parkovacia politike je úplne nanič.

Čiže ja by som nedával na pokusy nič mestskej časti,

ale pobavil by som sa o tom hodinovom parkovaní, že prečo
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by to malo byť plošne pre všetky mestské časti

v Bratislave.

     Keď napríklad povedzme si, počul som, že takýto návrh

vyšiel od Jána Hrčku z Petržalky; a povedzme si na rovinu,

že tá Petržalka je oblasť, kde sa parkuje len v noci a cez

deň tam nejaký problém s nejakým hodinovým parkovaním

nemajú. A pritom má mať rovnaký podiel ako Nové Mesto, čo

je atraktívna mestská časť; má tu športoviská, má tu

nemocnice, ľudia sem chodia za prácou, atď., atď.

Sám J. Hrčka bol proti tomu, keď sme chceli predtým

prijať VZN, aby boli rovnako rozdeľované peniaze medzi

všetky mestské časti, alebo resp. aby mestské časti, ktoré

zarobia viacej z parkovania boli nejakým spôsobom porovnané

k ostatným mestským častiam. Toto je presne naopak.

My budeme týmto poškodzovaní, alebo naši obyvatelia

budú poškodzovaní tým, že budeme mať presne také isté

percentá ako Petržalka, ale oni tam nemajú taký problém

s parkovaním ako naši obyvatelia ho majú. Čiže, ja vôbec

nevidím problém v tom, že by sa ten koeficient 85 : 15

prehodil na 70 : 30.

Vy máte s tým nejaký problém?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Samozrejme, rozumiem tomu čo hovoríte. Viete, bývame

v meste, vy ste mestská časť, a ja viac spájam dokopy

mestské časti ako Staré Mesto a Čunovo; to je Bratislava.

Pre parkovaciu politiku je to peklo, spojenie Staré Mesto

a Petržalka. Nové Mesto je pre mňa spojením Starého Mesta
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a Ružinova, Petržalky. Sú veľké štvrte, ľudia potrebujú

parkovať a v noci byť v kľude. A zároveň sú to štvrte,

ktoré majú veľa podnikania, majú veľa biznis centier, majú

veľa športovísk. To znamená, že my sme hľadali ten „mix“

ktorý bude fungovať na obidvoch.

Nové Mesto bude mať stále slušné peniaze; tam dostane

viac peňazí ako mesto. Ale hľadali sme, aby nám to

fungovalo vo všetkých tých výpočtoch.

Jednoducho poviem, my nemôžeme a nechceme urobiť to,

že všetci na tom zarobia a mesto nebude mať peniaze. Podľa

našich výpočtov povedzme si ako vychádzajú čísla.

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

Ešte predtým ako vystúpim by som oponoval, že mesto

bude mať tie percentá ako 17 mestských častí. To znamená

krát 17 mestských častí, ktoré vôbec v prvých rokoch nebudú

zapojené do rezidenčného parkovania, ako napríklad Čunovo,

Jarovce, okrajové mestské časti, Rača, atď., atď., Tie aj

tak budú platiť tie rezidenčné karty, lebo budú chcieť mať

tie zľavy na to parkovanie v meste, ale vo vašich

 mestských častiach, ktoré navštevujú alebo tu chodia za

prácou.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Budú platiť 10 EUR za rok.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ale budú platiť. A budú platiť mestu, nie nám.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

10 EUR za rok. To je v kategórii 85 : 15.

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

Beriem, ale aj keď sa pretransformujú potom na

rezidenčné mestské časti,  budú vám platiť. Čiže Vy budete

dostávať od každej tej  mestskej časti 50 %. Že sa to potom

bude nejakým spôsobom vracať naspäť, nevidím v tom problém.

Nevidím v tom vôbec problém, prečo by ste to mali

dávať z nejakých fondov naspäť a prečo to nedáte hneď tej

mestskej časti.  A prečo by tá mestská časť nevedela mať 70

: 30 z obratkového parkovania.

Lebo ako sme sa bavili aj s kolegami, vy pomôžete

mestskej časti a neuškodíte takej mestskej časti ako je

Petržalka,  ktorá nebude mať z toho navyše. Ale tie mestské

časti ktoré sú preexponované, tak tie akurát budú mať

z toho to, čo by mali mať, lebo tí obyvatelia majú tu

problém. A tie mestské časti nech sa potom nejakým spôsobom

rozhodnú, ako, akým spôsobom budú sanovať tie problémy tých

obyvateľov, ktoré z tohto prichádzajú.

Ja by som zasa nešiel do systému, Jano Hrčka všetko

robí pre Petržalčanov. Ja to kvitujem, lebo Ján Hrčka,

ktorý je teraz starosta, robí všetko pre tých Petržalčanov,

nemusí robiť pre Bratislavčanov. Ale my musíme robiť pre

Bratislavčanov. Vezmite do úvahy, že je „x“ mestských
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častí, mimo Petržalky, ktoré majú problém len s plošným

parkovaním, ktoré nemajú problém s obratkovým parkovaním

ako my.

A teda či by sa nedal urobiť nejaký plošný model, aby

sa zvýšili tie percentá za to obratkové parkovanie?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Vaša argumentácia je veľmi presná a najmä pre Nové

Mesto. A to je to, čo J. Hrčka chce pre Petržalčanov a

Bratislavčanov. Preto my uvažujeme o Fonde mobility

a hovoríme, že investujeme späť do mestských častí, aby

bolo jasné, že tie peniaze nejdeme rozhajdákať.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Chcem povedať, že čo sa týka Petržalky, okolia

daňového úradu, parkovacie miesta sú vysoko obratkové;

vznikne nová mestská štvrť. Pre Nové Mesto je to okolo 1,5

milióna EUR ročne, keď bude zaregistrovaná celá mestská

časť. A v tom nie sú zarátané abonentské karty a pokuty.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Chcem povedať, naša reakcia na to bola, lebo Nové

Mesto upozornilo, že nám sa to nepáči, že dáme tam pokuty,

ktoré sme mali my. Dáme tam tie pokuty, o. k.,  je to fér.

A abonentské karty sme dali zo 150 na 15. To je preto, že

sa zohľadňuje to, že je tu veľa podnikateľských subjektov.
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Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Prečo je 50 : 50? Toto sú vaši obyvatelia, čiže vy ako

keby dostávate, oni tvoria hodnotu. To sú ostatní,

u ktorých chceme, aby sa presúvali cez MHD, lebo sem chodia

a zaberajú  parkovacie miesta 8 – 9 hodín. A preto

potrebujeme peniaze na Fond mobility, aby sme mohli kúpiť

nové električky.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Práve dúfame, že sa tieto peniaze budú zmenšovať, čo

bude znamenať že ide tu MHD. Ale keď prichádzajú sem

parkovať z iných miest, tak pokiaľ nám neklesne počet áut,

alebo počet  jázd, tak nebudeme s tým spokojní. Toto sú

veci, ktoré sa majú riešiť.

Pán Mikulec, rozumiem Vám, veľa do toho vidíte, ale

mojou úlohou je, aby nemala každá mestská časť vlastný

vzorec. Jedine Staré Mesto, ktoré má jeden vzorec 70 : 30

zo všetkého. Všetci to akceptujú a my sme s tým súhlasili.

Bolo to minulý týždeň dohodnuté a tak prekvapili

predvčerom, ale nemôžeme to robiť tak, že každá mestská

časť bude mať svoj vzorec.

Ja musím vybaviť to, aby aj mestu ostali nejaké

peniaze na to, aby sme mohli investovať tam kde vy, ako

mestská časť, investovať nemôžete. Keď zoberieme 40 % pre

mestské časti, to je naozaj reálne keby fungoval náš

vzorec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Dobre. Vráťme sa k tým 30 : 40, čo ste hovorili. Akým

spôsobom sa to bude prerozdeľovať našej mestskej časti?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

To znamená, že sa vyberie model.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

To sa rozdelí.

Ing. Peter N e t r i, Magistrát:

Ale 30 % ide hneď do mestských častí. Potom tie

ostatné peniaze vlastne idú buď na toto oddelenie alebo do

organizácie a každý rok sa vytvorí vlastne ten Fond

mobility  a rozhodujú vlastne mestskí poslanci. Takže

vlastne spolu rozhodujete o tom, kde do čoho investujete.

Fond mobility má svoj vlastný rozpočet, aby bolo jasné, kde

sa investuje. Štvrtina fondu bude alokovaná mestskej časti,

kde tieto peniaze vybrali.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy?

Chcem povedať jednu vec, že my necítime, že robíme

experiment. My sme v tomto zaostalé mesto, bohužiaľ. Všetky

hlavné mestá okolo nás dávno už model majú. Vybrali sme

najlepší model, ktorý by mohol v Bratislave fungovať.

Vybrali sme hodiny pre návštevníkov. To znamená, že my

skúšame to najlepšie z iných miest dať dokopy a vytvoriť

z toho náš model parkovacej politiky.
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Ale vôbec netvrdíme, že je to mestský model. Je to

vec, ktorá sa bude dať otvárať do roku 2021. Máme skoro 18

mesiacov na to, aby sme to naozaj nejakým spôsobom

pripravili, každú zónu samostatne, atď., atď.

Čiže vás žiadam, aby ste dali pripomienky. Niektoré

som videl, majú zrazu aj veľkú logiku, ale to nezastaví

parkovaciu politiku. Ja vám sľubujem, že tu nie je žiadna

firma na parkovaciu politiku, že tu nemáme žiadne iné

záujmy,  ale len jediný, aby to bolo lepšie pre Bratislavu.

Keby som si myslel, že existuje ľahšia cesta, ako túto vec

vyriešiť, verte mi, že okamžite som inde. Neexistuje ľahšia

cesta.

