
1

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

		

         ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 25. júna 2019

v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava – Nové

Mesto, ul. Vajnorská č. 21



2

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

O B S A H

BOD 1:

Otvorenie                                           str.  8

BOD 2:

Schválenie programu rokovania                       str.  9

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie             str. 15

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení              str. 15

BOD 5:                                              str. 16

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

BOD 6:                                              str. 36

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto

BOD 7:                                             str. 50

Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacie

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2019-2020

BOD 8:                                              str. 51



3

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

BOD 9:                                              str. 54

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na

II. Polrok 2019

BOD 10:                                           str. 55

Správa z kontroly nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM

na 16. zasadnutí MZ uznesením č. 16/15, vyplývajúcich

z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná

škola s materskou školou Za kasárňou 2 a kontroly

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola

s materskou školou Za kasárňou 2 z dôvodu zmeny vedenia

školy

BOD 11:                                             str. 57

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania

nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom

Slovenskej republiky Bratislavou

BOD 12:                                             str. 58

Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č.

6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie

stavby „INS-FTTC-B BA Jeséniova“

BOD 13:                                            str. 60

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa predaja stavby – rodinného domu so súp. č. 847 vrátane



4

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

príslušenstva nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto v správe

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a postaveného na

pozemku – parc. č. 12930/1 do výlučného vlastníctva Soni

Slezákovej, Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava

BOD 14:                                             str. 63

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 412 – 413

nachádzajúcich sa na 4. p. administratívnej budovy, súp. Č.

2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave, a to neziskovej

organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava

BOD 15:                                            str. 66

Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača –

spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo

nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,

v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS

vyhlásenej  dňa 07. 03. 2019 na základe odporúčania komisie

ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

BOD 16:                                             str. 99

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností

z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

BOD 17:                                            str. 102

Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva

k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 108

zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto

BOD 18:                                            str. 106



5

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku

registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území

Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej,

obaja bytom Teplická 15, Bratislava

BOD 19:                                            str. 108

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1

a 13329, v k. ú. Nové Mesto pre HE servis s.r.o., Bulharská

70, Bratislava

BOD 20:                                            str. 114

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6

a parc. č. 23022/7, v k. ú. Nové Mesto, pre Dopravný podnik

Bratislava, akciová spoločnosť

BOD 21:                                            str. 116

Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd236/18/1103-5

proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7 ods. 7 Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 1/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorý bolo zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 7/1996 z 26. 11. 1996 o záväzných častiach

územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 6/2000 z 13. 69. 2000

BOD 22:                                            str. 119

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Centrum včasnej

intervencie“



6

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

BOD 23:                                           str. 119

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Zariadenie pre

seniorov“

BOD 24:                                            str. 119

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Detské jasle

Vihorlatská“

BOD 25:                                            str. 136

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko, n.o. vo

výške 5 000 €

BOD 26:                                            str. 137

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub

1922 Bratislava vo výške 22 500€

BOD 27:                                            str. 153

Informácia o riešení havárie v Materskej škôlke Jeséniova

BOD 28:                                            str. 162

Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka

BOD 29:                                            str. 172

Návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto v rámci parkovacej politiky

hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zmluvy

o spolupráci

BOD 30:                                            str. 215



7

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Návrh na schválenie  podnájmu v rámci Nájomnej zmluvy č.

126/2019 uzatvorenej so spoločnosťou BZS Company, s.r.o.,

Bajkalská 18/A, Bratislava, v prospech spoločnosti Moving

Board Slovakia, s.r.o., Legerského 3, Bratislava

MATERIÁL R/1:                                      str. 217

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného

fondu a zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2019

MATERIÁL R/2:                                      str. 219

Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného

obstarávateľa – mestská časť Bratislava – Nové Mesto

v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie

prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej častí

Bratislava – Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06.

2019, účinnej dňa 15. 06. 2019

BOD 31:                                            str. 223

Rôzne

BOD 32:                                            str. 236

Interpelácie

BOD 33:                                            str. 241

Vystúpenie občanov

(Neúčasť občanov na zasadnutí MZ)

BOD 34:                                            str. 241

Záver.

                       x          x



8

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

ZASADNUTIE MZ MČ B-NM o 14.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie.

     Mgr. Rudolf KUSÝ, starosta MČ B-NM:

     Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

pracovníci úradu, vážení zástupcovia našich organizácií,

ctení hostia, dámy a páni vítam Vás a zároveň otváram

dnešné rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto.

Ja sa chcem vopred trochu ospravedlniť za svoju

indispozíciu, som už týždeň prechladnutý a neviem sa toho

zbaviť, takže až mi niekedy zlýha hlas, tak pardon.

Informácia; okolo 11 hod. budem musieť odísť, i keď verím,

že dnešné rokovanie bude rýchle.

Zároveň chcem ospravedlniť panie riaditeľky a pánov

 riaditeľov, po ich materiáloch, teda po bodoch 6, 7, by

odišli späť do školy, nakoľko majú plno práce v súvislosti

s vysvedčeniami. Ale mám za to, že ostatné materiály, ktoré

sa týkajú škôl, máme prejdené a sú jasné.

Ak dovolíte, prejdeme k bodu 2:
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BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Program dnešného rokovania ste dostali vopred;

nachádza sa aj na web stránke:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava –

Nové Mesto

7. Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-

organizačné a materiálno-technické zabezpečenie

výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských

zariadení v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre

školský rok 2019/2020

8. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

9. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM

na II. polrok 2019

10. Správa z kontroly nápravných opatrení uložených

MZ MČ B-NM na 16. zasadnutí MZ uznesením č. 16/15,

vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou
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školou Za kasárňou 2 a kontroly hospodárenia

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou

školou Za kasárňou 2 z dôvodu zmeny vedenia školy

11. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám

prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktoré sú

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do

správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

12. Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku

parc. č. 6749/3 pre účely územného konania týkajúceho

sa realizácie stavby „INS-FTTC-B BA Jeséniova“

13. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa predaja stavby – rodinného domu so súp.

č. 847 vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v k. ú.

Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a postaveného na pozemku – parc. č. 12930/1 do

výlučného vlastníctva Soni Slezákovej, Pri Dynamitke

38, 831 03 Bratislava

14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií

č. 412 – 413 nachádzajúcich sa na 4. p.

administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul.

11 v Bratislave, a to neziskovej organizácii Centrum

včasnej intervencie, Bratislava

15. Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača .

spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom

Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO:

51 645 751, zapísanej v obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vo vložke č.

127558/B predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07. 03.

2019 na základe odporúčania komisie ako aj uzavretie

nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom
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16. Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv

a povinností z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

17. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho

práva k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až

108 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území

Nové Mesto

18. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena

k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11,

v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Lukáša

Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15,

Bratislava

19. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO

parc. č. 13330/1 a 13329, v k. ú. Nové Mesto, pre HE

servis s.r.o., Bulharská 70, Bratislava

20. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra “C“ KN parc.

Č. 23022/6 a parc. č. 23022/7, v k. ú. Nové Mesto, pre

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

21. Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd

136/18/1103-5 proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7

ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 1/2008 zo 16. 4. 2008,

ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.

7/1996 z 26. 11. 1996 o záväzných častiach územného

plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.

6/2000 z 13. 6. 2000

22. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok z programu IROP pre projektu

„Centrum včasnej intervencie“
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23. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok z programu IROP pre projekt

„Zariadenia pre seniorov“

24. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný

finančný príspevok z programu IROP pre projekt „Detské

jasle Vihorlatská“

25. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko,

n. o. vo výške 5 000 €

26. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský

športový klub 1922 Bratislava vo výške 22 500 €

27. Informácia o riešení havárie v Materskej škôlke

Jeséniova

28. Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt

Snežienka

29. Návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto v rámci parkovacej

politiky hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na

schválenie zmluvy o spolupráci

30. Návrh na schválenie podnájmu v rámci Nájomnej

zmluvy č. 126/2019 uzatvorenej so spoločnosťou BZS

Company, s.r.o., Bajkalská 18/A, Bratislava,

v prospech spoločnosti Moving Board Slovakia, s.r.o.

Legerského 3, Bratislava

31. Rôzne

32. Interpelácie

33. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

34. Záver.

Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o príprave Kultúrneho leta 2019
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. Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

konaného dňa 07. 05. 2019.

Chcem sa opýtať, má niekto návrh na zmenu programu

dnešného rokovania alebo na jeho doplnenie? Okrem teda

úradných vecí. Dobre.

     Dámy a páni, ideme teda hlasovať o chvíľočku o

programe dnešného rokovania, pričom chcem poprosiť, aby ste

ho neschválili. Dôvod je ten, že máme tu ešte 2 body, ktoré

pribudli dodatočne, čiže potrebujeme, aby sa program

neschválil a následne sme schválil program aj s tými 2

bodmi, ktoré ste dostali dodatočne.

Takže, dámy a páni, nech sa páči, prejdeme

k hlasovaniu o programe dnešného rokovania.

     Kto je za; nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)      17 poslancov

(Hlasovanie.)

Za:               1 poslanec

Proti:           10

Zdržal sa:        6

Čiže program dnešného rokovania, tak ako bol

predložený, nebol schválený. Ďakujem pekne.

     A teraz ideme hlasovať o programe dnešného rokovania

so zmenou, a to vrátane materiálov, ktoré máte na stole:

Materiál R/1:
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Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného

fondu a zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2019.

To je otázka havárie na Materskej škole Jeséniova. Ten

materiál ste dostali vopred ako informáciu. Nakoniec však

pani vedúca ekonomického oddelenia prišla s tým, že

považujú za korektnejšie, aby to bolo vyslovene schválené,

keďže ide o havarijný stav - haváriu.

Materiál R/2:

Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného

obstarávateľa – mestskú časť Bratislava – Nové Mesto

v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie

prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č, ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06.

2019, účinnej dňa 15. 06. 2019.

Dohodli sme sa, že budú traja, ale pamätáte si, že najprv

Môžeme voliť dvoch, pretože tak je to v zmysle koncesnej

zmluvy, a v prípade záujmu v septembri počas dodatkovania

tejto zmluvy, môžeme zmeniť aj tento bod na troch

poslancov.

     Dámy a páni, ak dovolíte prikročíme k hlasovaniu,

ktorého súčasťou v rámci programu sú aj materiály R/1

a R/2.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme, kto je za.

(Prítomní.)      17 poslancov

(Hlasovanie.)

     Za:              17 poslancov

Proti:            0

Zdržal sa:        0
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Ďakujem pekne.

Pristúpime k bodu č. 3.

BOD 3:

Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Do návrhovej komisie sú navrhnutí:

pán poslanec Mgr. Peter Weiss

pán poslanec Ing. Andrej Árva,

pričom upozorňujem, že nakoľko pán poslanec Petrovič tu

dnes nie je, tak ho bude zastupovať pani poslankyňa

Švecová.

Má niekto iné návrhy?

Pokiaľ nie, dávam hlasovať o tom, aby na dnešnom

rokovaní boli členmi návrhovej komisie pán poslanec Weiss

a pán poslanec Árva. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)     18 poslancov

(Hlasovanie.)

Za:             18 poslancov.

Proti:           0

Zdržal sa:       0

Pristúpime k bodu č. 4.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš

pán vicestarosta Ing. arch. Peter Vaškovič.

Máte niekto iné návrhy?

Pokiaľ nie, prosím poďme hlasovať o tom, aby na

dnešnom rokovaní boli overovateľmi zápisnice a uznesení pán

poslanec Mikuš a pán vicestarosta Vaškovič.

     Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)      18 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:              16 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        2

Pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, máte slovo, ak teda máte niečo k tomuto

bodu?

Keď nie, otváram diskusiu.

Pán poslanec Vlačiky.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:
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Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mal otázku, ktorá sa

týka územných plánov zón, ktoré sú tu rozpísané na

viacerých  stranách, a je to také dosť neprehľadné.

     A v podstate jednak ma zaujíma ten územný plán zóny

Krahulčia, presne v akom štádiu sa to nachádza, lebo tam

bolo aspoň tak všeobecne napísané.

     Potom ma zaujíma tá dopravno-urbanistická štúdia

mestskej časti. A tam je napísané, že došla len tá jedna

ponuka s tou cenou 400 tisíc €. A moja otázka znie, či by

to nebolo naozaj lepšie to rozdeliť na tie menšie úseky:

Koliba, Kramáre, ako to bolo kedysi navrhnuté. A tam by sme

dosiahli aj lepšiu cenu, a bolo by to rýchlejšie.

A potom čo sa týka stavebných uzáver, tak tam ma

zaujíma stavebná uzávera Mlynská dolina, a tam sa píše, že

chýbajú nejaké doklady – mňa by zaujímalo, že čo tam chýba?

     A prečo to je prerušené, však už to trvá dosť dlho

tento proces? To sme schvaľovali, mám pocit, že v roku

2017; takže čo tam ešte chýba?

A potom ešte sa prihlásim ešte s jednou vecou.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, pán poslanec, pokiaľ ide o územné plány

zón, navrhujem, že dostanete písomnú informáciu Vy aj

ostatní poslanci od pani vedúcej Závodnej; nech máte

aktuálnu informáciu k dnešnému stavu.

Pokiaľ ide o dopravnú štúdiu, poprosím pána

vicestarostu.
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A pokiaľ ide o stavebnú uzáveru, tu by som radšej Vás

poprosil z dôvodu, ktorý keď neviete aký je, tak si možno

vysvetliť, kedy ste prišli radšej osobne a prebrali to

možno so mnou na úrade.

Čiže pán vicestarosta, môžem pekne poprosiť, boli by

ste ochotný v prípade tej dopravnej štúdie reagovať?

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. V tom materiáli je

uvedené, že naozaj prebehlo už verejné obstarávanie

zhotoviteľa  tejto urbanistickej štúdie. V čase

obstarávania nebolo pripravené presné, jasné a zrozumiteľné

zadanie. To zadanie sme pripravili. Momentálne naozaj už

finišujeme na ňom, kde bude upresnené jednotlivé okruhy

problémov, ktoré je potrebné riešiť. Ja predpokladám, že na

takto pripravené zadanie bude vyhlásené verejné

obstarávanie, z ktorého vzíde spracovateľ, ktorého získame.