Veľmi mi záleží, ako primátorovi, aby to bola spoločná

vec. To znamená, že veľmi radi, keď budú logické

pripomienky, budeme musieť sa ku každej vyjadriť; úprimne

vám to hovorím.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Ja by som chcel povedať, že niektoré mestské časti

alebo poslanci mali dojem, že bude lepšie, keď sa budú

robiť jednotlivé mestské zóny. Vzhľadom na to, že mestská

časť je zo štatútu správcom komunikácií 3. a 4. triedy,

vytvoríme pracovné skupiny, kde povieme, že tam budú miesta

pre rezidentov, budú miesta pre ZŤP, budú miesta

spoplatnené. Takže, aby tá obava tu nebola, že vznikne

pečiatka s podpisom mestskej časti.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:
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Mesto nerobí nič bez spolupráce s mestskou časťou.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán primátor, ďakujeme pekne, že ste prišli. Bol tu

pôvodný návrh delenia výnosov, na základe pripomienkovania

návrhu mestskými časťami, ako bolo hovorené 70 : 30, ale

niekto prišiel s iným návrhom. Toto rozdelenie je

nešťastné.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Poviem vám tak, že my sme prišli na mestskú časť

s modelom 70 % mesto a 30 % mestská časť.  Potom prišiel J.

Hrčka s návrhom, a poďme dať veľkým mestským častiam viacej

peňazí; a to Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, čo bude

najvýhodnejšie pre tieto mestské časti, ktoré budú mať gro

z kartičiek.

     Vo finále sme rozhodli tak,  že sa znížili peniaze

Starému Mestu a trochu zvýšili aj na úkor mesta všetkým

o statným, hlavne Novému mestu. Ide o to, aby mali

vyhradené parkovanie. Staré Mesto povedalo, nám sa to

nepáči, nám sa to zmenšilo, urobte výnimku. Mali výnimku

a aj majú výnimku za určitých podmienok. Inak výnimka

platiť nebude. My sme sa s nimi dohodli 70 : 30. A pre mňa

sú dôležité všetky mestské časti – 40 %.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ja k tomu čo som už povedal k Petržalke o nocľahárni;

beriem to vo vzťahu k Novému Mestu. Samozrejme každá

mestská časť sa vyvíja, aj Petržalka. Ale keď si zoberieme,

že táto mestská časť je preexponovaná, má tu národné

štadióny, futbalové národné štadióny, hokejový národný

štadión, NTC, má tu les, Kolibu, ktorá je veľmi

navštevovaná lokalita, a má tu nemocnice, to sú Kramáre čo

je preexponovaná lokalita absolútne; tak keď to porovnám

s tou Petržalkou, tak to je obrovský rozdiel.

Pán primátor, čo ja mám problém osobne, myslím, že

ideme na tých ľudí príliš zhurta. Viete, tá parkovacia

politika je živý organizmus, my ho vždycky vieme

pritiahnuť. Myslím si, že dve hodiny na prvé auto a druhé

auto, ten rezident platí len parkovaciu kartu a všade,

v ostatných mestských častiach, dokonca keď sa mestská časť

rozdelí na jednotlivé zóny, bude mať rovnaké podmienky ako

Trnavčan, Pezinčan, atď., atď., ktorí sú dosť zvýhodnení.

Myslím, že to je na začiatok dosť utiahnuté pre tých ľudí.

Viete, vždy si to môžete zatiahnuť.

Lebo v prvom rade vám ide o to, aby sme odbremenili tú

Bratislavu od mimobratislavčanov, lebo dnes sú prieskumy,

kde z desiatich áut v ôsmych ide jeden človek do

Bratislavy, pretože tu zaparkuje zadarmo. Čiže dynamická

doprava trpí, statická doprava trpí. Ale, ako Vy hovoríte,

máte nejaké prepočty 11 % na Mlynských nivách. My tu máme

nápočty 28 % v niektorých častiach Nového Mesta.
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Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Je strašne veľa ľudí, ktorí sú Bratislavčania a chodia

autami po jednom.

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

Neviem, to už záleží od toho, ako sa budú vydávať tie

rezidenčné karty. Lebo keď ktokoľvek; vždy budú špekulovať

nejakí špekulanti, napríklad osloví niekoho kto býva

v jednom byte a mal by dve autá, jedno si prenájmeš odo mňa

za 150 EUR, v druhej mestskej časti bude parkovať zadarmo,

a všade v mestskej časti bude mať nejakým spôsobom výhody.

     Je to tu ošetrené?

Ing. Peter N e t r i, Magistrát:

Nedá sa to vylúčiť, že jeden človek prenajíma druhému.

Je to subjekt, ktorý má oprávnenie prenajímať.

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

Ale bavme sa o takej firme; bude to firma, ktorá bude

mimobratislavská.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Základná podmienka je rezidentské karty, vzťah k autu

a trvalý pobyt. Musí mať trvalý pobyt na danej adrese, to

prvá vec, to musí byť jasné. A keď máte trvalý pobyt na tej

adrese, druhá výnimka je vzťah k autu. Ste majiteľ, ste

držiteľ vodičského preukazu. Je to služobné auto, je to

auto firmy, je to auto vašej firmy, je to auto ktoré vám
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prenájme firma, ktorá to má vo svojom podnikaní. Môže to

byť autopožičovňa, môže to byť autoservis, a neviem čo.

Toto sú tie regule.

My sme sa usilovali, čím viac zamedziť špekulovaniu.

Poviem takto, že jasne môžeme hovoriť – urobme to.

Urobme to, je to najlepšie pre mimobratislavčanov. Ale tu

roky nikto nič nerobil. Od roku 2010 sa o tom hovorí, my

sme pripravení a ja si to beriem na seba, celý hromozvod.

Ja to chcem urobiť, pretože si myslím, že je to správne. To

je jediná kategória, že to treba urobiť.

My v žiadnom prípade nedoženieme tie parkovacie

politiky ktoré sú vonku a sú omnoho prísnejšie. Jasne sme

o tom hovorili ako o kompromise so všetkými odbornými

orgánmi, s policajtami a neviem s kým môžeme sa o tom

baviť.

Ale pe mňa, z môjho pohľadu je teraz ten čas v tom

niečo urobiť. V podstate hlavnú vec mám na hlave ja, nie

starostovia – ale primátor Bratislavy. Hlavný organizátor

bude práve mesto. Nebude to tak, že každá mestská časť si

bude robiť zvlášť. Ja do toho chcem ísť, pretože je to

dôležité.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Ešte tu bolo spomínané to druhé auto, čo by malo

výhody. Ide o to, aby každý človek, každý obyvateľ

Bratislavy s trvalým pobytom a vzťahom k autu, mohol si

vybaviť tzv. bonusovú kartu. Nebude to viazané na prvé
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auto, pretože aj niektorí obyvatelia Nového Mesta majú

viacej áut. V pôvodnom návrhu to nie je.

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

To máme aj my v rukách. Aj my chceme, aby to druhé

auto bolo nejako zvýhodňované, lebo je to nelogické, aby

nebolo.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Rodina má dve autá, ale 4 hodiny denne parkovania

v inej zóne zadarmo. To bolo v tom, že my nechceme robiť

problémy Bratislavčanom. Situácia je taká, že ráno do školy

ide mama s deťmi, po obede druhý rodič ide pre ne; každý

rodič má svoje auto, každý má po dve hodiny.

     A keď sa bavíme medzi Bratislavčanmi

a mimobratislavčanmi, hlavná výhoda je nočné parkovanie.

Bratislavčan, ktorý platí 1 EUR zaplatí za rok 59 EUR

a mimobratislavčan, ktorý sa dajme tomu zdržuje celý čas,

zaplatí 9 krát 365, je to  okolo 3200 EUR. Plus

Bratislavčan má ešte štvrtinovú zľavu, ide do práce, podľa

toho koľko je hodín, a má dve hodiny zadarmo oproti

mimobratislavčanovi. Základný rozdiel je, že

mimobratislavčan nemá tie dve hodiny a platí hodinovú

sadzbu. A to nám pomôže, aby všetci čo tu žijú sa

prihlásili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem za slovo. Ja som pripravil také vizuálne

pomôcky, aby sme vedeli o čom sa bavíme. V podstate podľa

toho  návrhu 70 : 30, tak mestské časti mali nejakých 580

tisíc. A keď sa to delí podľa toho pomeru 50 : 50, alebo 85

: 15, tak sme na tom lepšie 690 tisíc. To sú čísla, ktoré

som si vyžiadal od pána Banovca keď som bol na Komisii

dopravy, takže ja mám dôveru voči týmto prepočtom. Teda

o tomto sa bavíme a preto určite si myslím, že tento model

je lepší a dostaneme tých peňazí viacej.

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

Keď sa môžem spýtať: Tieto výpočty boli pri akej

percentnosti úspešnosti represie mestskej polície; vieš mi

povedať Maťo?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Bolo rátané s tým, že celé Nové Mesto je zaregulované.

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

Ja sa pýtam, s akou úspešnosťou? Lebo viete, keď máte

mestskú políciu stále takú ako je teraz, má papuče, tak

v podstate veľa toho regresu neurobíte.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

     Chcem povedať k tomu, že ak tých 30 % máme na rok

alebo na mesiac, to znamená, že prevádzkové náklady, je to
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gro mestská polícia. Máme 2,7 milióna. My sme robili ten

základný model na 4 mestských častiach:  Nové Mesto,

Ružinov, Staré Mesto, Petržalka. Ráta sa, že sa teraz

príjme na tieto 4 mestské časti navyše 96 policajtov. To

znamená, deľte to troma a máte akým spôsobom budú

zabezpečení tí policajti v teréne.

Máte úplnú pravdu, že gro tohto celého je, že riešime

zodpovednosť. Máme sľúbené, že bude jedna novela, druhá

novela. Pred mesiacom som hovoril s ministerkou, predvčerom

s riaditeľom, že mestská polícia bude pracovať s videom,

audiozáznamom a objektívna zodpovednosť by mala byť už

robená novou vládou. Počítač vyhodnotí, ktoré značky

automaticky tam nemajú byť a ktorí nemajú zaplatenú pokutu.

Samozrejme, že to so všetkým súvisí. A keď sa bavíme

o dnešnom stave mestskej polície, tak to nemôže fungovať.

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

Myslím si, že aj tie tabuľky sú také, že je to

postavené na tom, že niečo bude fungovať, asi?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Áno, ale na začiatok musíme rátať s nejakým modelom.

Nehovoríme, že to bude za rok, dva, tri, ale možno to bude

za 4 roky, ale niekedy musíme s tým začať.

My vás žiadame, aby ste nám ako mestu dovolili začať,

aby sme sa pohli z miesta. Preto vás aj prosím, aby ste

dali súhlasné stanovisko kľudne s pripomienkami. My sa
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budeme musieť zaoberať vašimi pripomienkami, ale aby sme tú

vec posunuli ďalej.

Opakujem, mne ide o spoluprácu.

Ja teraz budem musieť odísť na ďalšiu prezentáciu

v Petržalke; chodím teda ako ľadový medveď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Pán primátor, chcem sa spýtať k tomu čo

ste povedali, či zvažujete o nejakej rozpočtovej

organizácii alebo nejakej vlastnej organizácii mesta;

obchodná spoločnosť, alebo oddelenie magistrátu?

A ako druhá otázka, otázka DPH. Je to možné, že

k týmto uvádzaným čiastkam sa ráta s DPH, pokiaľ by bola

nejaká forma nejakej inej spoločnosti?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Nie.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Pýtam sa: To bude otázka pre mesto, pre mestské časti,

akým spôsobom sa to bude účtovať?  Či to bude konečná

čiastka s DPH alebo bez DPH.
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Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

My sme od začiatku si uvedomovali, potom sme sa

rozhodli koľko bude tá suma, ako to máme riešené, koľko

vyzbierame. A toto bude ona. (Ukážka na tabuli.)

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Tam ide aj o obstarávanie motorových vozidiel, ktoré

budú mať kamery,  či my musíme platiť DPH alebo nemusíme.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Keď DPH, tak by to mala byť iná položka ako potom pre

fyzické osoby, alebo či budete s kategóriou DPH pracovať.

Či vždy to bude platiť, čiastka DPH, či bude pre občana

a pre podnikateľské subjekty.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Ktokoľvek bude platiť, musí byť táto suma.  (Ukážka)

Záleží od toho akým spôsobom, či to bude v meste alebo mimo

mesta. A musím povedať že 1200 ľudí, s ktorými som sa

stretol za posledné dva týždne chápe 40 : 30. To nerobí

žiadna vysúťažená firma.

(Bol uvedený prípad čo sa stal v Košiciach a v Trenčíne.)

Takže my sme dali urobiť analýzu, ktorú predstavíme;

ešte to potrvá nejaký čas.

Poslane Ing. L. G a š p i e r i k :

K tej mobilite: Bolo povedané, že môžeme nakupovať

električky. Mestská časť asi nebude nakupovať električky.
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Keď tam príde 1,5 až 2 milióny, tak chcem sa spýtať, či za

2 milióny EUR budeme môcť budovať nejaké parkoviská alebo

parkovacie domy, či v spolupráci s mestom alebo len mestská

časť? Čo je teda pripravené z hľadiska mesta a mestskej

časti, pretože tam je dosť vysoká čiastka?

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

2 milióny EUR; to bolo mesto a plus mestská časť

spolu.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Čo bude v mestskej časti?

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Ja by som k tomu povedal, je to správna otázka. Ja

zodpoviem, že to sú dva typy projektov. Čo bude robiť

mesto, čo bude robiť mestská časť; môže budovať parkovacie

miesta, parkovacie domy. A to je tá vec, že my neurčujeme,

nechceme určovať, čo vlastne mestská časť má robiť. To je

tých 30 %. To čo má mesto, to budú tie projekty, ktoré sú

dôležité. A mesto môže robiť hocičo, záchytné parkoviská,

cyklochodníky. Ide o veľké projekty. Áno, nejakým spôsobom

môže financovať nové električky, atď., atď.

Naozaj, keď sa to rozbehne, tak budú sa potrebovať

nejaké peniaze. Takže ja dúfam, že sa to rozbehne.
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Pretože musím odísť, nechcem vás zdržovať pri

hlasovaní. Chcem vás požiadať, aby ste ak budete mať ďalšie

pripomienky posunuli ich na môjho kolegu,

Želám vám dobré rozhodovanie.

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

Ešte na chvíľku, pán primátor, keď Vás už tu máme.

Chcel by som ešte jednu vec čo sa týka parkovania. Ak si

pamätáte, minulý rok alebo dva roky dozadu sme mali

protesty proti k výstavbe bytov bez parkovacích miest. Tam

aj investor, ktorý to robil, nám aj vložil peniaze, aby

vybudoval parkovisko.

Je podaná žiadosť o záväzné stanovisko u Vás ešte za

pána Nesrovnala a u Vás to je asi, neviem koľko, niekoľko

mesiacov.

Je nejaký problém s tým záväzným stanoviskom?

     Tam totiž v tej štvrti máme taký problém, že je 400

alebo 500 parkovacích miest nelegálnych.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Neviem o tom.

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

To je ten problém a hovoril som aj s mojim kolegom,

aby Vám túto informáciu nejakým spôsobom posunul.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:
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Martin (Mgr. Vlačiky) je šéfom komisie a on vie o čo

ide.

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

Ja to berieme, ale ja som to hovoril v decembri.

     My sa bavíme ako o nejakom kontexte, len Maťo

(primátor hl. m. SR) ja viem, len toto sú veci ktoré horia.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Ale budem úprimný, že ja nemôžem všetko vyriešiť, lebo

to si vyžaduje mestské zastupiteľstvo, ktoré reálne prijalo

len niekoľko bodov. Tam je nakopených toľko vecí, ktoré

neboli dotknuté a odkladané. Za mesiac január nám prišlo

100 žiadostí  o záväzné stanoviska mestom. Úrad sa snaží,

my ho meníme, ale to tempo je stále pomalé.

     My robíme to čo sme povedali developerom. My

nepodpíšeme záväzné stanovisko pokiaľ niekto používa

apartmán ako vybavenosť. To je problém.

My sme povedali: Je 501-tka, kde je 70 % bytov, 30 %

vybavenosť a z toho 6 % apartmán. Je to logické. A de facto

je to obchádzanie územného plánu.

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

Toto nie je konkrétne tento problém, to stavebné

povolenie kedysi odsúhlasilo ministerstvo. A máme problém,

fakt pán primátor s tým, že ten developer bol nejakým

spôsobom dotlačený k tomu aby nejakým spôsobom vybudoval
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tých 80 parkovacích miest. Je to u Vás na stole, keby ste

sa mohli prioritne venovať takýmto veciam, ktoré pomáhajú

obyvateľom, nepomáhajú developerom. Ale pomáhajú mestskej

časti a obyvateľom. Keby ste si našli čas konkrétne na

tento problém; Martin (Mgr. Vlačiky) alebo Peťo (Ing.

Netri) Vám to ozrejmí.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor:

Dobre.

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

A buďte taký dobrý, aby ste to nejakým spôsobom

sprostredkovali, aby to bolo rýchlo vybavené.

Ing. arch. M. V a l l o, primátor hl. m. SR Bratislavy:

Ďakujem pekne.

     Ak budú nejaké otázky, kolegovia tu zostanú.

Do videnia všetkým.

(Odchod primátora Ing. arch. M. Vallu.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Mal som otázky na pána Vallu, lebo

v Divadle P. O. Hviezdoslava bolo povedané, že budú

stretnutia s obyvateľmi. A všetci sa tvárime, že by mala

byť nejaká debata po tých debatách. A dnes bolo povedané,
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že mali by sme to podporiť, čo sa všetko sľubuje, atď. Ja

ako poslanec čakám 3 – 4 týždne na jednu odpoveď. Môžem

poprosiť o stanovisko primátora, či bude zodpovedané na to,

čo sme dali na tomto stretnutí a môžeme začať robiť ďalej.

Pre mňa je to také akože ignorovanie.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Na veľa otázok bolo odpovedané.

Poslanec V. V o l f :

Bolo povedané, že magistrát bude na tom pracovať

a pošlete nám tieto odpovede. Zatiaľ nemám tieto odpovede.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Dovoľte, aby som sa opýtala. Matej, došla som síce

neskoro, za čo sa ospravedlňujem. Ale máte nejaký prepočet,

koľko budú tie mzdové náklady, investičné, prevádzkové, ako

sú rozvrhnuté do rozpočtu mesta? A prípadne či niečo čakáme

z hľadiska financií, čo by sa malo naplánovať a budete to

nejako koordinovať? To po prvé.

A potom by som sa preniesla ďalej; chlapcov to

nezaujíma.
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Chcela by som sa spýtať na ten Fond mobility, či

budete vlastne robiť nejakú stratégiu v zmysle toho čo

mestské časti potrebujú; napríklad predĺženie niektorých

spojníc, aby sme videli nejakým spôsobom usúdiť, kedy príde

na radu čo, aký projekt aj čo sa týka tých parkovacích

domov, či to bude niečo čo vlastne bude mesto vypracovávať

spolu s mestskými časťami a nejako bude aktualizovať, aby

boli známe jednotlivé kroky, ktoré povedú k zlepšeniu

situácie.

A posledná vec, čo sa týka nejakého nosného dopravného

systému pre mesto, že sa ráta s električkami, s autobusmi?