     To je odpoveď na tú možno prvú otázku.

Odpoveď na tú druhú otázku: Dopravná problematika je

veľmi zložitá. Ja myslím si, že mestská časť Bratislava –

Nové Mesto je významným segmentom mesta a je veľmi ťažké,

a myslím si že aj v súčasnosti možno až nemožné povedať, že

rozdeľme túto štúdiu na niekoľko častí, pretože tak ako

Koliba súvisí s Kramármi, tak súvisia Kramáre s Kolibou

a s Novým Mestom.

     Jednoducho, myslím si, že túto štúdiu je potrebné

spracovať pre celú mestskú časť. A napriek tomu že

absentuje nám celomestský takýto rozvojový dokument, tak ja

by som naozaj veľmi rád  bol, keby sme sa zhodli na to, že
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je potrebné spracovať túto štúdiu pre celú mestskú časť

v jednej etape alebo v jednom balíku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Vlačiky.

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

Ja len ako krátku poznámku k tomu: Nie je to môj názor

ako laika, bol to názor na Kramároch bývajúceho pána

Kovalčíka, dopravného analytika, známeho, s ktorým som sa

o tejto téme rozprával. Tento teda navrhoval, že treba sa

vrátiť k tým menším celkom, že tam to vieme robiť aj

rýchlejšie, aj sa vieme poučiť z prípadných, povedzme že

niečo na začiatku mohlo byť horšie nastavené; že sa dá

poučiť a potom nastaviť do tých ďalších zón lepšie. On teda

nerozumel tomu, prečo ideme do tej celej mestskej časti.

A naozaj, už to trvá príliš dlho, už sme mohli mať niečo za

sebou; si myslím. Ale teda, škoda, no.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Túto tému počúvam viackrát. Ja priznám sa, že nemám

názor či tak alebo hen-tak, v zásade mi je to jedno. Som za

to, aby sa urobilo, či už naraz všetko alebo postupne

všetko, ale aby sa to urobilo.

    Čiže chcem poprosiť stretnite sa aj za účasti pána

poslanca Mrvu, aj za účasti odborníkov, prediskutujte to,

nájdite riešenie, a ja sa k tomu prispôsobím a úrad tiež.

Nájdite riešenie naozaj ktoré je podľa vás spolu to

najlepšie. Či to bude naozaj po zónach a budeme sa učiť,
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ako hovoríte, chyby sa robia, alebo naraz ako hovorí pán

vicestarosta.

     Alebo naraz s tým že teda prioritne sa urobia Kramáre,

ako hovorí pán poslanec Mrva. Naozaj úrad sa prispôsobí.

     Len, prosím, vydiskutujte si to, lebo na mnohých

fórach sa k tomuto vraciame znova a znova. A ja by som bol

veľmi rád, keby sme mali v tom zhodu.

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči, máte slovo.

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

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, nevšimla

som si tam uznesenia z minulého zastupiteľstva, ktoré sme

pridali v bode rôzne, o dvoch stretnutiach, ktoré sa mali

konať na úrade. Dúfam, že som to iba prehliadla; to sme

schválili ako uznesenia, hlasovali sme o tom.

Prípadne to preveríte na budúce?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tak či tak, či to bolo uznesenie alebo interpelácia,

sme sa dohodli že to urobíme, nie?  I keď priznám sa,

neviem o čo išlo.

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

To bolo stretnutie kvôli sociálnej oblasti, s OZ kvôli

sťažnostiam, ktoré prišli na úrad. Ale tam sme to nejakým

spôsobom predebatovali s pánom starostom. Ale ak sú to

uznesenie, bola by som rada aby sa objavili. Dobre?

Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

V poriadku. Obidve veci urobíme; tak sme sa dohodli.

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Dobrý deň. Ja by som sa možno tiež rada pripojila

k tej téme dopravnej štúdie. Ja teda absolvujem už dosť

dlho na to a mám pocit, že stále sa to nejako naťahuje. Je

pravda, že chceme to spraviť. Ja by som sa teda chcela pána

Ing. Vaškoviča  spýtať, že ako je to časovo dlho, ako

predpokladáte? Že či to vôbec stihneme toto volebné

obdobie, keď to bude celá dopravná štúdia Nového Mesta?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, prosím, reagujte, i keď odpoveď je,

áno musíme to stihnúť. Ak si dobre spomínam, tak časový

rozsah bol 2 roky. Ale môžem sa mýliť, môžete ma opraviť.

Pán vicestarosta, prosím odpovedajte.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja by som chcela poprosiť, keby bolo nejaké   to

stretnutie, a ja do toho akože buším, a stále nebolo.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, reagujte.
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ja som sa prihlásil aj do diskusie na túto tému.

    Ja by som chcel dať takýto prísľub, že ešte do konca

tohto týždňa všetci poslanci dostanete ten  pripravený

návrh zmien urbanistickej štúdie.

A istotne v priebehu budúceho týždňa by sme urobili

pracovné stretnutie. Všetci poslanci miestneho

zastupiteľstva budú pozvaní a kto bude mať záujem a chuť,

tak budem rád, keď sa toho zúčastnia. To je prvá vec.

Druhá vec: Naozaj, ja predpokladám, keďže to bude

dopravná štúdia resp. urbanistická štúdia zameraná na

riešenie dopravných problémov, tak ten termín alebo doba

spracovania by nemala presiahnuť dva roky.

Ja by som len možno povedal, naozaj je veľmi dôležité,

aby sme mestskú časť riešili ako súčasť a riešili ako

celok, pretože tie dopravné problémy alebo niektoré

dopravné záležitosti, ktoré by predmetná urbanistická

štúdia mala riešiť naozaj súvisia celým mestom.

     A tento materiál by mal slúžiť ako materiál pre ďalšie

rokovanie o realizácii o niektorých veľmi dôležitých

dopravných stavieb na území mesta.

Takže ja sa naozaj prikláňam a bojujem za to, aby

riešená bola naozaj celá mestská časť.

Samozrejme, môžeme sa dohodnúť na tom pracovnom

stretnutí, že  v rámci riešenia niektoré parciálne alebo

čiastkové problémy, ktoré neovplyvnia celkové riešenie tej
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koncepcie; ja neviem, možno tvar niektorých križovatiek,

alebo riešenie niektorých komunikácií, bude môcť byť

riešenie parciálne a skôr ako celá štúdia.

V každom prípade som presvedčený o tom, že má význam

aby sme riešili tú štúdiu pre celú mestskú časť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som postupne tento

bod uzavrel a zhrnul.

     Po prvé, do konca tohto týždňa dostanú poslanci návrh

zadania.

Po druhé, budúci týždeň podľa pána vicestarostu bude

stretnutie pre poslancov aj za účasti odborných pracovníkov

úradu, predpokladám, nech teda vedia o týchto veciach. A na

zváženie je, alebo  mali by sme určite komunikovať v tejto

veci aj s hlavným mestom, predpokladám. A tie aktivity ak

nie koordinovať, minimálne aby o tom vedeli.

A po tretie je otázka, ktorú si musíte vydiskutovať na

tom stretnutí, či má zmysel urobiť nejaký užší team,

v rámci ktorého by boli aj nejakí externí odborníci. Ale to

si prosím vydiskutujte v rámci tohto stretnutia, ktoré bude

budúci týždeň.

Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vrátiť k

tej Vernosti, pretože na meste som pretlačil to, aby nám

bol zverený pozemok na parkovanie pred Vernosťou. Stálo ma

to nemálo námahy a energie presviedčať jednak priamo od
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kancelárie primátora cez poslancov potom. Vlastne prebehol

nejaký celý proces, bolo to niekde, bolo to niekde v kope,

vybralo sa to na vrch, schválilo sa to na meste.

     A potom som sa dozvedel, že teda z našej mestskej

časti prišlo 5 strán pripomienok, že prečo sa nedá táto

nájomná zmluva podpísať. Tým pádom to nebolo podpísané,

a to padlo. Vlastne všetka moja snaha vyšla nazmar. Pozemok

nemáme a nebudeme mať. Ja hovorím, že za takýchto podmienok

už sa druhý krát nenechám urobiť.

Mňa by zaujímalo, že čo teda je zámer mestskej časti

s Vernosťou. Dozvedel som sa, že hlavným dôvodom, prečo to

nebolo podpísané bolo, že je tam zase nejaký súkromný

investor, ktorému sa to má prenajať. Ten si to predstavoval

takto, on si to predstavoval inak s tým parkoviskom.

Neviem, kde sa tam momentálne parkuje; či stále na tých

pozemkoch, ktoré má Istrochem, alebo kde?

     Ale v každom prípade si myslím, že tento postup je

veľmi neseriózny a naozaj odmietam že na takýchto veciach

participovať. Robil som to pre obyvateľov Dimitrovky, pre

návštevníkov Vernosti, ktorí chodia do knižnice, do fitnes,

do klubu dôchodcov aby mali možnosť parkovať, a dopadlo to

tak veľmi neslávne.

     Takže neviem, aké skryté záujmy za tým sú, ale ja

v budúcnosti odmietam na tomto ďalej participovať a nechať

zo seba robiť blbca. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán poslanec, dajme tomu, že máte nesprávne

informácie, i keď priznám sa, nerozumiem celkom vášmu

terajšiemu vystúpeniu, lebo to sme mohli hovoriť aj spolu

osobne.

     Mám za to, že Vám prišla informácia, teda ste sa

nedozvedeli, odnekiaľ, ale prišlo to priamo z úradu.

Dovolím si Vás poopraviť, že ste nevybavili zverenie, ale

mesto nám nakoniec ponúklo nájom. Ja si Vašu aktivitu vážim

a kolegovia tiež. A myslím to vážne. Veľmi sme sa potešili

tomu, že problém, ktorý tu bol niekoľko rokov je vyriešený.

     Mám za to, že tie podmienky, ktoré nám mesto ponúklo,

neboli realizovateľné. Nie že prijateľné, neboli

realizovateľné. Prečo? Mám za to, že Vám to bolo vysvetlené

v tom liste. A je tu vedúca právneho oddelenia, ktorá tieto

informácie verím že dokáže poskytnúť z hlavy aj verbálne.

O nejakom súkromnom zámere nejakého investora, ja nemám

vedomosť, pretože v tejto chvíli riešime v súvislosti

s Vernosťou jedinú vec, analýzu, ktorú chceme keď bude

dopracovaná ukázať poslancom mestskej časti a prediskutovať

s nimi, čo ďalej s Vernosťou.

Nech sa páči, pani vedúca, chcem Vás poprosiť, dajte

poslancom informácie. Dajte, prosím, informáciu aj o tom,

či dostali písomne informáciu o tom, ako to s mestom

dopadlo, alebo ako nie. Lebo ako by tu bol nejaký

informačný šum.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia

právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných

čísiel a správy pozemkov:
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Pôvodne bolo požadované zverenie tohto pozemku zo

strany mestskej časti vo vzťahu k hlavnému mestu, a to aj

opakovane. Hlavné mesto nemalo záujem na zverení. Áno, pán

poslanec nejakým spôsobom vybavil nájom tohto pozemku.

V zmysle pltnej legislatívy ja stále trvám na tom

stanovisku, že nájom pozemku nie je v súlade s platnou

legislatívou. Jediný relevantný spôsob ako hlavné mesto by

malo posunúť ďalej nakladanie s pozemkom alebo inými

nehnuteľnosťami je prostredníctvom zverenia, a to z dôvodu

nielen ochrany mestskej časti, ale aj ochrany hlavného

mesta.

Predložená nájomná zmluva mala niekoľko vád, dosť

zásadných. Nájomná zmluva hovorila o tom, že mestská časť

má byť štátno-právnickou osobou, s ktorou sa má nakladať

štandardne podľa Obchodného zákonníka. Hlavné mesto sa

ani neobťažovala upraviť zmluvu nájomnú zmluvu na vzťah

s mestskou časťou, ktorá teda nie je štandardnou právnickou

osobou.

V celom kontexte zmluvy boli uvedené priam nemiestne

zmluvné pokuty v prípade akýmkoľvek porušení. A hlavný

zásadný problém, ktorý som mala, ktorý žiaľbohu už

vychádzal aj zo samotného uznesenia bol ten, že nebol

správne špecifikovaný predmet nájmu. Keďže hlavné mesto

nesprávne špecifikovalo a snažilo sa nám prostredníctvom

tejto nájomnej zmluvy prenajať aj pozemok, ktorý je stále

vo vlastníctve Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva

hospodárstva, tak ani toto nebolo možné akceptovať. Bolo tu

viacero vád a chýb tejto zmluvy, ktoré sa nejakým spôsobom

nedali akceptovať. Preto to samotné odmietnutie podpísania

toho návrhu nájomnej zmluvy malo 5 strán.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca, poslali sme poslancom túto informáciu?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho:

     Ja som neposielala túto informáciu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bolo by, prosím, možné poslať túto informáciu všetkým

poslancom?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho:

     Môžem ten samotný právny rozbor preposlať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani vedúca Effenbergerová, okrem

právnych vecí mám za to, že tam boli ešte nejaké problémy

vôbec so samotnou realizáciou. Dobré hovorím? Ak si na to

spomínate, buďte taká láskavá, povedzte k tomu pár slov.

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Chcela by som povedať k tomu len toľko k tomuto

parkovisku:

     Máme vypracované v podstate 3 polohy umiestnenia tohto

parkoviska.

     My sme po konzultáciách s hlavným mestom nesúhlasili

so spevnenými plochami, ktoré budú nepriepustné, čo sa dalo
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vyriešiť technicky v ďalšom stupni projektovej

dokumentácie.

A ešte jeden problém tam vyvstal, že prichádzame

s parkoviskom na  pozemky Istrochemu, takže aj z pohľadu

ďalšej projektovej dokumentácie by bolo treba urobiť buď

zámenu, alebo nájomnú zmluvu, alebo odstúpenie od

Istrochemu reality, aby sme sa dostali na Nobelovu. Bolo by

to jednoduchšie, pretože parkovisko by nemalo hluché

miesta, malo by len jednu stredovú komunikáciu na dvoch

stranách  parkoviska. Takto musíme mať aj otoč pre autá aj

širšiu komunikáciu, aby sa dostali len jedným výjazdom

vonku. Asi toľko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler, niečo si

chcel povedať.

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

Chcem iba doplniť, že ja som poslal, lebo bola taká

požiadavka, to naše stanovisko mestským poslancom. Čiže

všetci naši 4 mestskí poslanci to dostali. Neviem kedy, ale

dostali to.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Mňa zaujíma taká vec: Pani vedúca, Vy ste

nekomunikovali predtým s magistrátom, ako tá zmluva išla do

zastupiteľstva, že ako by to malo, vyzerať, aké má vady,

atď., atď.? Tá komunikácia tam neprebehla vôbec medzi Vami?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Komunikácia prebiehala s nejakou pani z magistrátu;

prepáčte, meno si už nepamätám. Komunikácia prebiehala iba

v tom, či máme ešte nejaké ďalšie potreby, podklady alebo

niečo podobné. Na poslednú chvíľu pripravili uznesenie

s tým, nájomná zmluva sa pripravila až po samotnom

schválení uznesenia. Ja som síce prosila pani, aby mi

preposlala  návrh tej nájomnej zmluvy, chceli sme

pripomienkovať, prípadne ak by tam boli akékoľvek vady

alebo niečo, ale mne prišla priamo podpísaná zmluva, priamo

v tlačenej forme.

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

Lebo ja som mal také informácie, že tá zmluva bola už

predtým ako išla v zastupiteľstve? Takže to bola mylná

informácia.

A na budúce by som chcel poprosiť aj pána

vicestarostu, keď bude posielať tento materiál, nech to

neposiela len mestským poslancom, ale aj gesčným poslancom,

lebo tí majú rovnaký záujem,  minimálne taký záujem ako

mestskí poslanci, aby sa to realizovalo, aby to bolo fajn.

     Ja neviem si predstaviť nejakého investora, ktorý by

nemal záujem o to, aby pri tej Vernosti, keby taký bol, že
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by nebolo parkovisko. Taký dnes ani neexistuje. Dneska bez

parkovania nejde nič. Ďakujem.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Na poslednom stretnutí s pánom Sabom, ktorý má na

starosti podobné oddelenie ako ja, sme sa dohodli, že

pripraví materiál na zverenie tohto pozemku vo vzťahu k

mestskej časti. Čiže je to naozaj vo fáze prípravy, a čakám

momentálne návrh projektovej dokumentácie, lebo toto bola

požiadavka zo strany hlavného mesta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chcem veľmi pekne poprosiť pána

prednostu, ten materiál ktorý vypracujeme a pôjde na mesto,

nech kópiu dostanú všetci poslanci, aby vedeli že sa robí

a čo sa robí.

S faktickou poznámkou pán poslanec Vlačiky.

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

Ja som naozaj tiež predpokladal, že mesto a mestská

časť tiež o tom dopredu komunikovali a že si tie veci

vyjasnili. Naozaj ma nenapadalo ešte kontrolovať prácu

úradníkov, že či náhodou všetko dohodnuté tak ako má byť

dohodnuté. Je to pre mňa poučenie do budúcnosti, že keď

budem niečo tlačiť, aby som si to aj odkontroloval.

A tiež nerozumiem tomu, že teda cez aký pozemok

Istrochemu sa malo chodiť na to parkovisko, pretože ten
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pozemok, ktorý nám mal byť prenajatý, bol nezverený

prenajatý z 1 €.

     Bol tam aj iný návrh, aby nám bol zverený za komerčnú

sumu, ale to som preloboval, aby za to sa nehlasovalo, lebo

mestským poslancom z iných mestských častí to bolo jedno.

A ten pozemok priamo susedí s Nobelovou ulicou, takže

kadiaľ cez aký pozemok k Istrochemu by sa tam malo ísť.

Teda ja som žiadne dokumentácie k tomu nevidel; to je veľmi

zaujímavé. Boli súčasťou nejakých materiálov?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Projektová dokumentácia sa v súčasnej dobe pripravuje,

preto Vám to povedala pani Effenbergerová.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak budete mať záujem, tak si tú dokumentáciu budete

môcť pozrieť na úrade. Ale poprosil som teraz pána

prednostu, aby bola súčasťou materiálu pre všetkých

poslancov.

Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

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

Ja si len tak matne spomínam, že s pánom Sabom, to

išlo dva roky predtým, ako si sa stal Ty Maťo (Mgr.

Vlačiky)    mestským poslancom. Takže teraz je to už dva

a trištvrte roka a chcem Ťa poprosiť, aby si sa k tomu

nestaval tak.
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     Máme nové informácie, že tú zmluvu nejakým spôsobom

nebolo možné pripomienkovať a Ty sa k tomu stavaš tak, že

teraz sa vykašleš na to, lebo to by nás mrzelo. Ja si

myslím si, že nie si ten človek, ktorý by teda teraz kašľal

na obyvateľov, lebo ak si si myslel niečo iné, pravda je

niekde inde. Naozaj treba si to na budúce odkontrolovať.

A ešte raz si myslím, že investor, ktorý by nechcel to

parkovisko k Vernosti, keby tam aj nejaký bol, asi ani

neexistuje.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Mám za to, že všetci chceme to isté. Chceme,

aby pri Vernosti bolo parkovisko tak, aby Vernosť mohla

fungovať. Vieme, že doterajšie parkovisko si zaberá

majiteľ, teda spoločnosť Istrochem. A vernosť bez

parkoviska nebude môcť fungovať.

     Máme za to, že každý urobil zo svojej pozície všetko

pre to, aby to bolo, aby to bolo legálne,. aby to bolo

možné, aby sme stále to parkovisko mohli urobiť. Čiže

všetkým za to vopred ďakujem. A beriem to tak, že keď

vyriešime túto vec, vrhneme sa do ďalších zverovačiek,

ktorých máme dosť.

Vieme, že dlhodobo žiadame o zverenie v zásade celého

Hostinského sídliska, čo je taká anomália. Žiadame

o zverenie viacerých pozemkov, kde chceme urobiť jedinú

vec; obnoviť zrekonštruovať, zrevitalizovať detské ihriská,

športoviská, atď., atď. Odpovede od magistrátu, ktoré

počúvam vlastne už od tretieho magistrátu, že teda

v minulosti mestské časti pozemky v zásade výhodne
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predávali; u nás sa takéto niečo za posledných 8 – 9 rokov

určite nikdy nestalo. Vždy chceme len na komunálny účel.

     Každý primátor to dostal na fotografiách tak aby

pochopil, že ide nám naozaj o parkovisko, ihrisko, park,

športovisko, a len vyslovene komunálne potreby pre

miestnych obyvateľov.

Pán poslanec Mrva s faktickou poznámkou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Dobrý deň. Ja by som chcel iba rýchlo zareagovať.

Naozaj Martin (Mgr. Vlačiky) vyvinul veľkú aktivitu v tejto

veci. Riešili sme oveľa podstatnejšie veci, poviem na

rovinu, a dával som to vždy na prvé miesto, aby mestské

zastupiteľstvo získalo na to aj poslancov z iných

poslaneckých klubov.

     Ja, pani Moravcová, som šokovaný z Vašich vyjadrení

typu: „mesto sa neobťažovalo, správalo sa nemiestne,

komunikovala som s nejakou pani“. Akože toto je pre mňa

taká dosť arogantná  komunikácia. Potom sa ani nedivím, že

mesto nechce naozaj ďalej s Vami komunikovať. Nedivím sa,

že pán Vlačiky nechce ďalej takéto veci riešiť.

Ako povedal pán starosta, máme tam ďalšie zverovačky.

Ak pôjdeme naozaj takýmto štýlom ďalej komunikovať medzi

mestom, ktorý má byť našim partnerom, mestskou časťou, tak

si myslím, že to môže dopadnúť úplne rovnako ako to dopadlo

pri tomto projekte.
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     Mne v tejto veci volal aj Rišo (JUDr. Mikulec), naozaj

pre mňa to bola vec, ktorú som mal ako dôležitú, aj som mu

to sľúbil a som naozaj sklamaný, že to dopadlo tak ako to

dopadlo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, nechcem reagovať na seba do nekonečna,

ale naozaj mám za to, že komunikujeme s mestom s rešpektom,

úctou a niekedy aj s takým poloúklonom,  najmä teda

s oddelením, ktoré nám pomôže zverovať majetok, a to už

tretie funkčné obdobie. Ako poznám pani vedúcu, jej snaha

je dohodnúť sa, odkomunikovať tie veci. A priznám sa, že ja

som ten človek, ktorý si nepamätá mená, a aj keď som

komunikoval s pánom vedúcim prvým, druhým, tretím; v tejto

chvíli neviem povedať jeho meno a funkciu. A každého som

poprosil, poďme, urobme jedno zverenie, druhé, tretie.

A naozaj môžeme k tomu ešte raz sadnúť s pani vedúcou,

prebrať si, kde sme urobili chybu. Ale čo si pamätám za

posledných x rokov, už neviem identifikovať, ako vyjadriť

ochotný, snaživejší, viac v úklone, aby nám mesto pozemky

zverilo. A myslím to úprimne.

     Ak dovolíte, do diskusie už nie je nikto prihlásený

a preto by som si dovolil diskusiu uzavrieť.

A ak dovolíte, prejdeme k hlasovaniu.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto  k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení: (podľa predtlače)

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

16/32.3, 17/17, 22/23, 23/07, 24/38, 26/10, 26/18, 27/05,

27/05,  27/17, 27/18, 27/28, 27/28.3, 28/05, 2/11, 03/11,

03/13, 03/14, 03/18, 03/19, 04/05, 04/09, 04/10, 04/13,

04/13, 04/22, 04/23, 05/05B, 05/14, 05/19, 05/25.1,

05/25.2, 05/25.3

2. Splnené boli uznesenia: (podľa predtlače)

03/15, 03/16, 03/17,04/11, 05/04, 05/05A, 05/06, 05/07,

05/08, 05/09, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/15, 05/16,

05/17, 05/18, 05/20, 05/21, 05/22, 05/23, 05/24, 06/04,

06/05, 07/04, 07/05

3. Zrušené boli uznesenia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)      20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:              19 poslancov.

     Proti:            0

Zdržal sa:        1

Ďakujem pekne.

Ja si len dovolím zopakovať, pani poslankyňa Šebejová

nás upozornila na uznesenia, resp. podľa pána prednostu
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interpelácie. To si treba ujasniť a zabezpečiť tie

stretnutia, ktoré požadovala.

A druhá vec, treba poslať pánom poslancom všetky

materiály, ktoré sa týkajú pôvodnej žiadosti o zverenie

a najmä budúcej žiadosti o zverenie pozemku pri našom Dome

kultúry Vernosť.

Dámy a páni, prejdeme k bodu 6.

BOD 6:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto o výške príspevkov na čiastočnú

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

zriadených mestskou častou Bratislava – Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, keďže materiál prešiel  komisiami,

miestnou radou, pôjdeme bez úvodného slova.

Rovno otváram diskusiu.

Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Tak ako som uviedol

alebo ako som diskutoval na zasadnutiach dvoch komisií,

komisii pre územné plánovanie a komisii dopravy, a takisto

ako som aj diskutoval na zasadnutí  miestnej rade, chcel by

som predložiť pozmeňujúci návrh k predloženému zneniu

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti. A tá zmena,
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alebo ten pozmeňujúci návrh sa týka ustanovenia, ktoré je

navrhnuté na zmenu.

     Takže to znamená, že navrhujem ponechať platné znenie

vo všeobecne záväznom nariadení, že

      za tretie a každé ďalšie dieťa zákonný zástupca

mesačný príspevok neuhrádza.

A navrhnuté znenie, za štvrté, a každé ďalšie dieťa

zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza z návrhu

všeobecne záväzného nariadenia vypustiť.

Myslím si, že toto je jedno z mála opatrení, ktoré

pomáha viacdetným mladým rodinám žijúcim na území mestskej

časti, pomáha im zvládať situáciu, keď majú naozaj tri

a viac detí v jednom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

mestskej časti. Myslím si, že jedná sa o veľmi adresnú

pomoc, alebo adresný príspevok takýmto viacdetným rodinám.

A keď sme pred nedávnom toto znenie schvaľovali, tak

aj v médiách prebehli informácie o tom, ako mestská časť

Nové Mesto sociálne cíti s viacdetnými rodinami, a myslím

si že to ustanovenie by sme vo všeobecne záväznom nariadení

mali ponechať.

Ako som povedal, považujem toto ustanovenie za veľmi

adresné a chápem aj to, že riaditelia škôl, ktorí majú

takéto deti vo svojich zariadeniach, môžu o časť finančných

príspevkov prichádzať. A preto si myslím, že v budúcnosti

by mala mestská časť zo svojho rozpočtu tieto možno

diskriminačné záležitosti vo vzťahu k jednotlivým základným
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školám riešiť prostredníctvom vlastného rozpočtu mestskej

časti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja len drobnosť, alebo ak dovolíte dve

maličké poznámky, možno tri:

Prvá poznámka. Mám za to, že viaceré komisie sa

vyjadrili k návrhom úplne zrušiť takúto podporu práve

s ohľadom na požiadavky našich škôl a škôlok. Tento návrh

je takým kompromisom.

Druhá poznámka. Mnohodetné rodiny sú definované ako

rodiny, ktoré sú 4-detné a viac. Čiže keď som predkladal

pred rokom tento návrh VZN, boli sme povedzme že ešte

sociálnejší a išli sme ešte ďalej.

A tretia poznámka. Áno, hovoríme o tom, že týmto VZN

v tejto chvíli my berieme škôlkam príjem vo výške viac než

10 tisíc € ročne. To znamená, že my by sme mali, či už to

bude na 3 deti alebo 4 deti zároveň ešte v tomto roku nájsť

v rozpočte peniaze na to, aby sme tieto peniaze materským

škôlkam kompenzovali. Prečo?

     No, nemali by sme robiť asi sociálnu politiku na úkor

škôl a škôlok, pretože v takom prípade budeme robiť presne

to isté čo robí štát nám. Ak ste si všimli, tak posledný

rok štát prijíma najrôznejšie zákony a ďalšie pripravuje,

kde dáva samosprávam rôzne úlohy bez toho, aby im vyčlenil

na to peniaze.
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     Keď teraz prejde ďalší nápad, ktorý je síce dobrý

o tom, že sa zvýši nezdaniteľná časť mzdy. Znamená to na

jednej strane, že pomôžeme ľuďom, čo je výborné, ale bez

kompenzácií samosprávam to znamená, že prídeme ako mestské

časti, ako obce a mestá, o množstvo peňazí, ktoré nám budú

v rozpočtoch chýbať práve na školy, škôlky, opravu ciest,

komunikácií, ihriská, športoviská, eceterá, eceterá.