To sa tiež pýtam, aby sme vedeli aj to že áno, možno nejaké

peniaze na fonde budú; a dúfam že budú, kam sa použijú

a kedy asi, a aké zlepšenie možno ďalej očakávať.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Ide o využitie peňazí a na mestské časti sú kladené

nejaké požiadavky čo sa týka financií. Niektoré mestské

časti sa samé rozhodli, že investujú do analýzy. A toto nám

potom poskytnú, aby sme lepšie vedeli zaregulovať.

Čo sa týka mesta, tak v tomto roku pred schválením

financií na parkoviská, na prvé projekty parkovacích domov,

čo primárne chceme robiť na miestach nad existujúcimi

parkoviskami nadstavbou jedného podlažia. Čiže aktuálne

vytypovávame pozemky s mestskými časťami. Chcem sa opýtať

pána starostu, ktoré pozemky sú vytypované, ktoré sú

mestské pozemky vhodné na nadstavbu parkoviska, kde môžeme

nadstaviť.
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     S niektorými mestskými časťami sme mali stretnutia,

boli sme v teréne a vytypovali sme pozemky. Takže to je

naša vízia. Ak mestská časť príde s nejakými nápadmi,

budeme sa tým zaoberať. Takže s týmto rátame.

V tohtoročnom rozpočte mesta je na parkovaciu politiku

zhruba 900 tisíc EUR. To sú náklady, ktoré sa týkajú

celkových investičných nákladov na zaregulovanie Starého

Mesta, Ružinova, Nového Mesta a Petržalky. Nie je reálne

všetko. Záleží to od toho, do akej veľkej miery bude to

chcieť mestská časť zaregulovať.

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

Stratégia Fondu mobility čo sa týka tých projektov,

ktoré nie sú realizované?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

To sú veci, ktoré sa týkajú nákupu vozidiel MHD,

predĺženia električkových tratí a tieto veci. A potom také

veci ako centrálne projekty, úprava cyklotrasy, a podobne.

Máme akčný plán pre pešiu dopravu, ktorý jednoznačne

hovorí, že ktoré cyklotrasy ideme teraz obstarávať aj

v mestskej časti Nové Mesto, na Račianskej, na Vajnorskej;

a myslím aj na Trnavskej.

Čo sa týka verejnej dopravy, tam teraz pripravujeme

taký dokument, ktorý nejakým spôsobom má riešiť aj

električkové trate nosného systému a ktoré by mali byť

prioritne zrušené. O tom komunikujeme, aby to nadväzovalo.
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Teda to hovoríme o koľajovej doprave, hej?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Áno.

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

Ešte som sa chcela spýtať na tie spojnice, napríklad

Tomášiková - Račianska, alebo Bojnická - Račianska, alebo

na Kramároch; Martin mi pomôže (Mgr. Vlačiky.)

Ing. Peter N e t r i, Magistrát:

Vlárska, Zátišie, križovatky... Vlárska sa dostala do

rozpočtu, Vlárska sa rieši.

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

Riešite so s investorom alebo s mestskou časťou?

Takže môžem čakať, že ma nejakým spôsobom ako gesčnú

poslankyňu budete ma nejakým spôsobom informovať, hej?

(Áno.) Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Nech sa páči otázky.
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POZNÁMKY z pléna:

(Znížená počuteľnosť; otvorenie okien a vonkajší hluk áut.)

Parkovanie elektronicky alebo ako to bude kvôli zahraničným

turistom a zahraničným návštevníkom.

Spôsob značenia týchto parkovacích zón. Blaue zóne - modrá

čiara a bude tam zaregulované parkovné.

Nebudú tam žiadne papieriky, budú sa kontrolovať evidenčné

čísla, či to číslo je v databáze.

Značenie; bude tu nejaká tabuľa, kde budú určené tarifné

podmienky týkajúce sa napríklad nočného parkovania; jeho

spoplatnenie.

Zákon o účtovníctve - DPH, penále sú minulosť.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Informácie máme na základe našich analýz k parkovaniu.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja mám ešte takú otázku: Pán primátor tu hovoril, že

je tu nejaký precedens, čo sa týka Starého Mesta.

     Na základe čoho sa robí ten precedens?
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Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Áno, k Starému Mestu sme takto pristúpili. Staré Mesto

má určité špeciálne postavenie, lebo je Staré Mesto.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

      Ja som už hovoril o prerozdelení 70 : 30. ...

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

Ako sa to schválilo?

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Pokiaľ viem tak 60 : 40.

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

     Ja rozumiem tomu čo je Staré Mesto, čo povedal pán

primátor. Rozumiem všetkým dôvodom. Bolo povedané, že po

stretnutí v Divadle P. O. Hviezdoslava už sú odpovede na

predložené otázky. My sme dlho a vášnivo diskutovali o tom

návrhu, ktorý nám bol predstavený.

     My máme veľkú obavu z diskusie, že schválením

stanoviska mestskej časti či už k VZN alebo k návrhu

Dodatku Štatútu, vystavíme mestu ako bianco šek na to, aby

tie pravidlá parkovacej politiky sa potom následne

vypracovali

A moja otázka znie, že aké nám dáte záruky, že tie

naše pripomienky, ktoré sú opodstatnené, argumentačne
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podporené budú aj zapracované do celého systému parkovacej

politiky?

     Ja osobne si myslím, že tie pravidlá okolo parkovacej

politiky sa budú ešte vyvíjať. Naozaj je to dobrý nápad

a dobré predsavzatie sa do tej parkovacej politiky pustiť.

Ale stále si myslím, že je to bianco šek mestskej časti.

A teda, akým spôsobom bude mesto komunikovať

s mestskými časťami. Lebo ako tu bolo povedané návrh 70 :

30, ale ja si pamätám že sa rozprávalo aj o číslach 60 :

40.

     Keď máte 690 tisíc €, mám nejaké skúsenosti

s projektami parkovacích domov a výstavbou parkovacích

miest a garáží, čo je pre mestskú časť dôležité. Teda mám

otázku: Akú nám viete dať garanciu, že naše argumenty budú

podporené a na ktorej sa mestské zastupiteľstvo zhodne?

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Poukážem na otázku návrhu rozdelenia príjmov 70 : 30

a novému návrhu 50 : 50.

Tu sa zase mení situácia. Takže tu sa niečo dohodne,

Vy niečo poviete a rád by som vedel názor.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Nedá sa všetky pripomienky zapracovať. Zároveň ide

o základy fungovania parkovacej politiky ako európsky

štandard, a podobne. Ja viem, že musíme hájiť mesto, ale

zároveň hľadať konsenzus.
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Ešte k tomu, že sa vyjadrujete k pôvodnému návrhu.

Pripomienky máte a môžete navrhnúť aj tie, o ktorých sme

hovorili a zdajú sa dobré. Pôjde o nový návrh VZN, kde to

bude naformulované.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Myslím do 22. 6.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Potom sa môžete vyjadriť ako občania.

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

Neočakával som, že poviete, že zapracujeme. A po

vyhodnocovaní pripomienok poviete, že budete spolupracovať.

Je dôležité, aby bola vzájomná komunikácia po dosiahnutí

vzájomného kompromisu medzi mestskými časťami, ktoré

jednotlivé návrhy predniesli. Zatiaľ z toho, čo ste

predniesli, predpokladám, že vyhodnocovanie bude na úrovni

mesta, čo by nám malo byť oznámené.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Bude rozhodujúci čas, ktorý na to máme.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

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

Ja by som sa v súvislosti s parkovacou politikou

a s vyznačovaním chcela opýtať, ako budú zabezpečené

parkovacie miesta, resp. kde budú parkovať povedzme

dodávky, nákladné autá, autobusy a takéto podobné väčšie

motorové vozidlá, ktoré zaberajú v súčasnosti cesty,

verejné priestranstvá? Či budú na odstavných parkoviskách,

záchytných parkoviskách alebo akým spôsobom to máte

v pláne, na ktorých sa miestne zastupiteľstvo zhodne, budú

mesto akceptované a premietnuté do toho konečného systému

parkovacej politiky, ktorý momentálne majú na meste?

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Máme základný manuál ministerstva dopravy a mali by

tam byť parkovacie miesta. Pracovné vozidlá by mali

parkovať v areáloch príslušných firiem alebo pri prenajatí

nejakých pozemkov.

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

Keď sa pozriete na niektoré ulice, tie sú obsadené

dodávkami áut, atď.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Toto chceme eliminovať. Chceme ich vytlačiť práve do

areálov týchto firiem.

Niektoré vozidlá majú zmluvy s hlavným mestom. Čiže

tých 2500 parkovacích miest stále zostane v tom režime.

A tu sa musíme dohodnúť. Ak nebudú chcieť, tak potom by to
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bolo ako vlastná zóna, tak ako doteraz, že je staromestský

režim a zóny. Buď to ostane tak, alebo sa nájde nejaký

prienik, že tam ľudia budú chcieť parkovať v rámci dnes

nastavených podmienok. Ale je to na dohode. Nič konkrétne

neexistuje. Máme nádej ďalšieho jednania 60 €

a v niektorých zónach na druhú kartu priplatiť 10 €. Sú tu

prípravy na tento režim.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja by som len chcel nadviazať na kolegu Vaškoviča, keď

sa bavíme o nejakých garanciách. Vy ste teraz povedali, že

na druhú kartu sa bude dať priplatiť 10 € a druhá karta

trvá 2 hodiny. Bude to na 100 %-ne, alebo zasa sa to bude

prehodnocovať táto pripomienka?

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Túto pripomienku už dalo viacero mestských častí

a musíme ju zapracovať.

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

Čiže je to 100 %-ne že bude zapracované?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:
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Budeme radi, ak to dáte do pripomienok. Je to väčší

mandát a potom môžeme povedať k tomu čo sme nevyhoveli.

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

My takú pripomienku dáme. Nakoniec takú pripomienku

máme, že druhé auto tiež chceme aby malo dve hodiny.