Čiže, ja osobne, ak sa pán vicestarosta neurazí, som

za ten návrh taký kompromisný, ktorý vychádza z definície,

čo sú to mnohodetné rodiny. A zároveň by som rád sa dohodol

na tom, že pri zmene rozpočtu v septembri nájdeme ak

peniaze na to, aby sme vykompenzovali škôlkam tento

rozdiel, pretože sociálnu politiku v mestskej časti by mala

robiť mestská časť. Ale samozrejme, rozhodnutie bude na

Vás.

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec a následne

pani poslankyňa Timková.

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

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

zostal sociálny, tak aby sme boli sociálnejší, preto

všetkých kolegov vyzývam, aby podporili tu návrh pána

vicestarostu Vaškoviča. Ja si myslím, že rodiny s 3 deťmi

sú rodiny, ktoré majú už dosť veľkú záťaž aj na rozpočet,

preto by sme tieto rodiny mali podporovať. Myslím si, že

rodiny s 3 a viac deťmi.

A ešte ďalšia vec: 3 deti, to sa nájdu ešte také

rodiny, ale 4 deti to už je veľmi málo rodín podporovaných

v mestskej časti. Takže ja by som navrhoval, aby kolegovia
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podporili návrh pána vicestarostu Vaškoviča. A tá

kompenzácia v mestskej časti, to považujem za samozrejmosť.

Samozrejmé, to nemôžeme nechať na školách a škôlkach, aby

to znášali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja s Vami plne súhlasím,

resp. súhlasil by som do minulého týždňa, keď sme mali

stretnutie práve s riaditeľmi škôl, kde ma poinformovali,

že musíme ako východisko rozpočtu pre budúci rok počítať

s výrazným navýšením rozpočtu pre materské školy a  pre

kluby detí.

     A podľa mojich odhadov to navýšenie bude prevyšovať

zvýšené príjmy našej mestskej časti od januára budúceho

roka. To znamená, že my budeme musieť si sadnúť k rozpočtu

a reálne začať šetriť a škrtať najrôznejšie položky, aby

sme vykompenzovali školám a škôlkam ich potreby.

Preto by som naozaj zvažoval každý ďalší výdavok, aby

sme neboli o pár mesiacov v stave, že budeme sa musieť

k tomu znova vrátiť. Toľko z toho stretnutia. Ďakujem

pekne.

Pani poslankyňa Timková a pán poslanec Mikulec.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som možno tiež sa

k tomu vyjadrila, som v školskej komisii. Zúčastnila som sa

toho stretnutia riaditeľov škôl, takže viem akú situáciu

majú. Možno by som, ja som trošku proti tomu návrhu pána
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vicestarostu len kvôli tomu, že ja by som bola za to, aby

sa prispievalo cielene sociálne slabším rodinám. Poznám aj

rodiny, ktoré majú len jedno dieťa a majú väčší problém,

ako tá trojdetná rodina.

Preto si myslím, že nie je toto také paušálne, že

veľakrát sa stáva aj to, že majú povedzme už dospelé deti,

ktoré povedzme brigádujú, zarábajú, a majú tretie dieťa,

a týchto sa to týka tiež. Nie je to asi v poriadku.  Toi sa

netýka toho, že sú tri deti na jednej škole. To je

trojdetná rodina, takže si myslím, že by to nemalo byť

v takomto zmysle. Takže ja som proti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Podpora viacdetných rodín má zmysel pre celú

spoločnosť, pre každého z nás. Je to povedzme istá, nechcem

povedať obeta, ale tým že sa znižuje počet ľudí, počet

príslušníkov a počet Slovákov z celého Slovenska, tak je

práve vďaka každému z nás kto má viac ako 2 deti a teda

zabezpečí tým reprodukciu. Ale toto je na trošku inú tému.

Ak dovolíte, poďme ďalej, posuňme sa.

Ešte chce reagovať pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja by som ešte raz reagovala na vaše slová. Ja som nie

proti, podporujem trojpočetné, štvorpočetné rodiny, myslím

detí. Ale myslím si, že niekedy by to bolo účinnejšie, keby

sa to dávalo cielene rodinám, ktoré to fakt potrebujú.



42

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová.

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

Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že som

predsedníčka komisie pre školstvo a vzdelávanie, naozaj keď

si pozriete dôvodovú správu tak sme navrhovali úplne

vypustiť túto vetu. A prikláňam sa k názoru kolegyne

Timkovej, že tá podpora tých viacdetných rodín by mala byť

adresnejšia.

Páči sa mi, aspoň to čo odznelo u pána vicestarostu

Vaškoviča že treba nájsť nástroj ako vykompenzovať školám

tieto prostriedky, pretože to že ideme takouto formou

podporiť troj, alebo teda v pôvodnom návrhu štvordetné

rodiny,  znamená, že zoberieme školám a jednoducho im to

bude chýbať. Máme tu návrh čo sme do programu pridali, týka

Jeséniovej, havarijný stav. Keď si pozriete tú tabuľku, pri

tých trojdetných rodinách dochádzajú o 7 tisíc €.

     Naozaj, nájdime nástroj a potom školám vrátime, resp.

zaveďme nástroj podpory rodín, ale neberme to školám. Takže

naozaj nikto z nás nie je proti tomu, aby sme podporovali

trojdetné, štvordetné rodiny, avšak uvedomme si, že nie

každá trojdetná, štvordetná rodina je tá, ktorá naozaj túto

pomoc potrebuje. Len toľko na doplnenie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Rozumiem. Myslím si, že pokiaľ ide o to, aby sme to

škôlkam vykompenzovali, sme za jedno. Takže keď určite
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budeme meniť, tak ako každý rok rozpočet; pán prednosta,

rátam niekedy v septembri, tak súčasťou tohto návrhu bude

musieť byť aj práve táto kompenzácia, či už to bude podpora

trojdetných alebo štvordetných rodín.

Pán vicestarosta Vaškovič s faktickou poznámkou.

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

    Ďakujem za slovo. Ja veľmi vítam úvahy o tom, že by sme

mali vytvoriť mechanizmus v mestskej časti, ktorý bude

naozaj veľmi adresne podporovať tie rodiny, ktoré sú

v nejakej kríze alebo v potrebách pomoci.

Treba si však uvedomiť, že naša mestská časť pri

narodení každého dieťaťa prispieva jednotnou sumou, bez

ohľadu na to či sa jedná o jedno, dvoj, troj, či štvordetnú

rodinu, bez ohľadu na to akým príjem táto rodina má.

Tento príspevok do rodiny pri narodení dieťaťa

považujem za neadresný, za príspevok, ktorý možno presahuje

v súčasnosti možnosti mestskej časti.

A takisto si treba uvedomiť, že poskytujeme ako

mestská časť ďalší neadresný príspevok pri nástupe každého

dieťaťa do základnej školy. Opäť každé dieťa dostáva

jednotný príspevok bez ohľadu na to, z akej rodiny pochádza

alebo v akej situácii sa tá ktorá rodina nachádza. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem. Ja by som chcela ako predsedníčka sociálnej

komisie poznamenať, že podľa toho čo tu počúvam, tak asi

každý pod sociálnou politikou si predstavuje niečo iné.

A tá podpora ľudí, ktorí sú naozaj odkázaní, a tú

odkázanosť majú zistenú podľa zákona o sociálnych službách,

alebo sú znevýhodnení a majú nejaké percento invalidity,

tak takáto podpora, ja si myslím u nás, že je vo finančnom

vyjadrení veľmi slabá. A majú títo ľudia možností zo

sociálnej výdajne.

Deti zo sociálne slabších rodín teraz idú na

rekreáciu, ktorú im v plnom rozsahu hradí mestská časť. Ale

napríklad podpora rodín, ktoré majú invalidné dospelé

dieťa, nie je absolútne žiadna. Nevieme poskytnúť napríklad

nejakú formu prechodného bývania a nemá naša mestská časť

jediného sociálneho pracovníka na plný úväzok. Keďže mňa

osloví sused a povie mi že by potreboval nejakú pomoc, tak

ja som ten sociálny pracovník, ktorý všetko na  úrade

vyhľadá, vytlačí, prinesie odpoveď zodpovedných pracovníkov

a povie mu potom, že bolo by dobré, aby aj ten vzdialený

príbuzný z rodiny sa tam zúčastnil.

Čiže, bolo by dobré keby sme naplnili naozaj  tú pomoc

najprv podľa litery zákona.

     Ja si myslím, že aj príspevkom na detí sme do rozpočtu

zaviedli veľa vecí, veľa položiek takých marketingových

ktoré navonok sa dajú prezentovať ako sociálna pomoc. Ale

bolo by dobre sa zamyslieť nad tým, či toto skutočne
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sociálna pomoc je, lebo z môjho pohľadu; proste na mnohých

iných miestach by ju oveľa viac potrebovali, chýba.

Rodinná politika je v prvom rade vecou štátu. Štát

prispieva na každé narodené dieťa sumou vyše 800 €. Takže

aj tam sa treba zamyslieť nad tým, že do akej miery, hlavne

komu a ako, v akej výške bude pomáhať mestská časť.  Ale to

sa netýka len príspevku pri narodení dieťaťa. Tam by bolo

treba oveľa viac zmien.

     Ja som za to, aby sme najprv školám dali, podľa zákona

to čo im dávať máme a potom, aby sme brali z rozpočtu

a rozdávali tam, kde si myslím že to treba a budeme o tom

hovoriť, že je to naša sociálna politika.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Tak ako som povedal, vzhľadom na to, že

do rozpočtu na budúci rok ideme s požiadavkami a potrebami

pre školy a škôlky, budeme musieť prehodnotiť celý

rozpočet; čiže vrátiť sa ku všetkému.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

     Pekný deň. Chcel by som povedať, že asi všetci vieme,

že návrhy sa okliešťujú alebo delia na niekoľko návrhov. Ja

som za každú podporu, či už ako povedala pani K. Šebejová.

Tiež som, pán starosta, za vytvorenie nového sociálneho

pracovníka terénneho na našom úrade, ktorý by sa podľa mňa

zišiel, čo podporujem ako teraz povedala Katka (Ing.

Šebejová).
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     A takisto súhlasím s návrhom pána vicestarostu

Vaškoviča, lebo akákoľvek podpora mladých rodín; ale

takisto súhlasím aj s tým čo povedala kolegynka Timková,

lebo ide o to, že akúkoľvek podporu mladým rodinám by sme

mali spraviť. Keď vieme nájsť peniaze pre tretí sektor a ja

si myslím, že treba takto podporiť mladé rodiny a nájsť

peniaze na toto. A určite by bolo lepšie, keby sme našli

peniaze práve na toto, ako na tie OZ, ktoré suplujú našu

prácu a prácu štátnej správy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

Ospravedlňujem sa, že vás ešte vyrušujem. Ale ešte by

som dodala k tým OZ; čo sa týka OZ ktoré pracujú s ľuďmi

bez domova, tak my žiadnym iným spôsobom túto oblasť

nepodporujeme; ak teda neberiem, že máme pani na to, ktorá

túto činnosť vykonáva na polovičný úväzok.

     Takže v podstate aj cez tie dotácie snažíme sa

financovať niečo čo aj zo zákona o sociálnych službách;

niektoré z tých služieb by mali byť v kompetencii, ale to

nielen našej mestskej časti, ale všetkých mestských častí.

Ale aj v prípade mesta ako takého. Tak len to by som chcela

doplniť.



47

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, určite nerušíte.

     Chcem len povedať, že nás čaká veľká diskusia

od septembra o rozpočte našej mestskej časti vzhľadom na

to, že od septembra resp. januára sa nám zvyšujú výdavky,

ktoré musíme pokryť.

Čiže navrhujem, neriešme to teraz. Čaká nás naozaj

veľká

veľká diskusia a vyslovene veľké prekopanie nových

položiek, ktoré sme doteraz považovali za samozrejmé.

Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

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

Ďakujem za slovo. Ja len na záver by som povedal, že

mnohokrát aj v tých dotáciách, všelijakých príspevkoch

podporujeme ľudí, ktorí nie sú ani obyvateľmi našej

mestskej časti, ani nejakými rodinnými príslušníkmi. My

dotujeme veci, ktoré by sme ani nemali, lebo ide to

z rozpočtu našich obyvateľov a ich peňazí.

Takže ja by som poprosil, keďže sa tu presne jedná

adresne o ľudí z našej mestskej časti, podporte návrh pána

Vaškoviča. A ja si myslím, že by sme mali prehodnotiť aj

tie dotácie, ktoré dávame kade-teda. Tie by mali byť

adresné a mali by byť adresované Novomešťanom. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Filipovič.
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Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

     Plne súhlasím s tým, čo povedal pán Mikulec. Mali by

sme peniaze od našich obyvateľov dať pre našich obyvateľov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Dámy a páni, diskusiu uzatváram.

Ideme najprv hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána

vicestarostu Vaškoviča. Čiže poprosím návrhovú komisiu, aby

predniesla návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Ďakujem pekne. Prednesiem teraz návrh uznesenia od

kolegu P. Vaškoviča k materiálu:

Bod c) ponechať platné znenie vo VZN - za tretie a každé

ďalšie dieťa zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza.

Ďalej je tu návrh na zmenu navrhnutého uznesenia –

vypustiť navrhnutú vetu vo VZN, za štvrté a každé ďalšie

dieťa zákonný zástupca mesačný príspevok neuhrádza.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)           21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                   13 poslancov.

Proti:                 4
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Zdržal sa:             2

Ďakujem pekne. Čiže ideme teraz hlasovať o celom

materiáli s tým, že jeho súčasťou je aj zmena navrhnutá

pánom vicestarostom Vaškovičom, ktorá bola teraz

zastupiteľstvom   prijatá.

Prosím návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. 5/2019 o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava – Nové

Mesto s pripomienkami, ktoré prečítal a predniesol pán

vicestarosta Vaškovič.

Stastosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujeme

o návrhu uznesenia.

(Prítomní.)        21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               2

Zdržal sa:           4
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Materiál bol prijatý.

Pokračujeme ďalej a v septembri v rámci rozpočtu

mestskej časti pripravíme návrh, aby sa tieto peniaze

škôlkam v plnej miere vykompenzovali.

Prikročíme k bodu 7.

BOD 7:

Návrh koncepčného zámeru rozvoja pedagogicko-organizačné

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2019/2012

a 2020/2021

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte bez úvodného slova otváram diskusiu.

I keď mám za to, že materiál sme si na komisiách

prešli, aj s riaditeľmi škôl na radách škôl, čiže verím že

nemusíme o ničom diskutovať. Ale, ak niekto chce, nech sa

páči.

Ďakujem pekne.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e
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návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné

a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho

procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto pre školský rok 2019/2020

a 2020/2021;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)         21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Nehlasoval:          2

     Ideme na ďalší bod.

BOD 8:

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, pôjdeme bez úvodného slova s tým, že ak

bude treba, tak pani vedúca je prítomná.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

A. s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na

rok 2018 – podľa predtlače

1. Záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok

2018:

Príjmy                                   21 094 125,97 €

Výdavky                                  19 942 151,22 €

Prebytok bežného rozpočtu                 1 151 974,75 €

2. Záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za

rok 2018:

Príjmy                                      503 766,84 €

Výdavky                                   1 309 785,69 €

Schodok kapitálového rozpočtu             - 806 018,85 €

3. Záverečný účet finančných operácií mestskej časti za

rok 2018:

Príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov

                                           1 354 167,94 €

Výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov

                                                   0,00 €

Zostatok finančných operácií               1 354 167,94 €

4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018:

Zostatok finančných operácií               1 354 167,94 €
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Prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu

                                             345 955,90 €

Nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky  587 349,97 €

Výsledok hospodárenia m.č. za rok 2018     - 241 394,07 €

Zostatok finančných operácií očistený o výsledok

hospodárenia m. č.                         1 112 773.87 €

    5. Prevod zostatku finančných operácií do Rezervného

fondu mestskej časti                       1 105 564,19 €

6. Prevod zostatku finančných operácií do Fondu rozvoja

mestskej časti                            7 209,68 €

7.  Záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok

2018:

Stav fondu k 1.1.2018                         85 083,64 €

Tvorba fondu                               1 254 213,15 €

Použitie fondu                               797 454,50 €

Stav fondu k 31. 12. 2018                    541 842,29 €

8. Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za

rok 2018:

Stav fondu k 1. 1. 2018                      441 400,67 €

Tvorba fondu                                   5 261,86 €

Použitie fondu                               174 191,24 €

Stav fondu k 31. 12. 2018                    272 471,29 €

9. Celoročné hospodárenie bez výhrad.
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B. Berie na vedomie – podľa predtlače

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto za rok 2018

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej

závierky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok

2018

3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2018.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)        21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

BOD 9:

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na

II. polrok 2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova.

Opýtam sa, má niekto návrh na nejakú zmenu?

Ak nie, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava

– Nové Mesto na II. Polrok 2019;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)      21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:              21 poslancov

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Pokračujeme ďalej.

BOD 10:

Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ

MČ B-NM na 16. zasadnutí uznesením č. 16/15, vyplývajúcich

zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2 a kontroly

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola

s materskou školou Za kasárňou 2, z dôvodu zmeny vedenia

školy
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Bez úvodného slova a myslím že aj bez diskusie.

     Materiál poznáme, prebrali sme si ho na komisiách,

v miestnej rade, s pani riaditeľkou. Ak nikto nechce

vystúpiť, verím, že môžeme ísť ďalej.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     b e r i e   na vedomie

Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ

MČ B-NM na 16. zasadnutí uznesením č. 16/15 vyplývajúcich

zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Základná škola s materskou školou Zas kasárňou 2 a kontroly

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola

s materskou školou Za kasárňou 2 z dôvodu zmeny vedenia

školy; bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)       21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               21 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0
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Dámy a páni zo škôl, v prípade že chcete pokojne

môžete odísť za svojimi pracovnými povinnosťami. Je koniec

školského roku, takže my si uvedomujeme, že máte práce ešte

viac než nad hlavu. Ďakujeme, že ste prišli a želáme pekný

deň.

Nasleduje ďalší bod.

BOD 11:

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k zásadám prenajímania

nehnuteľností, ktorí sú vo vlastníctve mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto a ktoré sú mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom

Slovenskej republiky Bratislavou

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak Bez úvodného slova a bez diskusie. Nie je tam čo

riešiť, ide iba o zvýšenie poplatkov týkajúceho sa nájmu

garáží. Je to prispôsobenie sa aktuálnemu stavu na trhu,

aktuálnemu stavu ako prenajímajú garáže iné mestské časti,

resp. hlavné mesto.

Takže prosím návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

a) s c h v a ľ u j e
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Dodatok č. 2 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené

do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

zo dňa 11. 09. 2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 05.

2019

b)  p o v e r u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

na vydanie úplného znenia Zásad prenajímania nehnuteľností,

ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto a ktoré sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky

Bratislavou v znení Dodatku č. 1 ako aj schváleného Dodatku

č. 2;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)        21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Nasleduje ďalší bod č. 12.

BOD 12:
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Návrh na schválenie súhlasu vlastníka pozemku parc. č.

6749/3 pre účely územného konania týkajúceho sa realizácie

stavby „INS-FTTC-B-BA Jeséniova“

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tu chcem poďakovať a pochváliť pána poslanca

Vlačikyho. Pôvodne totiž ide o trasovanie káblu, bolo to

naplánované pomaly cez celý areál základnej školy. Na

základe aj jeho vstupu nakoniec ide o preložku 2.5 m,

v zásade 1,5 m, čiže nič čo by nás malo trápiť. Je to

v zásade pre potreby našej základnej školy Jeséniova.

Takže, ak dovolíte, bez úvodného slova a bez nejakých

diskusií, ide o normálnu vec.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

udelenie súhlasu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s realizáciou stavby „INS-FTTC-B-BA Jeséniova“, konkrétne

prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak

TELEKOM, a.s. (ďalej ako „stavba), ako vlastníka pozemku –

parc. č. 6749/3 o výmere 2.405 m2 zastavané plochy

a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady

a zapísanom na liste vlastníctva č. 3686 (ďalej ako

„pozemok“), ktorý je súčasťou areálu ZŠ s MŠ Jeséniova 54,

830 01 Bratislava a je v jej správe



60

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

stavebníkovi – Slovak TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62

Bratislava, IČO: 35 763 469

na účely územného konania týkajúceho sa realizácie stavby

za podmienok

- uvedených v stanovisku k investičnej činnosti zo dňa

21. 05. 2019 č. 13976/6436/2019/ZP/NAGY;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)          21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                  18 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0

Nehlasoval:           3

Nasleduje bod č. 13.

BOD 13:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa predaja stavby – rodinného domu so súp. č. 847 vrátane

príslušenstva nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto v správe

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a postaveného na

pozemku – parc. č. 12930/1 do výlučného vlastníctva Soni

Slezákovej, Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

     Boli rôzne otázky týkajúce sa ceny. Tá je v zmysle

znaleckého posudku. Pán vicestarosta Winkler, nech sa páči.

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

Ďakujem pekne. Presne nadviažem na to, čo povedal pán

starosta. My sme diskutovali, že či tých 5 tisíc je málo

alebo veľa. Je to môj gesčný okrsok, ja som sa na to bol

pozrie, nafotil som to. Tak je to taká chalúpka, nechcem

nikoho uraziť. Drží to pokope iba silou vôle. Takže môžete

si to pozrieť ako to asi vyzerá. (Obrázok na plátne) Je to

na rohu Pluhovej a ul. Pri Dynamitke.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, ak nikto nemá k tomuto bodu nič, nikto

nechce riešiť cenu.

Ak dovolíte, uzatváram diskusiu.

A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e  (podľa predtlače)

predaj stavby – rodinného domu so súp. č. 847 vrátane

príslušenstva (plotenia a prípojky vodovodu) postaveného na

pozemku – parc. č. 12930/1 o výmere 237 m2 zastavanej
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plochy a nádvoria zapísaného v katastri nehnuteľnosti na

liste vlastníctva č. 2182 vedeného Okresným úradom

Bratislava, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nové

Mesto, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres

Bratislava III (ďalej ako „nehnuteľnosť“) a to do výlučného

vlastníctva súčasnej nájomníčky Soni Slezákovej, trvale

bytom: Pri Dynamitke 38, 831 03 Bratislava, dátum

narodenia: 15. 12. 1960 (ďalej len „kupujúca“)

; za kúpnu cenu najmenej vo výške 5 358,15 € (slovom

„päťtisíc tristo päťdesiatosem euro a pätnásť centov“) za

rodinný dom vrátane príslušenstva

; za účelom zabezpečenia bývania kupujúcej

; ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedenú

nehnuteľnosť užíva kupujúca nepretržite na základe písomnej

nájomnej zmluvy s mestskou časťou Bratislava  - Nové Mesto

ako správcom uvedenej nehnuteľnosti s účinnosťou od 01. 12.

2009, pričom uvedená nehnuteľnosť bola pôvodne pridelená na

užívanie poručiteľovi kupujúca – pánovi Michalovi Slezákovi

zomrelom dňa 23. 7. 1990 ako štátny byt IV. kategórie

z titulu zamestnaneckého pomeru pána Michala Slezáka

v štátnom podniku Dimitrovka, pričom kupujúca s ním

nehnuteľnosť spoločne užívala resp. s ním obývala spoločnú

domácnosť

; za týchto podmienok:

1. Kúpna zmluva ako aj návrh na vklad vlastníckeho práva

do katastra nehnuteľností bude zo strany kupujúceho

podpísaná v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
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V prípade, ak kúpna zmluva zo strany kupujúceho nebude

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

2. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú výšku kúpnej

ceny v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia

kúpnej zmluvy

3. V prípade, ak kúpna cena nebude v prospech účtov

uvedených v uzavretej kúpnej zmluve  pripísaná

v určenej lehote, uznesenie ako aj kúpna zmluva

strácajú platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)       21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               18 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         1

Nehlasoval:        2

Prechádzame k bodu č. 14.

BOD 14:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 412 – 413

nachádzajúcich sa na 4. p. administratívnej budovy, súp. č.
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2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave, a to neziskovej

organizácii Centrum včasnej intervencie, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to ďalší nekonfliktný materiál, a je možné ísť

naozaj  bez úvodného slova a bez diskusie. Ide o Centrum

včasnej intervencie, ktoré bude mať o kanceláriu či dve na

Hálkovej ulici najviac. Máme dobré skúseností.

Takže, dámy a páni, ak dovolíte, rovno prosím návrhovú

komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e   (podľa predtlače)

; nájom nebytových priestorov – kancelárií č. 412 – 413

o celkovej výmere podlahovej plochy 31,2 m2 nachádzajúcich

sa na 4. p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na

Hálkovej ul. 11 v Bratislave evidovanej Okresným úradom

Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31

(ďalej ako „predmet nájmu“) v správe Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

; nájomcovi – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.

o., so sídlom: Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava, IČO:

45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácií

vedenom MV SR pod č. 453 (ďalej v texte ako „nájomca“)
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; za nájomné vo výške 21,- €/m2 podlahovej plochy

priestorov ročne, t. j. celkom vo výške 655,20 € (slovom:

šesťstopäťdesiatpäť euro a dvadsať centov) ročne a na dobu

určitú do 15. 04. 2020

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov z dôvodu, že

- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné

sociálne služby včasnej intervencie ambulantnou

a terénnou formou pre obyvateľov mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, resp. Rodiny s deťmi

s rizikovým vývinom, predčasne narodených ako aj deti

so zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov a na

účely vykonávania svojich činností má od mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto na základe nájomnej

zmluvy č. 73/2015 v znení jej dodatkov v súčasnosti

prenajaté kancelárie č. 414 až 417 a č. 419

nachádzajúce sa v administratívnej budove, súp. č.

2953 na Hálkovej ul. V Bratislave

- vzhľadom na narastajúci počet predčasne narodených

a s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou ako aj deti

s vrodeným postihnutím má nájomca zámer vytvoriť nový

špeciálny priestor pre stimuláciu pohybových

kompenzácií predčasne narodených detí, t.j. za tým

účelom prenajať a na vlastné náklady zrekonštruovať

prenajímané priestory tak, aby tieto priestory spĺňali

špeciálne hygienické ako aj bezpečnostné podmienky na

realizáciu poskytovania služieb nájomcu
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; za podmienky

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 73/2015 v znení jej

dodatkov nájomca podpíše v lehote najneskôr do 30 dní odo

dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade, ak dodatok č. 4 zo strany nájomcu nebude

v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť;

bez pripomienok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Nech sa páči, hlasujeme.

(Prítomní.)         21 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Nehlasoval:          4

Nasleduje bod č. 15.

BOD 15:

Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača –

spoločnosti Marks&Marcs, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo

nám. 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

v oddieli Sro, vo vložke č. 127558/B predloženého do OVS

vyhlásenej dňa 07. 03. 2019 na základe odporúčania komisie

ako aj uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže ak dovolíte, veľmi stručné úvodné slovo. Ide

o verejnú obchodnú súťaž v rámci parku JAMA. Ide o tzv.

servisný objekt, kde chceme aby uchádzač ktorý vyhrá súťaž

prevádzkoval nejaké zariadenie, najskôr nejaké

občerstvenie, služby, reštauráciu, a podobne. A zároveň

prevádzkoval naše toalety.

Ak dôvodovú správu ste čítali, takže nech sa páči

otváram diskusiu. Chcem upozorniť, že je tu prítomná aj

pani Beáta Markovičová zo spoločnosti, ktorá by rada

k tomuto bodu vystúpila. Samozrejme, ak poslanci dajú

súhlas.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Ak dovolíte, dáme slovo pani Markovičovej; čiže

poprosím vás, aby ste hlasovali o tom, aby pani Beáta

Markovičová mohla na dnešnom rokovaní vystúpiť. Nech sa

páči, prosím, hlasujeme.