A chceli sme to bez toho, aby sa priplácalo 10 € a bolo

v tých 150 EUR, Myslím, že tých 150 EUR je dosť pre tých

obyvateľov priplácať. Ale bude to v tom režime, že to bude

v tých 150 €.

     Ale keď sa bavíme o tých mandátoch jednotlivých

mestských častí, na čom sa zhodnú, Vy si stále musíte

uvedomiť, že keď sa tu nejakým spôsobom preferuje Staré

Mesto, dnes sa už centrum toho mesta Bratislavy posúva sem

k Novému Mestu.

Povedzme si na rovinu, že Nové Mesto má tiež nejakým

spôsobom úplne iné postavenie čo sa týka parkovania  ako

Rača, ako napríklad Dúbravka, ako napríklad Devínska Nová

Ves.

A to prerozdelenie tých 30 : 70 je problém pre Vás?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Toto prerozdelenie znamená zmenu, ale to sa nerieši.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

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

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja mám veľmi

jednoduché otázky. Chcem sa ubezpečiť, či som dobre

porozumel všetkému čo tu bolo povedané. Ja chápem dve veci;

smer v určitom legislatívnom procese schvaľovania

uznesenia, ktoré tu máme ako návrh. Máme všeobecne záväzné

nariadenie, ku ktorému sa budeme vyjadrovať, čo ste

povedali Vy, a čo povedal pán primátor, je neaktuálne.

V žiadnom prípade nebude taký návrh, ako ste predložili,

nebude ten finálový návrh ktorý pôjde v zmysle zákona

o obecnom zriadení a ktorý bude predmetom pripomienkového

konania.

Po druhé, bude to proces pripomienkovania komisie

dopravy a s mestskými časťami, aby boli zapracované tie

pripomienky mestských častí. Bavíme sa o tom v zmysle

Štatútu, to robíme teraz, že budeme dávať pravdepodobne

nejaké pripomienky. Musí byť spravený finálny návrh VZN,

a preto by som sa chcel ubezpečiť, že v žiadnom prípade

nebude to čo je tu teraz predložené.

Či to bude upravené, neviete ani Vy. Radšej sa to

pýtam.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Čakáme na všetky pripomienky.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Čiže to je jedna vec, ktorú by som chcel vedieť.
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Druhá vec, keď 22. 6. bude zverejnený už finálny návrh

všeobecne záväzného nariadenia, potom čo sa rozhodnete,

ktoré pripomienky akceptujete alebo ktoré nie, je vaše

subjektívne rozhodnutie či vedenia magistrátu, vás,

primátora, atď. ako to vyriešite;  vstúpime do

legislatívneho procesu v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Ale už sa nebudete pýtať mestských častí čo si myslia o tom

finálnom návrhu a bude to možné pripomienkovať len

z hľadiska 10-dňovej lehoty, ktorú nám dáva zákon o obecnom

zriadení.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Ja myslím, že to vyjadrenie pôjde k verejnosti,

nakoľko ide o taký proces. Tam nebude, že mestská časť má

sa vyjadrovať.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

My ako miestne zastupiteľstvo skončíme teraz, čiže

dnes. mestská časť, a miestne zastupiteľstvo končíme teraz,

čiže dnes. Čo sa týka pripomienkovania k Štatútu, môže

starosta pripomienkovať a môžeme my.

     A vy potom vyhodnotíte pripomienky.

     A akým spôsobom ste ich vyhodnotili sa potom dozvieme

pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

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

Ja nadviažem na kolegu; bol by nejaký problém, urobiť

to tak, aby pred zastupiteľstvami boli nejaké rokovania

ľudí s tým, kde by sa tieto pripomienky zapracovali?
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A potom ako by ste tú finálnu verziu mali, urobili sa tie

kolečká po tých mestských častiach?

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Nerozumiem.

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

Najprv by sa ujednotilo, že  čo vlastne tie mestské

časti chcú a potom by sa k tomu tie mestské časti

vyjadrili. Tak by ste mali oveľa väčšiu podporu v mestských

častiach. Tak ako povedal kolega, my tu máme 3, 4, možno

kolega má ďalších 5 pripomienok, ktoré tam chceme mať a my

nemáme žiadne garancie že ich tam dáte?

Rozumiete o čom hovorím?

Ing. Peter  N e t r i, magistrát:

Rozumiem.

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

Prečo sa to kolečko neurobilo naopak?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Ideme podľa nejakého legislatívneho procesu, ktorý

kolegovia povedali že taký je.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

S faktickou pán poslanec Korček.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Vy musíte zverejniť ten finálny návrh VZN z 22., lebo

napríklad v našej mestskej časti viacerí kolegovia žiadali,

nejde len o to že sú poslanci, ale obyvatelia ktorí si

zaslúžia nejakú poctivú diskusiu, ktorá bola vyžadovaná zo

strany mestskej časti a jednotlivých poslancov.

Podľa toho čo som sa včera dozvedel na facebooku, má

byť 9. júna. Čiže, keď 22. 6. niečo zverejníte, potom

lehota začne plynúť na ďalších 10 dní, tak to už bude po

tej lehote. Čiže tí ľudia, ktorí budú pripomienkovať

z hľadiska kultúry, v zásade to nebudú môcť ovplyvniť.

Jedine to, či sa nejaká pripomienka zapracovala, neovplyvní

váš finálny návrh, čo Vy zverejníte.

Čiže naozaj dávam do pozornosti, že to urobíte toho

22. 6. A som za to, čo pán kolega Mikulec povedal, určite

by to bol, podľa mňa, dobrý návrh, keby ste spravili ešte

jedno kolečko pre mestské časti a miestne zastupiteľstvá,

aby sme reálne vedeli, čo konkrétne bolo akceptované a aký

je ten finálny návrh.

Viete, Vy chcete ten súhlasný názor  k VZN. Ale ja

ťažko môžem za niečo hlasovať čo už teraz je neaktuálne, a

dopredu.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:
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Bude to na pripomienkovanie verejnosti a tam sa to

môže zmeniť. A potom bude mestské zastupiteľstvo a tam sa

to tiež môže zmeniť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Nech sa páči.

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

Ja by som nadviazal na mojich predrečníkov, kolegu

Korčeka a kolegu Mikulca.

     Mne sa zdá, že sa ženieme nejakým tempom. A teda či je

potrebné a nutné, aby sme naozaj takýmto spôsobom hnali ten

čas a znásilňovali to? A nehovorím o tom, aby

zastupiteľstvo mesta hlasovalo o tomto všeobecne záväznom

nariadení o rok, ale viem si predstaviť to posunutie

hlasovania na začiatok jesene, na nejaké septembrové

zastupiteľstvo, čo by bolo istotne prijateľné pre viacerých

z nás. Jednak by mohol pán primátor s vedením mesta naozaj

v kľude zrealizovať stretnutia s obyvateľmi, kde by to

mohol vysvetľovať aj obyvateľom.

Teraz nehovorím o tom, že každá pripomienka obyvateľov

by mala byť zapracovaná, ale tieto stretnutia s občanmi,

ako si ja predstavujem, mali byť o tom, aby pán primátor s

vedením mesta predstavili obyvateľom základné princípy

tejto parkovacej politiky.
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Naozaj, pýtam sa, že či je to nutné, aby o tomto

všeobecne záväznom nariadení mestské zastupiteľstvo

hlasovalo v júni a nie o dva – tri mesiace neskôr?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Dňa 22. 6. ja to neovplyvním. A myslím si, že pán

primátor to chce spraviť tieto veci čím skôr kvôli tomu,

aby sa to čo najskôr doladilo a aby sa to mohlo čím skôr

spustiť a aby to obyvatelia videli.

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

Naozaj sa mi zdá, že v takejto vážnej veci hovoriť nie

o odklade o rok ale o pár mesiacov, čo sa mi zdá, že by to

malo byť, aby sa vytvoril priestor k prerokovaniu a aby sme

sa jednoducho vyhli tomuto stresu.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Vzhľadom na veľký počet pripomienok, odpovedali sme na

každú jednu, podľa mňa. Riešili sme všetky situácie, ktoré

išli zapracovať, tak sme zapracovali. Ten návrh sme dali

pomerne rýchlo a chceme tie všetky pripomienky zapracovať.

Celé to prebieha.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ak dovolíte, vystúpi pani Mašátová a pán poslanec

Vlačiky a potom by sme ukončili vystúpenia.
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Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ja som sa chcela opýtať na; ono to bolo už viackrát

spomínané, len či vôbec je šanca, že sa bude uvažovať nad

tou pripomienkou, že by nebol boxový systém ale zónový

systém? Lebo jednak  samotný box určite to bude

naddimenzovaný platca, takže my sme zvyknutí parkovať za

platbu, takže by sa viac zmestilo boxov.

     A druhá vec, aj som to čítala, o koľko parkovacích

miest mestská časť príde, keď sa zruší parkovanie ktoré je

teraz tam zrejme nie veľmi obľúbené, ale aspoň jedno koleso

na chodníku tie autá stoja. Ak sa to zavedie naozaj tak, že

budú tie boxy a nebudú tie zóny, a kde sa potom naberie

tých chýbajúcich 20 – 30 parkovacích miest?

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Áno, musí to byť jasné, kde sa má parkovať; tie boxy

alebo parkovacie pásy.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Budú aj zóny, aj parkovacie pásy? Doteraz som počula,

že budú boxy.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Možno aj parkovacie pásy. Bude sa hľadať to

najefektívnejšie riešenie.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :



53

6.zasadnutie MZ MČ B-NM 16. 5. 2019

Doteraz čo som dostala odpovede a čítala som, všetko

bolo boxy, boxy, žiadne zóny, tak preto som to chcela

vedieť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Vlačiky, potom pán poslanec Mikulec.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel povedať, že

prosím všetkých kolegov, aby túto záležitosť neodsúvali

niekde na september, na október, na ďalší rok, a podobne.

Tomu sme boli svedkami minulé volebné obdobia, dúfam že to

skončilo a stále parkovaciu politiku nemáme.

Myslím si, že prebieha úplne štandardný proces ako ku

každému VZN. Mestské časti dostali lehotu 30 dní, kedy sa

mohli vyjadriť. Štandardne to funguje aj pri iných VZN, že

sa znovu rokuje. Myslím, že máme možnosť sa vyjadriť, máme

možnosť to pripomienkovať. Môžeme sa vyjadrovať aj dnes, či

mestská časť v zastúpení starostu alebo my ako fyzické

osoby sa môžu vyjadrovať. Sme tu my, mestskí poslanci, nás

viete osloviť, cez nás  môžete nejaké veci tlačiť. My,

podľa mňa,  všetci sme ochotní diskutovať a

hľadať riešenia.

Ale chcem poprosiť, aby sme už tento proces

nepredlžovali a nežiadali o nejaké odklady. Naozaj je to

tak dôležitá téma a také kvantum roboty nás čaká, že treba

dať súhlasné stanovisko. O pripomienkach sa môžeme aj
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baviť. Podľa uznesenia dopravnej komisie by sme  mali

hlasovať o tých pripomienkach zvlášť.

     Ale už to, prosím, nezdržujme, aby to v tom júni na

mestskom zastupiteľstve mohlo ísť. Za mňa je to všetko.

Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Faktická pán poslanec Mikulec.

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

Ja nadviažem na Martina (Mgr. Vlačikyho). Martin, nič

vám nebráni to odsúhlasiť aj s tým, že by sme sa k tomu

vyjadrili, že  by ste počkali. V júni vám to nebráni

absolútne nič schváliť. To je štandardný proces.

Ja len chcem povedať, viete čo ma irituje na tomto

všetkom? Teraz sme sa bavili o tom, že Staré Mesto má

nejaké zvláštne postavenie. Vy už teraz viete povedať, či

to bude 70 : 30 alebo 60 : 40, čo predstavíte ten model

toho VZN. Viete mi to povedať?

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

V bude v rámci návrhu Štatútu.

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

Čiže vyjdete nejakým spôsobom v ústrety, aby to oni

mali inak ako ostatné mestské časti? Vyjdete.
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Potom Vy ste vyšli Petržalke v ústrety, lebo Petržalka

ten pôvodný model čo bol 30 : 70 prehodila, takže ostatné

mestské časti by to mali mať 85 : 15; čo týka obratkového

parkovania, parkovacej karty 50 : 50.

A teraz tu máme model Nového Mesta. Viete výsledok

modelu Nového Mesta?  30 : 70 na obratkové parkovanie.

Viete, tieto mestské časti tieto pripomienky dali,

vyšli ste im v ústrety? Ja si myslím, že tento model dosť

kolegov nejakým spôsobom by privítalo. Či by ste vedeli

tento model zapracovať do toho VZN, ktoré bolo predložené?

Lebo ja vám poviem, že ja necítim že by táto mestská

časť bola o niečo menej cenné ako Petržalka alebo Staré

Mesto. Ja si myslím, že je to jedna z najexponovanejších

mestských častí v Bratislave, ak nie najviac postihnuté.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

(Vyjadrenie.)

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

Ja vám poviem, ja nie som proti tomu, aby sme dali

mestskej polícii. Mestská polícia potrebuje každý peniaz.

Ja si myslím, že 15 % brať mestskej polícii je úplne zlé.

Mestská polícia potrebuje veľa peňazí. Mestská polícia je

poddimenzovaná čo sa týka stavov, mestská polícia je

neatraktívna pre ľudí, ktorí by tam robili. Mestská polícia

nemá ľudí na to, aby parkovanie nejakým spôsobom sanovala,
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lebo tých ľudí je málo. A ako sme počuli, ten policajt

zarobí na ďalšieho.

Ja sa pýtam, nechajte si tieto peniaze, či viete

zobrať pripomienku z Nového Mesta, že by príjem z toho

obratkového parkovania na hodinu bol 30 : 70? Neublíži sa

tým ani Petržalke, veď ako  hovoríte, dala si tento návrh,

a ten bol zapracovaný; ten ste zapracovali aj Petržalke.

     Akým spôsobom zapracujete návrh Starého Mesta, či ste

schopní zapracovať návrh Nového Mesta? My nemáme problém to

podporiť. Ale garancie nemáme žiadne.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

To bolo nešťastné od začiatku, že sa to tak urobilo,

ale nechcem sa k tomu vracať.

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

Len Staré Mesto urobilo - má, Petržalka urobila - má.

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

Neviem či má.

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

Má, lebo pán primátor povedal, že pán Hrčka povedal,

Že je to dobrý model. Má? Má.
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Ja beriem, môžeš mi Maťo ukazovať tieto tabuľky hore,

dole, ale až realita ukáže, aké tie čísla naozaj budú. A ja

si myslím, že 15 % kľudne môžeme mestskej polícii nechať.

My nechceme zobrať mestskej polícii. Chceme, aby konečne tá

mestská polícia fungovala, aby konečne tá mestská polícia

urobila poriadnu represiu na mimobratislavčanov, lebo my

nechceme našich ľudí postihovať. Ja sa tu môžem postaviť,

ja môžem tu mávať, aby sa dalo ešte menej. Ja to nechcem

vám to robiť, lebo ja som za to, aby sa tá parkovacia

politika zaviedla. Ale, aby tí ľudia, keď už za niečo

platia, mali výhody oproti tým mimobratislavčanom, to je

prvá vec.

     A druhá vec je, dávame nejaký návrh z Nového Mesta, čo

je dosť veľká časť, ktorá má obrovský problém s parkovaním.

Bola jedna z prvých mestských častí, ktorá niečo rozbehla.

Vždy bola brzdená mestom, aby nejako už začala. Ja som bol

som súčasťou a viem, že keď sme aj dali  nejaké projekty

tak to trvalo rok, keď sa schválili, alebo kým to niekto

držal v kufríku, atď. Potom sa tu nadávalo že mestská časť

nič nerobí. Teraz to trošku vyšlo na povrch, že to nebolo

tak.

My dávame taký návrh, že či by sa nedalo pridať,

nechajte si tieto poplatky, mestskú políciu akokoľvek

nechceme. Ja som aj pôsobil v tej komisii verejného

poriadku a viem aký je strašný problém s peniazmi. Viem,

ako je neatraktívna tá práca pre tých policajtov. Ja viem,

že sme podhodnotení oproti takému mestu ako je Brno o 50 %.

Čiže tie peniaze pre mestských policajtov treba nechať.
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Hovorím, či vieme zapracovať tento návrh a či máme

nejakú garanciu, že to bude zapracované v tom VZN, ktoré

bude vyvesené 22.?

Ing. P. N e t r i, Magistrát:

VZN bude zverejnené.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r:

Ešte faktická, nech sa páči.

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

Ja by som chcel zareagovať na Martina (Mgr.

Vlačikyho). Ja som viackrát povedal, že sa netreba

unáhľovať. Dá sa povedať, že je leto, a celému tomuto

procesu myslím že tých pár mesiacov by nám naozaj pomohlo.

A druhá vec, sme v nejakom legislatívnom proces, ale

nemyslím si, že je úplne štandardné, aby dva dni pred

finálnym termínom odovzdaním pripomienok, zasadalo 5

miestnych zastupiteľstiev a jeden deň pred vypršaním tej

lehoty ďalšie tri miestne zastupiteľstvá. A to ešte

nehovorím o tom, že koľko bolo iných zastupiteľstiev.

     Čiže naozaj myslím si, že ten strašný tlak na júnový

termín dáva v mojich očiach nepríjemný signál o celom tomto

procese. Naozaj, myslím si, že toto VZN za posledné roky je

najdôležitejším VZN, ktoré výrazne ovplyvní fungovanie a

chod mesta. Ja si myslím, že skutočne by pomohlo o tie dva

– tri mesiace to posunúť, čo môže tomuto len pomôcť.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Týmto by sme ukončili ako „vystúpenie primátora hl. m.

SR Bratislavy“.

Ing. Peter  N e t r i, Magistrát:

Od januára nás naháňajú viacerých mestských časti, aby

sme niečo urobili s tým parkovaním. Čiže aj preto sa pán

primátor uchádza o to, o celý proces v tom termíne, aby

mohli vznikať jednak pilotné, na ktoré tlačia viacerí

starostovia.

     Ak mesto sa nepohne, tak musíme tu robiť kompromis.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, ideme k ďalšiemu bodu.

BOD 5:

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  č. .../2019

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám za to, že väčšinu tej diskusie k tomuto bodu máme

za sebou, aspoň dúfam že máme za sebou. .

Takže verím, že môžeme prikročiť k jednotlivým

návrhom, ktoré majú kluby, alebo poslanci.

Želáte si prestávku teraz? (Áno.)

Vyhlasujem prestávku do 16,10 hod.

(PRESTÁVKA)

Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať.

Poprosím, kto mal prvý návrh?

Nech sa páči, prvý pán poslanec Petrovič, potom pán

poslanec Mikuš a tretia pani poslankyňa Šebejová.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne, pán starosta. Mám niekoľko návrhov

pripomienok k VZN, takže ich aj prečítam.

Pripomienka 1. je:

     A.

mestská časť žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečiť dopracovanie návrhu všeobecne záväzného

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na základe

pripomienok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť

ho na verejnú diskusiu pred konaním mestského

zastupiteľstva v júni 2019.

B.
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navrhuje upraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel v znení nasledovných ďalších

pripomienok:

Pripomienka 1; zmeny, znenie § 2 – Návrh:

Momentálne nemajú mestské časti právomoc  navrhovať

zriadenie a úpravu dlhodobého parkovania podľa toho návrhu,

ktorý nám bol predložený.