(Prítomní.)        20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Nehlasoval:          4

Poprosím pani Markovičovú, nech sa páči, poďte

k mikrofónu a môžete vystúpiť. Vítajte.
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Ing. Beáta  M a r k o v i č o v á, konateľ spoločnosti

Marks&Marcs:

Dobrý deň. Ďakujem za možnosť odprezentovať náš návrh,

zámer, ktorý by sme chceli robiť vo voľnočasovom areáli,

ktorý sa  nazýva JAMA. Pretože táto časť Bratislavy je

historicky známa pod týmto názvom, sme zvolili, že by sme

tam prevádzkovali BISTRO s názvom JAMA; je to taký pracovný

názov. Chceli by sme, pretože bistro spája v sebe výber

nápojov, vín a jedlo s rýchlou obsluhou.

Máme skúsenosti s gastroprevádzok. Prevádzkujeme už

prevádzky, ktoré sú v okolí, a to je kúpalisko, všetky

bufety, ktoré sú na Tehelnom poli a takisto aj kaviareň na

Zimnom štadióne. A takisto aj bufet na Zimnom štadióne.

Historicky sme prevádzkovali takisto aj reštauráciu

a gastroprevádzku na Hraničnej ulici.

Sme síce nová spoločnosť, ale máme záujem, preto sme

vznikli pre tento účel, pretože chceme, aby to bolo len na

účel prevádzkovania tejto kaviarne. Náš zámer je tam robiť,

priniesť niečo nové. Je to spojenie nápojov, vín a jedla.

A preto je to bistro, lebo JAMA bistro nebude len o jedle.

Chceme ísť inou cestou a priniesť niečo nové. (Som trošku

v strese, nie som zvyknutá takto vystupovať.) Ak niekto

dostane chuť na pivo, bude podávané fľaškové pivo; bude sa

to volať bols et wine. A teraz by som chcela vysvetliť,

prečo „bols“? Pretože bude jedlo podávané v miskách, od

raňajok, cez obed, snacky a následne chutné večerné jedlá v

príjemnom prostred, pri kvalitnom vínku. Prečo wine,

pretože náš návštevník bude mať výber kvalitného vína,

výber z mnohých krajín. A prečo wor, pretože budeme podávať
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aj domáce limonády, čerstvé šťavy robené z nestriekaných

produktov.

Je to taký náš zámer, že by sme chceli spraviť niečo

také ako v tej časti tam hore, volá sa to hydrofónia. Ja to

neviem tak vysvetliť, ale mám na pomoc aj architekta, ktorý

ak by ste mali záujem, vie vám povedať bližšie k tomu. Bol

to taký nápad, ako niečo nové, čo by vedelo prilákať aj

návštevníkov a niečo čo je možno aj v koncepte z toho

celého areálu JAMY.

Celý koncept je postavený na princípoch bio, nulový

odpad, minimálne odpadu eco-frendly a niečo aj pre veganov

a na základe domácej výroby. Interiér bude zariadený v

štýle: drevo, dlažba, kvetová výzdoba. Chceli by sme

vystaviť tvorbu kresieb, ktoré budú zladené so štýlom

bistra, a budú od mladých nádejných tvorcov.

Máte nejaké otázky?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Filipovič,

s faktickou poznámkou.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Pekný deň. Prosím vás ja mám len jednu vec na vás.

Totiž voľakedy tam bolo niečo podobné, čo sa týka vína. Ja

nehovorím, že budete bufet, ale bol tam dosť veľký problém

s ľuďmi, ktorí holdovali alkoholu. Som tam najbližší

poslanec a je to štvrť kde bývam, takto sa trošku obávam,
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lebo tých krčiem tam máme už dosť, a či to víno je u vás

podmienka?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ja s vami súhlasím. Na strane druhej

chcem vás upozorniť, že hneď vedľa doslova, asi 3 – 4 metre

odtiaľ je bufet. Ten podáva všetko možné vrátane

alkoholických nápojov, ktorý vnímam ako väčší problém,

pretože tam musíme si posvietiť aj kvôli toaletám.

Druhá vec, na opačnej strane máme tiež reštauráciu,

ktorá tiež podáva alkoholické nápoje.

A posledná vec, predpokladám a teda verím, že mi to

pani Markovičová potvrdí, že nepôjde o lacné víno ktoré

bude priťahovať asociálnejších návštevníkov, ale práve ide

o také nápoje, ktoré prilákajú slušnú klientelu, pretože

práve o takú máme v našom parku záujem. Nech sa páči.

Ing. B. M a r k o v i č o v á, konateľ spoločnosti:

Veľmi pekne vám ďakujem za vašu otázku aj za reakciu.

My tam určite nechceme robiť v štýle bufetu. Tento

priestor si myslím, že je vzácny na to, aby sa tam podávalo

lacné víno a tým pádom sa prilákala klientela, ktorá si

kupuje 2 € víno. My by sme tam práve že chceli práve robiť

v štýle, že to bude klientela, ktorá si to môže dovoliť.

Nemali by to byť asociáli, ktorí by si tam združovali

a prišli si tam  kúpiť víno vo fľaške, lebo tie vína tam

nebudú určite za cenu 2 – 3 €, ale minimálne od 10 €

vyššie. Čiže nebude sa to predávať len tak, ako pouličný
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predaj. My sami si to nechceme zničiť tým, že by sme tam

teraz si odlákali klientov potenciálne lepších, že tam

budeme potom prilakávať rôzne iné typy ľudí.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Aby ste rozumeli, my máme záujem o zariadenie, ktoré

bude slúžiť predovšetkým návštevníkom, ktoré sú matky

s deťmi, rodiny, seniori, a samozrejme najrôznejší

športovci. Čiže toto je tá klientela, ktorá tam zároveň je

a zároveň musíme vyriešiť a saturovať jej potreby.

Pani poslankyňa Augustinič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Pani Markovičová, ja vám veľmi

fandím. A to, čo ste teraz povedali, je niečo, kam určite

rada zavítam a prídem sa pozrieť. Ale pán starosta povedal

aj jednu takú dôležitú vec, tam osadenstvo sú hlavne

športovci, ktorí tam chodia si zabehnúť. Ale myslím si, že

to čo vy tam budete ponúkať bude spojené aj s tým, aby si

dali zdravé raňajky, nejaký zdravý obed po ich športovej

aktivite, alebo niečo jednoduché.

Čo je ale druhá skupina, a to sú mamičky s deťmi alebo

rodiny. Ja osobne tam chodím s malými deťmi a chcem sa

spýtať, že či plánujete niečo také ako frendly pre rodiny,

lebo naozaj dopoludnia je osadenstvo tohto charakteru keď

tam chodia kočíkovať mamičky, chcú si tam dať kávu. Teda,

či ste sa zamerali aj týmto smerom?
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Ing. B. M a r k o v i č o v á, konateľ spoločnosti:

Samozrejme, myslíme na to. Ja som tým, že prvýkrát

prezentujem pred toľkými ľuďmi v takom strese. Ja mám

prichystanú celú prezentáciu aj s obrázkami, čo tam chceme

spraviť a mám tu aj napísané, aká je naša cieľová skupina.

A práve naša cieľová skupina sú tí návštevníci toho areálu,

a to sú tie mladé rodiny s deťmi, športovci a dôchodcovia

a ľudia, ktorí žijú aktívnym štýlom života, ktorí práve po

tej aktivite si prídu dať niečo; ako som to tu uviedla.

     Máme to celé vymyslené s našim architektom, ktorý nám

bude v tom pomáhať. Je to pán Barger, ja som ho

nepredstavila, lebo nechcel ísť. Nechceme vás zdržovať

obidvaja, ale má veľké skúsenosti v oblasti navrhovania

gastroprevádzok. A práve preto sme to vymysleli; prosím,

môžeš to povedať?

Pán Richard B a r g e r, architekt spoločnosti:

Ten koncept vychádza zo systému misiek, frendly;

v podstate fungujúceho systému forma misiek. To znamená

všetky tie potraviny, či už je to od raňajkových misiek až

po jednoduché predjedlá, jedlá, až po dezert servírujeme

v miskách. Ostatné je to základná jednotka, do ktorej sa dá

čokoľvek osadiť. Samozrejme, cieľová skupina vychádza z tej

komunity, nečakávame že tam budú chodiť ľudia na autách, na

večere, a proste popíjať vínko. To nie je predpoklad.

Je predpoklad osloviť tú komunitu, ktorá tam žije,

ktorá tam funguje. Je jasné, že to športovisko je otvorené

od ranných hodinách, a tí ľudia tam prichádzajú, nejaké

mamičky s deťmi, nejakí športovci, čiže treba pracovať
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s touto klientelou. A takisto ten koncept toho celého

bistra  bude nastavený tak, aby oslovovalo týchto ľudí

a nie ľudí aby prešli pol mesta, aby sa tam jednoducho

zastavili. Ale samozrejme, budú vítaní, takisto aj Vy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Dobrý deň. Ja tiež ďakujem za tú prezentáciu

a poprosil by som, ak máte aj nejaké ďalšie vizuálne fotky

nám to ešte poslať; neviem, či som to tam videl niekde

v prílohe. Ak je to možné a nie je to nejaké vlastníctvo

duševné.

A druhá vec, čo povedala pani poslankyňa Augustinič,

máme profesionálnu deformáciu, že naozaj potrebujeme aby

v takýchto zariadeniach sa pohybovali mamičky s deťmi. Čiže

je to dôležité, a to by mala byť podmienka, aby niečo také

tam bolo.

A zároveň naozaj vítam to, že by to malo byť nejaké

frendly, čo sa týka znečistenia a tvorby odpadov.

     A preto naozaj beriem túto vašu vetu, ktorú ste mali

počas prezentácie ako záväzok, že tam nebude žiadny

jednorázový pohár a jednorázové príbory. A myslím si, že

toto by mal byť štandard, ktorý by sme mali vyžadovať vo

všetkých nejakých stravovacích zariadeniach, ktoré budeme

v budúcnosti prenajímať. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte pani poslankyňa Šebejová, nech sa

páči.

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

Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, že kedy

plánujete začať s tou prevádzkou? Keď ste teda uzrozumení

s tým, že budete platiť nájomné odkedy sa podpíše nájomná

zmluva. Keďže boli sme informovaní, že v podstate si budete

musieť dať urobiť, alebo budete musieť absolvovať nejaké

úradné procesy na to, aby tá stavba mohla slúžiť na nejaké

stravovacie zariadenie?

Ing. B. M a r k o v i č o v á, konateľ spoločnosti:

Áno, boli sme informovaní o tejto skutočnosti. Máme

dokonca možno aj taký plán, že by sme pokiaľ podpíšeme túto

zmluvu zatiaľ spravili tam možno taký nejaký nechcem

povedať pojazdný alebo prechodný bufet, kde by bola tá

obsluha pre tých športovcov, že by sme mohli tam

prezentovať to bistro, pokiaľ sa vnútrajšok bude robiť. Sme

na to pripravení aj finančne, pretože sme čítali aj

podmienky, keď sme išli do  súťaže. A tým, že tie podmienky

sú nastavené tak ako sú, tak sme si toho vedomí.

Nešli by sme do toho, keby sme v tom nevideli ten

potenciál, že má to perspektívu. Takže sme si toho vedomí,

hej.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Viete, že ide o holopriestory, tie

treba upraviť, ale úrad bude maximálne k dispozícii,

maximálne súčinní, aby ste čo najskôr mohli začať.

Pani poslankyňa Šebejová, ešte raz s faktickou

poznámkou.

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

Ešte by som sa chcela vrátiť k tej otázke, že kedy

mienite začať tú plnú prevádzku? Aká je vaša úvaha, že kedy

by ste to chceli spustiť?

Pán Richard  B a r g e r, architekt spoločnosti:

Momentálne informácia je taká, že po podpise zmluvy,

v septembri by malo prebehnúť odovzdanie priestoru, resp.

mestská časť Nové Mesto môže žiadať zmenu účelu využitia

tej stavby na gastroprevádzku, nakoľko momentálne je to

schválené ako servisný objekt. A žiada to ako mestská časť

Nové Mesto a žiada to vo Vajnoroch, čo sme boli prerokovať

s pani Effenbergerovou, ktorá nám bola veľmi nápomocná

v tomto.

Čiže v podstate po vašom kroku, pokiaľ sa podpíše

zmluva, môžeme následne začať tieto kroky riešiť ohľadom

tejto oficiály.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ale v zásade niektoré konzultácie si

môžeme prebrať ešte predtým, kým nejaký čas získame.
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Dámy a páni, má ešte niekto nejakú otázku.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Chcel by som požiadať o prestávku, lebo bola tu nejaká

diskusia klubov ohľadne tohto, že či je to možné prebrať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Dobre. Je tu požiadavka na prestávka. Je to požiadavka

pána poslanca, alebo sa s tým stotožňuje viacero poslancov,

že vidí takúto potrebu? Je tu ešte možnosť, majú tu

prezentáciu, aby ste si ju potreli. Ja som ju tiež nevidel.

Je tu tiež taká požiadavka z vašej strany? Dobre, tak

navrhujem, dáme si prestávku. Stačí vám 5 minút?

Takže vyhlasujem prestávku 5 minút.

     Dohodnite sa, čo potrebujete. A zároveň si povedzme,

či budeme od pani Markovičovej aj žiadať, aby nám urobila

prezentáciu, ktorú má pripravenú, alebo nie.

Čiže stretneme sa o 10,48 hod.

Ja pred 11,00 hod. budem musieť odísť a poprosím pána

vicetarostu Winklera, aby ďalej viedol rokovanie miestneho

zastupiteľstva. Takže prosím, naozaj dodržme 5 minút.

(PRESTÁVKA.)

Kolegyne, kolegovia, chce ešte k tomuto bodu niekto

vystúpiť?

Nech sa páči, pán poslanec Korček, máte slovo.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa

ospravedlňujem, ja som tu nebol počas diskusie k tomuto

materiálu, a to z toho dôvodu, že sme mali niektorí

členovia dotačnej komisie určitú konzultáciu so zástupcami

Novomestského športového klubu, ktorí sú tu prítomní

a chceli nám niečo povedať.

Čiže možno sa budem pýtať na otázky, ktoré už boli

zodpovedané, preto sa vopred ospravedlňujem.

Ja som si pozrel návrh materiálu a chcel by som sa

pani  Moravcovej spýtať na pár vecí. Pozrel som si jednak

návrh uznesenia, ktorý hovorí v bode a) že schvaľuje návrh,

atď. V bode b) uzavretie nájomnej zmluvy, a teraz

s náležitosťami uvedenými v nájomnej zmluve.

     Avšak, keď som si pozrel nájomnú zmluvu, článok 2,

ods. 3: Účelom nájmu v zmysle zmluvy je užívanie predmetu

nájmu za účelom zriadenia a prevádzkovania gastroprevádzky

-  „a sú tam len bodky“. Mne tam chýba to, neviem, či tu

bola nejaká prezentácia.

     Jednak ja mám problém s účelom nájmu, aby tam bola

nejaká vináreň. Jednak akákoľvek prezentácia, ktorá tu

bola, alebo mohla byť, akýkoľvek nejaký zámer pokiaľ nebude

prenesený do tejto nájomnej zmluvy, tak ten nájomca,

nájomca, keďže zmluva má byť na 15 rokov, si tam môže

v zásade zriadiť čokoľvek. Môže tam byť striptízový bar.

Pokiaľ dôjde za 10 rokov k legalizácii marihuany, môže tam
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byť nejaký cofishop, nejaké marihuanové koláčiky sa tam

môžu predávať, atď.

Čiže ja by som sa chcel na toto opýtať pani

Markovičovej, prečo sú tam „bodky“ a ako sa to bude riešiť?

A po odpovedi by som dal aj určitý pozmeňovací návrh.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Poprosím pani Mgr. Mäsiarovú, keby

mohla vystúpiť a reagovať k tomuto bodu; nech sa páči.

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

PPČESČaSP:

      Dobre. Takže v podstate tým, že nájomca nevedel

presne špecifikovať názor gastroprevádzky. Vedel, že chce

podávať aj občerstvenie  vo forme jedál, vedel že nechce

robiť reštauráciu, že nechce robiť kaviareň a nemal

zadefinovaný konkrétny typ s názvom prevádzky, takisto

konkrétny názov určený nie je. A teraz neviem, či toto sa

legislatívne dá nejako vyriešiť, ale predpokladám, že to je

najmenší problém aby v tej prezentácii ktorú tu mal

verbálnu, myslím že má aj graficky pripravenú, tak chcú tam

prevádzkovať bistro. A je to možné podľa všetkého doplniť

nejako.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, chcete reagovať?
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Takže ja by som dal pozmeňujúci

návrh, ktorý by sa doplnil za tie bodky do tej zmluvy. Bol

by trochu širšie špecifikovaný, aby aj nájomca mal nejaké

možností. A bolo by to prevádzkovanie gastroprevádzky –

„kaviareň, cukráreň, zmrzlináreň, bistro“, ako ste

povedali, bez podania alkoholických nápojov, pretože myslím

si, že rôznych nalievarní, či už vyššej alebo nižšej

kategórie v tejto oblasti máme dosť. Ja som to konzultoval

aj s viacerými obyvateľmi a myslím si, že neboli by

nadšení, keby tam bola nejaká prevádzka, kde by sa podávali

alkoholické nápoje, aby nám tam potom podgurážení ľudia

pobehovali, vykrikovali, atď.

Takže môj návrh je taký, že by sa tam uviedol účel

nájmu: „kaviareň, cukráreň, zmrzlináreň, bistro, bez

podania alkoholických nápojov“. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, toto bola téma, ktorú sme

si tu už vydiskutovali. My chápeme situáciu tak, že hneď

vedľa sa nachádza bufet, kde sa podávajú aj alkoholické

nápoje, a nevieme ho obmedziť. Nemá ani toalety a musíme sa

pozrieť, čo s ním vlastne?

Hneď oproti na druhej strane je súkromná prevádzka,

kde sa podáva naozaj všetko. Čiže skôr naša snaha smeruje

nie k tomu, obmedziť predaj alkoholických nápojov, ako skôr

vymedziť ich takým spôsobom, aby v žiadnom prípade

nepriťahovali asociálne typy, nepriťahovali ľudí, ktorí si

chcú vypiť, ale ľudí, ktorí sú slušní, ktorí majú záujem
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prísť tam predovšetkým s deťmi, oddýchnuť si, rekreovať,

športovať, atď.

     Nemyslím si, že by predaj toho vína, ktoré tu

spomínali, mal byť nejaký hlavný artikel. Ale ja za seba by

som ich v tomto prípade neobmedzoval, aj vzhľadom na tie

okolností, ktoré sú tam.

Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

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

     Ja len, pán starosta, by som chcel vedieť, akým

spôsobom viete obmedziť tých asociálov, aby tam nechodili

keď by sa tam podávali tie alkoholické nápoje ako hovoríte?

Ako to viete zariadiť, aby tam nechodili tí asociáli?

Alebo, tá prevádzka akým spôsobom to vie zariadiť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto je v zásade veľmi jednoduché; máte pravdu,

prevádzka to má zariadiť. A prevádzka to vie zariadiť

kultivovaným príjemným, čistým prostredím,  ktoré

jednoducho takéto typy nepriťahuje. A zároveň, povedzme si

na rovinu, tým najsilnejším argumentom budú ceny. Ja som to

nechcel spomínať, ale v prípade, že tam nebudú lacné

a nápoje typu čučo, a podobne, tak takéto typy nebudú mať

záujem do takýchto prevádzok chodiť. Takéto skúsenosti máme

všetci.

Ak sa neurazíte, ja by som poprosil pána vicestarostu

Winklera, aby ďalej pokračoval vo vedení tejto schôdze.

V prípade že budem môcť, tak sa ešte vrátim.
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     A ak sa už neuvidíme, chcem vám zaželať príjemné leto,

ale toto leto bude  pre nás napriek tomu do istej miery

pracovné. Budeme sa stretávať kvôli rôznym témam,

najbližšie myslím že s pánom vicestarostom sme boli

dohodnutí kvôli urbanisticko-dopravnej štúdii

a kvôli ďalším veciam.

Pekný priebeh rokovania.

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

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou je prihlásený pán

k kolega Korček. Nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Chcem nadviazať na

to, čo povedal pán starosta. Ten zámer ja by som uvítal,

keby bol taký, alebo ten postup, ako povedal pán starosta,

ale to nie je možné zaručiť žiadnym spôsobom. My tu budeme

schvaľovať zmluvu, nájom na 15 rokov a to čo bude za 5

rokov nevieme, čo bude za 10 rokov nevieme akým spôsobom sa

bude vyvíjať trh. A proste to čučo podľa tej zmluvy sa tam

môže podávať.

     Koniec koncov asociáli teraz nie čučo ale niektorí si

doprajú aj niečo kvalitnejšie. Nemôžete nikomu zakázať

vstup do prevádzky, pretože sa vám nepáči ako je napríklad

oblečený, lebo teraz máme v móde rôzne typy oblečení, ktoré

letia, ktoré niekedy sa nepáčia, ale frčí to a sú plné

prevádzky takýchto ľudí v Starom Meste, kde sa nepodávajú
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žiadne lacné veci. Takže jedine to môžeme obmedziť tým, že

sa nebudú tieto alkoholické nápoje tam podávať.

     A tak, ako povedal pán starosta, tých možností keď si

chce niekto vypiť v okolí je neúrekom. A nemyslím si, že

mestská časť by mala ešte vytvoriť ďalšiu príležitosť

v tejto oblasti na podávanie alkoholických nápojov.

Z historického hľadiska všetci si určite pamätáme známu

zmrzlináreň v JAME; tam sa žiadne alkoholické nápoje

nepodávali. Bolo to navštevované a myslím si, že bola to do

určitej miery aj taká bratislavská atrakcia.

     Takže ja trvám na tom návrhu, ktorý som dal. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, pokiaľ odídem, nebudem môcť vystupovať,

len to prosím uzavrite s potenciálnym nájomcom tak, aby sme

o nájomcu neprišli.

A chcem sa ešte k jednej veci vyjadriť vopred, keďže

odchádzam a máme tu prítomný Novomestský športový klub.

Prosím vás, máme tu návrh na udelenie dotácie vo výške

22.500 €. Je tam táto suma naschvál, pretože každý rok od

nás dostávali 15.000 €, v minulom roku 7.500 € nedostali,

čiže to je len kompenzácia minulého roka. Preto je tá suma

vyššia.

     A je to náš Novomestský športový klub, máme tam 400

detí, chcem vás veľmi pekne poprosiť, potrebujeme ich

podporiť, je to správne, je to dobré a sme pyšní na nich že

tu u nás fungujú a pôsobia. Prepáčte, že trošku predbieham,
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ale chcel som aby ste tento názor z mojej strany určite

počuli.

Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo.

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

     Ďakujem pekne pán starosta. S faktickou sa prihlásil

pán poslanec Mikulec. Nech sa páči.

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

Ďakujem. Ja budem rád, keď na budúce takáto vec bude

a pán starosta to najprv preberie s poslancami a nemusí to

potom preberať na zastupiteľstve. Táto dohoda bola medzi,

asi predpokladám vami a pánom zo športového klubu. My

poslanci z dotačnej komisie sme o tejto sume nevedeli,

takže sme schválili túto sumu oveľa nižšiu. Teraz sme mali

rokovanie s pánom z Novomestského športového klubu, kde nám

nejaké veci dovysvetľoval a podporíme tento návrh.

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

Dobre. Vráťme sa späť.

     K tomuto bodu je prihlásená pani K. Augustinič, nech

sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Ja osobne si nemyslím, že je úplne

fér teraz povedať po súťaží, že nedovolíte vám predávať

alkohol, pretože to sme mali povedať úplne na začiatku, že

chceme tam zmrzlináreň a dať tam tretinové nájomné. Ak

chceme, aby tam ostal nájomca ktorý má pripravený model
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a má to veľmi pekne vymyslené, stačí si pozrieť tú

prezentáciu, on tam nebude priťahovať nikoho kto bude

chcieť čučo a za lacné peniaze sa niekde opíjať. Ale ja

rovnako rada si dám deci vína, keď si idem dať obed, a rada

si ho tam dám.

Čiže nevidím dôvod, aby sme teraz po súťaži, po

ukončenej súťaži, po vysúťaženom, a musím povedať že nie

nízkom nájomnom, im povedali: Tak môžete robiť toto, toto

nemôžete robiť, toto tam predávať môžete, toto nemôžte.

A ja osobne sa vo svojom súkromnom živote venujem

tomu, že rovnako otvárame prevádzky prevažne v Starom Meste

ktoré navrhujeme, kde sa rovnako predáva popri jedle aj

alkohol. Nie sú tam žiadne asociálne živly, pretože tá celá

koncepcia prevádzky je zameraná na zdravý životný štýl, na

jedlo je zdravšie a možno aj drahšie tým pádom, a tým pádom

tam nechodia žiadni takýto ľudia. Naozaj, to čo majú

vymyslené, majú vymyslené pre športovcov, rodiny s deťmi,

pre príjemné strávenie času.

     A takisto táto prevádzka bude zariadená tak, že keď

niekto investuje do interiéru toľko peňazí, tak nebude

chcieť aby to ničili, aby tam niekto chodil a povaľoval sa

im tam po terase, a budú si dávať na to „sakra“ pozor.

     Čiže mne sa nepáči tento návrh v tomto priebehu.

Pokiaľ to chceme urobiť, tak potom povedzme: že v poriadku,

ale ten nájom bude tretinový. Potom nesúhlasím s tým, aby

to bolo za ten nájom, ktorý tam je. Ďakujem pekne.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený pán Korček,

potom pán poslanec Troiak.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na

kolegyňu. Áno, my sme vyhlásili súťaž na gastroprevádzku,

ale je našou kompetenciou zákonov povedať, akú

gastroprevádzku my tam chceme, pretože ten nájomca ešte

nevedel povedať úplne presne ani pri tej súťaží čo všetko

tam chce. My sme to mali na komisii a takýmto spôsobom nám

to bolo prezentované.

     Ja trvám na tom, že tam by malo byť niečo bez

podávania alkoholických  nápojov, niečo príjemné -

cukráreň, kaviareň, zmrzlináreň, alebo teda aj bistro.

A nemám problém ak ten nájom bude aj tretinový.

     My nemusíme na nájme tohto priestoru zarábať, pre nás

je dôležité, aby tam vzniklo niečo príjemné, niečo

bezproblémové, aby to bolo aj zmluvne zabezpečené tak, aby

tam 15 rokov fungovalo, lebo viete, papier znesie všetko,

aj táto ponuka, ale tá situácia za 10 rokov môže byť iná.

Ďakujem.

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

Nech sa páči, pán P. Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :
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Ďakujem za slovo. Súhlasím s kolegyňou Augustinič, že

nie je teraz férové od obstarávateľa takéto veci. Vzbudzuje

to vo mne podozrenie, prečo zrazu teraz to chce takýmto

spôsobom obmedziť. Čo som videl tie podklady tak sa mi

páčili  bude to pre športovcov, pre mladé rodiny. A nemám

problém s tým, aby sa tam podávalo víno. Samozrejme, cena

obmedzí aj prípadných asociálov. Ďakujem.

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

Ďakujem. S faktickou je prihlásený pán poslanec

Korček; nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem. Ja by som kolegovi povedal, naozaj nemám

žiadne iné zámery iba aby to tam fungovalo. A preto to

dávam teraz, lebo som sa to dozvedel až na komisii. A keď

si pozriete aj tú ponuku, ktorú dáva tá víťazná spoločnosť;

mám to vytlačené, no neviem to nájsť, tak sa

ospravedlňujem.

Ja som sa to dozvedel až na komisii, a už na komisii,

môžu to prítomní potvrdiť, že som hneď vtedy povedal, že

chcem vidieť tú prezentáciu, že ja budem mať s tým problém.

Pokiaľ však vidím, že nejaký väčšinový názor je taký, že im

to tam chcete umožniť, tak som ochotný ustúpiť. Ale potom,

prosím vás, aspoň vyšpecifikujme, že sa tam bude predávať

len víno a pivo. Pokiaľ by bol taký väčšinový názor, tak

akože dobre, išiel by som do toho nejakého rizika.

Prvý vicestarsota Ing. S. W i n k l e r :
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S faktickou poznámkou pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ja som sa to dozvedel pred chvíľkou a neviem čo

povedať.