     Tak ako bolo povedané, vyjadrujeme sa k pôvodnému

návrhu.

     Navrhované znenie prichádza do ucelených oblastí, a to

takých, aby príslušná mestská časť mohla aj v rámci jednej

zóny dočasného parkovania stavať rôzne parkovacie miesta,

napríklad výhradne pre rezidentov alebo v určenom čase pred

školami a škôlkami v trvaní do 15 minút len pre rodičov

žiakov, atď.

To navrhované znenie v rámci pripomienky je:

(1) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné

parkovanie motorových vozidiel (parkovacie miesta)

sa zriaďujú, rušia a menia výlučne na návrh

mestskej časti, na ktorej území sa nachádzajú

vrátane definovania pravidiel, ktoré budú platné

v danom úseku.

(2) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné

parkovanie motorových vozidiel (parkovacie miesta)

sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.

Pripomienka 2:

Upraviť návrh VZN hlavného mesta tak, aby umožňovalo

zmenu Prílohy č. 1 bez zmeny VZN (rozsah rezidenčnej zóny
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a zaradenie do tarifného pásma tej ktorej mestskej časti)

len na základe oznámenia o prijatí uznesenia miestneho

zastupiteľstva dotknutej mestskej časti

o zriadení/zmene/zrušení zóny/tarify, pričom k takejto

zmene prílohy zo strany hlavného mesta by malo prísť

v presne stanovenej lehote.

Návrh parkovacej politiky predpokladá, že mestské

časti si sami navrhnú a vytvoria parkovacie zóny.

Nakoľko tieto majú byť uvedené v Prílohe mestského

VZN, pri akejkoľvek jej zmene by išlo o zmenu VZN hlavného

mesta SR Bratislavy a pomerne zdĺhavý proces.

Tam mám návrh, že toto by bolo vhodné nejakým spôsobom

zohľadniť.

Pripomienka 3:

V Prílohe č. 2 vypustiť tretí odstavec: „Na vydanie

parkovacej karty nie je právny nárok. Ďalej tretí odstavec

navrhujeme vypustiť.

Ak mesto zavedie parkovaciu politiku, povinnú pre

všetkých občanov, nemôže si ponechávať takúto mieru

svojvôle pri určovaní toho, či bude, alebo nebude predávať

parkovacie karty pre konkrétne zóny.

     Je to podľa mňa aj porušením princípu rovnosti,

nakoľko občania, ktorí budú žiadať neskôr o parkovacie

karty, môžu byť znevýhodnení pri možnosti ich získania od

tých, ktorí požiadajú na začiatku.

Pripomienka 4: Bod 1.2.1 Prílohy č. 2 VZN doplniť na záver

tohto bodu vetu:
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     Počet kariet REZIDENT GARÁŽ, ktoré je možné vydať

žiadateľovi, je daný počtom parkovacích miest, ku ktorým má

žiadateľ preukázateľne vlastnícky vzťah a nachádzajú sa na

území mestskej časti, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

Pripomienka 5:

V § 5 VZN zvážiť zmenu ceny ročného parkovania pre

kartu REZIDENT GARÁŽ na 0 €. Žiadateľ, ktorý v rezidenčnej

zóne bude parkovať na svojom pozemku (garáži), podľa môjho

názoru robí mestu a mestskej časti službu tým, že nevyužíva

verejný priestor. Rezidentská karta REZIDENT GARÁŽ by mala

byť odmenou pre týchto vlastníkov nehnuteľností za

nezaberanie verejného priestranstva autami a využívania

vlastných pozemkov, garáží a parkovacích miest, do ktorých

investovali aj nejaké finančné prostriedky.

Takže domnievam sa, že to by malo byť zo strany mesta

tiež nejakým spôsobom pre občanov, aby využívali primárne

svoje možnosti na parkovanie a až potom sa snažili parkovať

na verejnom priestranstve.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Poslanecký návrh.

     Návrh zmeny uznesenia k stanovisku Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto schvaľuje stanovisko k návrhu všeobecne

záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.

.../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení:

Za A. nesúhlasí so znením návrhu VZN hlavného mesta SR

Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré

bolo predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16. 5. 2019.

Za B: žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečiť dopracovanie návrhu všeobecne záväzného

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na základe

pripomienok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť

ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie

mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019.

Za C: navrhuje upraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel v znení nasledovných

pripomienok:

C.1: Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní

motorových vozidiel nebudú mať mestské časti právomoc

navrhovať zriadenie a úpravu zón dočasného parkovania.

Navrhované znenie tiež vypúšťa slovné spojenie „do
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ucelených oblastí“, a to tak aby príslušná miestna časť

mohla aj v rámci jednej zóny dočasného parkovania stanoviť

rôzne parkovacie miesta, napr. výhradne pre rezidentov,

alebo v určenom čase pred školami a škôlkami v trvaní do 15

min. len pre rodičov žiakov, atď.

„§ 2 znie:

(1) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné

parkovanie motorových vozidiel (parkovacie miesta)

sa zriaďujú, rušia a menia výlučne na návrh

mestskej časti, na ktorej území sa nachádzajú,

vrátane definovania pravidiel, ktoré budú platné

v danom úseku.

(2) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné

parkovanie motorových vozidiel (parkovacie miesta)

sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia“

Táto pripomienka platí spoločne s návrhom doplnenia Štatútu

hlavného mesta Bratislavy podľa pripomienky k návrhu zmeny

štatútu.

C.2: Upraviť návrh VZN hlavného mesta tak, aby umožňovalo

zmenu Prílohy č. 1 bez zmeny VZN (rozsah rezidenčnej zóny

a zaradenie do tarifného pásma tej ktorej mestskej časti)

len na základe oznámenia o prijatí uznesenia miestneho

zastupiteľstva dotknutej mestskej časti

o zriadení/zmene/zrušení zóny/tarify, pričom k takejto

zmene prílohy zo strany hlavného mesta by malo prísť

v presne stanovenej lehote.

Návrh parkovacej politiky predpokladá, že mestské

časti si sami navrhnú a vytvoria parkovacie zóny.
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Nakoľko tieto majú byť uvedené v Prílohe mestského

VZN, pri akejkoľvek jej zmene by išlo o zmenu VZN hlavného

mesta SR Bratislavy a pomerne zdĺhavý proces.

Optimálne by bolo ponechať vytváranie zoznamu zón

a tarifných pásiem na samotné mestské časti bez toho, aby

boli uvedené v prílohe mestského VZN.

C.3: V Prílohe č. 2 VZN vypustiť tretí odstavec: „Na

vydanie parkovacej karty nie je právny nárok.

Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocuje aktuálnu situáciu

statickej dopravy v zóne. V nadväznosti na aktuálnu

situáciu statickej dopravy v zóne môže prevádzkovateľ

pozastaviť predaj parkovacích kariet pre všetky typy

parkovacích kariet alebo pre niektoré z nich.

Ak mesto zavedie parkovaciu politiku, povinnú pre

všetkých občanov, nemôže si ponechať takúto mieru svojvôle

pri určovaní toho, či bude, alebo nebude predávať

parkovacie karty. Je to aj porušením princípu rovnosti,

nakoľko občania, ktorí budú žiadať o parkovacie karty

neskôr, môžu byť znevýhodnení pri možnosti ich získania.

C.4: 1.2.1 Prílohy č. 2 VZN doplniť na záver tohto bodu

vetu:

Počet kariet REZIDENT GARÁŽ, ktoré je možné vydať

žiadateľovi, je daný počtom parkovacích miest, ku ktorým

preukáže žiadateľ vlastnícky vzťah a ktoré nie sú verejným

priestranstvom.
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C.5:  V § 5 zvážiť zmenu ceny ročného parkovania pre kartu

REZIDENT GARÁŽ na 0 €. Žiadateľ, ktorý v rezidenčnej zóne

bude parkovať na svojom pozemku (garáži) robí mestu

a mestskej časti službu tým, že nevyužíva verejný priestor.

Rezidentská karta REZIDENT GARÁŽ by mala byť odmenou pre

týchto vlastníkov nehnuteľností za nezaberanie verejného

priestranstva autami.

C.6: V prílohe č. 2 k VZN sa mení bod na 1.2 Oprávnenie

vyplývajúce z parkovacej karty.

     1.2.1 Prvá rezidentská parkovacia karta vydaná na byt

REZIDENT 1 sa mení nasledovne: Parkovacia karta REZIDENT 1

umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie.

1.2 Motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému

je rezidentská karta priradená na parkovacie miesta, je

kumulatívne v rozsahu 4 hodín denne.

     Druhá rezidentská karta vydaná (REZIDENT 2).

     Parkovacia karta (REZIDENT 2) umožňuje ďalšie dočasné

parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku

ktorému je karta pridelená na parkovacích miestach v iných

zónach s tarifným pásmom B,C,D, kumulatívne v rozsahu 2

hodín denne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová -  pripomienka

č. 3.
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Poslankyňa Ing. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Pripomienku A.1 som vypustila, keďže sa nachádza

v návrhu pána poslanca Petroviča a myslím aj ostatných

kolegov.

Pripomienka A.2 som začala prílohou, takže bod 1.2.1

Prílohy č. 2 VZN vypustiť vetu:

     Na jeden byt nie je možné súčasne vydať parkovaciu

kartu REZIDENT 1 a REZIDENT GARÁŽ.

     Potom som chcela zapracovať do návrhu VZN v § 4 bod 2:

     Možnosť vyhradiť parkovacie miesto na evidenčné číslo

vozidla pre vozidlo prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým

zdravotným postihnutím, ak miera funkčnej poruchy tejto

fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku vypracovaného

podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení

neskorších predpisov a úprav je 75 % a vyššia.

To znamená, že pre naozaj ťažko zdravotne postihnutých

občanov, aby mohli parkovať čo najbližšie k svojmu bydlisku

a svojmu domu.

Potom je ďalší  návrh: Zapracovať do návrhu VZN v § 4

bod 2.

     Úplnú úľavu z poplatkov za parkovanie pre rezidentov,

ktorí v rámci mestskej časti alebo v inej mestskej časti

opatrujú doma rodinných príslušníkov (rodičov, súrodencov

či deti), ktoré sú na základe posudku vypracovaného podľa

zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zaradené do IV.

V. a VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej

fyzickej osoby.
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To znamená, že keď sa o týchto ľudí starajú rodinní

príslušníci doma, tak tým uľahčujú štátu, ktorý prispieva

iba na pobyt takejto osoby v zariadení a nejakým spôsobom

neprispieva na opatrovanie doma.

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. To boli vlastne 3 návrhy.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, PhD.:

Ja by som ešte navrhoval z toho pôvodného návrhu VZN,

ktorý máme, vyradiť bod č. 1, ktorý sa týka, že mestská

časť má záujem sa zaradiť na území mestskej časti do jednej

zóny.

Navrhujem túto vec prerokovať na mimoriadnom alebo

inom zastupiteľstve s tým, že je to tak závažná vec, že

v podstate nemalo by to byť navrhnuté ako pripomienka, ale

mala by byť k tomu vedená naozaj širšia diskusia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V podstate ide o 4 návrhy

Poprosím návrhovú komisiu.

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

Musíme hlasovať, ak teda súhlasíte, o každej tej

pripomienke zvlášť.
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Alebo sa môžeme dohodnúť tak, že bude „tak ako to bolo

prečítané“.

(Súhlas poslancov s návrhom „tak ako bolo prečítané.)

Ďakujem pekne.

Takže prvý návrh bol môj. Prosím vyjadriť sa k návrhu,

tak ako bol prečítaný pred chvíľou.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Petroviča.

(Hlasovanie.)

     Za:                 11 poslancov.

Proti:               3

Zdržal sa:           4

     Teraz hlasujeme o návrhu pána poslanca Mikuša.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 11

Proti:               3

Zdržal sa:           4

Teraz hlasujeme o návrhu pani poslankyne Šebejovej.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0
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Zdržal sa:           0

Teraz hlasujeme o návrhu pána poslanca Vlačikyho)

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Teraz poprosím o finálny návrh a budeme hlasovať

o predložených návrhoch en bloc.

     Hlasujeme o pôvodnom návrhu s pripomienkami, ktoré sme

schválili.

(Názory poslancov na ďalšie hlasovanie o návrhu zmeny

uznesenia.)

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

Ako návrhová komisia si dovolím formulovať to

uznesenie.

     To znamená, že ideme hlasovať o tom, že  Miestne

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy v znení

schválených pripomienok a pripomienok, ktoré boli dané

úradom, okrem bodu 1, ktoré boli z uznesenia vypustené.

To uznesenie sa dá vypracovať.

(Názory poslancov na „nesúhlasí“ s obsahom návrhu

VZN.)
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To znamená, či súhlasíme s obsahom pôvodného návrhu,

o ktorom pán primátor povedal, že je neaktuálny.

Myslím, že dá sa hlasovať aj s pripomienkami.

Myslím, že je to pochopiteľné a dá sa to uznesenie

naformulovať.

     Navrhujem, aby sme hlasovali o tom uznesení tak, ako

som ho predniesol.

To znamená, v tom pôvodnom návrhu uznesenia, ktorý

máme v predtlači, slovo „súhlasí“ sa mení na slovo

„nesúhlasí“.

Vypúšťa sa bod 1.

Zaraďujú sa schválené pripomienky a ostatné

pripomienky ostávajú tak ako sú v predtlači.

Rozumieme všetci, o čom budeme hlasovať? (Áno.)

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Prosím, hlasujeme o návrhu. Kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                 10 poslancov.

Proti:               5

Zdržal sa:           2.

Materiál nebol schválený. Ďakujem pekne.

Prikročíme k bodu 6.

BOD 6:
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Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku č. .. Štatútu

hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa príjmu za

dočasné parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r

Nech sa páči pripomienky.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem  pekne.

Pripomienka č. 1:

Žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, na základe ktorej

vypracovalo hlavné mesto SR Bratislava návrh rozdelenia

príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových

vozidiel, a všetkých ostatných dokumentov, ktoré boli

podkladom pre vypracovanie parkovacej politiky.

Navrhujeme upraviť návrh Dodatku č... Štatútu hlavného

mesta SR Bratislavy v znení nasledovných pripomienok:

Podľa návrhu Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta SR

Bratislavy nebudú mať mestské časti právomoc navrhovať

zriadenie a úpravu zón, ako aj definovania pravidiel

dočasného parkovania.

Preto sa navrhuje nasledovná úprava Dodatku č. ...  Štatútu

hlavného mesta SR Bratislavy:
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„V čl. 73 sa dopĺňa nové písm. zc) ktoré znie:

zc) ustanovuje výlučne na návrh mestskej časti, na ktorej

území sa komunikácie I. až IV. triedy a účelové komunikácie

nachádzajú, úseky miestnych komunikácií na dočasné

parkovanie vozidiel“.

„V čl. 74 sa dopĺňa nové písm. z), ktoré znie:

z) navrhuje úseky miestnych komunikácií na dočasné

parkovanie vozidiel, určuje časové obdobia, v ktorých sú

parkovacie miesta spoplatnené, zaradenie do tarifnej zóny

a ďalšie podmienky na týchto úsekoch, vrátane možnosti

určiť vyhradené miesta iba pre rezidentov.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Len z procesného hľadiska chcem odpovedať pánovi

prednostovi na to čo hovoril, že to nie je možné, nesúhlasí

s pripomienkou. Ja by som si zobral ako pomoc tento návrh

stanoviska k Štatútu, kde alternatíva č. 2 hovorí

„nesúhlasí s pripomienkou, atď.“

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ja som to nepovedal, ja som tu chvíľu nebol.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Pán poslanec Mikulec.

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

     Chcem prečítať návrh zmeny uznesenia k stanovisku

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu úprav hlavného mesta

SR Bratislavy o rozdelenie výnosu príjmov z úhrad za

dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

Po a) nesúhlasí

s návrhom Dodatku č. ... Štatútu úhrad hlavného mesta SR

Bratislavy o rozdelenie výnosu príjmov z úhrad za dočasné

parkovanie motorových vozidiel.

Po b) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o dopracovanie návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta

Slovenskej republiky o rozdelenie výnosu príjmov z úhrad z

dočasného parkovanie motorových vozidiel na základe

pripomienok mestských častí a verejnej diskusie.

A predložiť ho v spracovanej verzii na opätovné

pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu

najneskôr v septembri 2019.

Po c) žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy

zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy parkovacích miest,

ktorú vypracovalo hlavné mesto SR Bratislavy k návrhu

rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie

motorových vozidiel a všetkých ktoré boli podkladom pre

vypracovanie parkovacej politiky? .
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Po d) navrhujem upraviť návrh Dodatku č... Štatútu hl. m.

SR Bratislavy v znení nasledovných pripomienok.

Podľa návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy

nebudú mať mestské časti právomoc navrhovať zriadenie

a úpravu zón ako definovanie pravidiel dočasného

parkovania, preto sa navrhuje nasledovná úprava Dodatku

Štatútu hl. m. SR Bratislavy:

V čl. 73 sa dopĺňa nové písm. zc), ktoré znie:

zc)  ustanovuje výlučne na návrh mestskej časti na ktorej

území sa komunikácie I. - IV. triedy a účelové komunikácie

nachádzajú, úseky miestnych komunikácií na dočasné

parkovanie vozidiel.

     V čl. 74 sa dopĺňa nové písm. z), ktoré znie:

z) navrhuje úseky miestnych komunikácií na dočasné

parkovanie vozidiel, určuje časové obdobie, v ktorých sú

parkovacie miesta spoplatnené, zaradenie do tarifnej zóny a

ďalšie podmienky na týchto úsekoch, vrátane možností určiť

výhradne iba pre rezidentov;

aby sa prerozdelili príjmy z ostatných výnosov úhrad za

dočasné parkovanie v pomere 70 pre Bratislavu a 30 pre

mestskú časť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne.

     Čiže máme tu dva návrhy.
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Takže prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať za prvý

návrh pána poslanca Petroviča.

(Hlasovanie.)

Za:                15 poslancov.

     Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Mikulca a pána

poslanca Mikuša.

Poprosím návrhovú komisiu.

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

Ide o návrh „tak ako bol prednesený“.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 10 poslancov.

Proti:               3

Zdržal sa:           3

Ďakujem pekne.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. V. V l a č i k y, PhD.:

Dámy a páni, mali sme v podstate 2 alternatívy návrhu

uznesenia.

     Vzhľadom na hlasovanie v podstate prešla alternatíva 1

tohto uznesenia.
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Alternatíva 2, pôvodne bolo 50 : 50, teraz je zmena 70

: 30.

Vy ste navrhli 85 : 15.

     Vy ste to zmenili, tu je teraz všetko 50 : 50 ako tomu

správne rozumiem.

V podstate tá alternatíva 2 v znení 70 % pre mesto

Bratislavu a 30 % pre mestské časti – vyjadrujeme nesúhlas

s návrhom Dodatku Štatútu s pripomienkami.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Prosím, hlasujeme o konečnom návrhu uznesenia k

Dodatku Štatútu; bodu č. 6.

(Hlasovanie.)

Za:                 9 poslancov

Proti:              4

Zdržal sa:          2

BOD 7:

Záver

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Dámy a páni, týmto končím dnešné zasadnutie

zastupiteľstva.

ZNELKA MČ.
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