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

Tomáš (JUDr. Korček) je v poriadku; ja si myslím, aby

tam bolo pivo, víno.

Nech sa páči, pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som asi tiež chcela skôr podporiť Katku (Ing.

Augustinič), lebo podľa mňa aj to čo hovoril starosta, tá

cena bude jedným z kritérií, ktoré budú alebo nebudú lákať

ľudí. A keďže my sa tu tak hráme s tým rozpočtom, že niekde

schválime že chceme prispievať, teraz niekto vymyslí že

máme vysoký nájom, tak ja by som chcela sa opýtať pána

kontrolóra, že čo si vlastne on o tom myslí, ako by sme sa

mali k tomuto rozpočtu postaviť?

     Lebo príde mi to také veľmi zaujímavé, že ako keby

proste tieto peniaze my sme nikdy nepotrebovali, nevideli,

tie konkrétne nikdy nevydávali, nedostávali. Tak sa tu len

hráme na niečo, ale v konečnom dôsledku tie peniaze reálne

treba nejako získať a reálne ich treba poslať tam kam

treba.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Pán poslanec Mikulec s faktickou, nech sa páči.

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

Mňa celkom zaujíma názor pána kontrolóra, ako sa bude

postupovať v tejto mestskej časti, a rád by som si to

vypočul. Ďakujem.

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

Nech sa páči, pán Böhm.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Ja sa veľmi rád vyjadrím. Je to asi takto:

     Mestská časť má starostu a 25 poslancov. Viete, to sú

dva rovnocenné orgány. Sú veci, o ktorých môže ale

rozhodnúť len zastupiteľstvo, to znamená tých 25 poslancov.

     Ja sa roky nestotožňujem s veľa skutočnosťami čo sa tu

proste udiali, ale keď môžem povedať za seba, keďže

neexistuje iný titul kolektívnej viny, tak môžem iba

akceptovať to čo väčšina poslancov schváli. A keď sa

rozhodne väčšina poslancov, že z prenájmu nehnuteľností

alebo z priestorov mestskej časti teda v podstate nechce

nič, tak pokiaľ to tí voliči akceptujú, ja nemám k tomu čo

dodať.

Môžem povedať svoj vlastný názor, ako by sa malo

nakladať s tým majetkom, ako by išlo o majetok vlastný

a potom by si každý človek rozmyslel ako sa k tomu postaví,

ale názory typu, že radšej menej alebo radšej nič, a nech
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sa prevalí nejaká kauza, neviem. Je to vaša zodpovednosť,

vaše svedomie ako zahlasujete.

     Myslím si, že veľa ľudí by sa chovalo v prípade svojho

majetku ináč, ako sa chová. Ale hovorím, pokiaľ to

akceptujú voliči, ja to fakt niekedy nechápem. Ďakujem.

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

Ďakujem. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec

Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem. K tomu čo povedal pán kontrolór, tak zákon

pozná aj takéto prípady a hovorí o dôvode hodného

osobitného zreteľa, čiže je to úplne legálne, aj keby sme

chceli im to kľudne z dôvodu, že chceme aby tam vzniklo

niečo bez podávania alkoholických nápojov, im to kľudne

môžeme dať lége artis aj za 1 €.

     Ja som teraz hovoril s pani konateľkou, nedohodli sme

sa. Zástupcovia spoločnosti mi tvrdili, že oni všetko

dodržia  a ukázali mi tam aj časť tej prezentácie. Ale

hovorím, v zmysle zmluvy tá prezentácia je absolútne

nezáväzná v rámci toho. A keď to bude vyšpecifikované tak

ako je gastroprevádzka, 15 rokov tam môže byť

gastroprevádzka akákoľvek, môže tam byť nejaký ľudový výčap

v JAME. Proste bude to závisieť od toho nájomcu.

Dokonca, keď som si pozrel tú zmluvu, nie je tam ani

obmedzený, myslím prevod obchodného podielu. Oni to môžu

previesť na akúkoľvek inú osobu tú spoločnosť už zajtra.
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A tá potom povie, prepáčte, ale tí ľudia, ktorí vám to

rozprávali, oni mi to predali, choďte za nimi, túto máte

adresu alebo telefón.

Takže ja trvám na tom pôvodnom návrhu. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Ešte požiadala o slovo pani Ing.

Effenbergerová, nech sa páči.

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Ja len pár poznámok k celému prejednávanému materiálu:

Po prvé, bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, ktorá

mala určité podmienky. Tieto podmienky sa vyhodnocovali.

Keď ich teraz chceme meniť, tak meníme celú verejnú

obchodnú súťaž a navodzujeme stav, ktorý nie celkom

zodpovedá zákonu o verejnom obstarávaní a o verejných

obchodných súťažiach. Podmienky boli dané a preto sa

prihlásili do tejto súťaže. Znižovanie nájmu, bola to

jediná podmienka. A kritérium na vyhodnotenie a poradie

úspešnosti uchádzačov.

Keby túto podmienku vedeli ďalší, možno aj iní by sa

prihlásili. Takže toto z môjho pohľadu mi pripadá ako

zasahovanie do verejnej obchodnej súťaže. Ja skôr by som sa

prikláňala pri prenájme a pri uzatváraní nájomnej zmluvy

s týmito prevádzkovateľmi, máme rok a pol roka prázdny,

skoro 2 roky objekt, ktorý chátra. Chcú tam nainvestovať

svoje vlastné peniaze, chcú tam niečo prevádzkovať, tak

z našej strany by som skôr očakávala ústretovejší prístup
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a opýtala by som sa ich, v čom potrebujú pomôcť, aby to čo

najskôr prevádzkovali?

    Či alkohol alebo nealkohol, ťažká otázka. Keď si tam

niekto donesie v kabelke pod stolom fľašku rumu a vypije ju

tam, odtiaľ ho vyhodiť nemôžu. Obmedzenie, že sa tam

nebudeme predávať alkohol neznamená, že sa tam piť nebude.

Sadnú si na lavičku a vypijú tú fľašku pred tým objektom.

Kľudne by som ten alkohol tam povolila.

A verím tomu, že pokiaľ tam majú svoje vlastné

peniaze, a do tej prevádzky nedajú málo; predpokladám, že

okolo 150 tisíc € ich bude stáť celé usporiadanie, budú si

to strážiť a budú si strážiť aj tú klientelu, ktorá tam

bude chodiť. A verím tomu, že bude tam chodiť práve kvôli

tomu dobrému vínu ktoré si tam dajú k dobrému obedu alebo

k dobrej večeri. Takže, ak potrebujete pomôcť s niečím, ak

uzatvoríte tú nájomnú zmluvu, kľudne sa nás obráťte, budem

pripravená vám pomôcť. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou je prihlásená

pani poslankyňa Timková; nech sa páči.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem za slovo. Ja možno by som ako by takú poznámku

chcela uviesť, že neviem, teraz to riešime, podľa mňa, tak

trošku po funuse. Ale napríklad už tá zmluva by mala byť

nastavená tak, aké sú naše možností, odstúpiť od zmluvy. Ak

by náhodou nedodržiavali to čo sa toho týka, tak je to
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akoby zásadná vec, ktorú ak nedodržia oni, tak určitým

spôsobom by sme mali vedieť vypovedať

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

Ďakujem pekne. Pani Mäsiarová.

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

Tam sú podmienky odstúpenia uvedené. Každopádne ja si

myslím, že aj tu je možno ešte priestor, pokiaľ určitým

spôsobom sú nejaké dôvody ktoré by ste chceli uviesť do

zmluvy na odstúpenie od nej. Ja nevidím problém v tom, aby

nejakým spôsobom neboli navrhnuté. Myslím, že sú

štandardné.

     Keď sa zmluva schvaľovala, resp. tie podmienky už boli

uvedené v rámci podmienok keď sa schvaľovala súťaž. Takže

tam boli už zásadné ustanovenia nájomnej zmluvy, ktoré

nikto nenamietal. Teraz sa to otvára. Opätovne možno je to

otázka len doplnenia, resp. legislatívno-technická. Ak sú

nejaké ďalšie dôvody, resp. návrh na odstúpenie od nájomnej

zmluvy, tak nie je problém ich predniesť, celú navrhnúť.

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

Ďakujem pekne. Opätovne je prihlásený s faktickou pán

poslanec Korček; nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem. No, ja potom odporúčam, aby sa ten materiál

stiahol a všetci kolegovia, ktorí majú prípadne nejaké
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pripomienky do zmluvy, aby ich mohli predniesť. Lebo keď

budeme za chvíľu hlasovať, tak proste ľudovo povedané, už

bude vymaľované.

Ja som už dlho poslanec a videl som x prezentácií,

krásnych prezentácií čo všetko bude, tí ľudia zmizli,

predali obchodné podiely a potom už ich nikto nevidel.

Samozrejme, nechali si za to dobre zaplatiť od tých

kupujúcich a niekde sa smiali, akí sú tí poslanci sprostí,

ktorí to odsúhlasili. Ďakujem.

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

To je riziko asi pri každom obchode. Pani vedúca, nech

sa páči.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho:

Prepáčte, ja by som len dovoľujem podotknúť, že

materiál sa stiahnuť nedá. O programe rokovania bolo

hlasované. Sťahovať materiál asi nie, čiže by ste ho museli

neschváliť a tým pádom by sa musela vyhlásiť znova verejná

obchodná súťaž. Ale doplniť ustanovenia konkrétne vo vzťahu

k nejakému účelu nájmu o odstúpenie, prípadne výpovede

z nájmu asi naozaj nie je problém.

     Ale sú tu uvedené jednoznačné ustanovenia, že ak

nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s nájomnou zmluvou,

napriek písomnému upozorneniu prenajímateľa, je možné

nájomnú zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou.
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     A taktiež je možné aj odstúpiť jednostranne od

nájomnej zmluvy, ak nájomca opakovane podstatným spôsobom

poruší nájomnú zmluvu v zmysle dojednaní v tejto zmluve.

Treba rátať s tým.

     Čiže, ja by som skôr navrhla, tak ako pán poslanec

Korček hovoril, upresniť ten účel využitia nájmu, kde tým

pádom by sa jednalo o to porušenie zmluvy, takže by bolo

možné ho nejakým spôsobom ukončiť. Skôr by som naozaj

sprecízovala ten účel nájmu.

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

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja mám za to, že predkladateľ až do

hlasovania môže stiahnuť predkladaný návrh. Doteraz to tak

fungovalo, tak neviem, prečo by sme mali teraz postupovať

inak. Možno sa mýlim. Zopakujem: Schvaľovať návrh nájomnej

zmluvy s vybodkovanou časťou – vybodkované veci, no, to je

tak neštandardné, že ja za toto v žiadnom prípade nemôžem

hlasovať. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Predkladateľ je pán prednosta Baník,

no, ja neviem, vedeli sme aj sťahovať materiály, čiže.

Pani poslankyňa Šebejová s faktickou.



95

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

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

Ak tam môže zostať ten účel že  gastroprevádzka,

a máme zrušiť len pomlčku a bodky, tak snáď vieme to

naformulovať.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Ono je to naozaj len otázka toho, sprecízovať účel

nájmu, ak teda nevyhovuje len samotný názov

gastroprevádzka. Tie bodky boli názov gastroprevádzky, to

malo byť doplnené, nič iné. To nemalo byť nejaké

sprecízovanie toho samotného účelu. Ale, dá sa to naozaj

naformulovať konkrétny účel.

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

Viete to naformulovať v zmysle prezentácie?

Mgr. M. Moravcová Tomčíková vedúca právneho oddelenia:

Chvíľu na to potrebujem to naformulovať.

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

Takže ak dovolíte, dáme si 5 min. pauzu. Dobré?

Pán poslanec Vlačiky.

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

Ja by som chcel len povedať, že poďme hlasovať,

nedávajme si žiadne prestávky. Treba to konečne prenajať,

aby to nebolo prázdne. Ďakujem. Zahlasujte sa.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ja som za, aby sme to odhlasovali. Ale diskusiu si asi

počul, vieš aké sú názory. Takže treba si vypočuť názory

iných ľudí.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Prípadne aby sme tam doplnili tú pomlčku a tie bodky:

     kaviareň, cukráreň, zmrzlináreň a bistro vo vzťahu

k nájomcom.

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

Pani Markovičová.

Ing. B. M a r k o v i č o v á, konateľ spoločnosti:

Aby bolo bistro.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca právneho oddelenia:

Potom by si to pán prednosta mohol osvojiť.

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

Pán prednosta „súhlas“. Ďakujem pekne.

Myslím, že sme to prešli zozadu, spredu, čiže

ukončujem diskusiu.

Máme pozmeňujúci návrh pána poslanca Korčeka, prosím

návrhovú komisiu o prečítane jeho návrhu.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Dáme najprv hlasovať o návrhu pána poslanca Korčeka.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto schvaľuje návrh znenia uznesenia, kde článok 2,

bod 3, za gastroprevádzky doplniť slová „kaviareň,

zmrzlináreň, cukráreň, bistro bez podania alkoholických

nápojov.

Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Korčeka,

tak ako bol naformulovaný.

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

Čiže takto to bolo;, bez alkoholických nápojov.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  6 poslancov.

Proti:               4

Zdržal sa:          10

Návrh neprešiel.

Čiže budeme hlasovať o celkovom materiáli.

Návrhová komisia, prosím prečítať návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s :

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e  (podľa predtlače)
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a) súťažný návrh uchádzača – spoločnosti Marks&Marcs,

s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02

Bratislava, IČO: 51 645 751, zapísanej v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro,

vo vložke č. 127558/B (ďalej v texte ako „uchádzač“)

predloženého do OVS vyhlásenej dňa 07. 03. 2019. a to

na základe odporúčania komisie

b) uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestskou časťou

Bratislava – Nové Mesto a uchádzačom, predmetom ktorej

je nájom budovy servisného objektu JAMA, súp. č.

13922, postavenej na pozemku parc. Registra „C“ č.

11280/103 o výmere 433 m2, nachádzajúceho sa v rámci

areálu Voľnočasového priestoru KAMA v k. ú. Nové

Mesto, zapísanom na LV č. 6420 s náležitosťami

uvedenými v nájomnej zmluve

s p l n o m o c ň u j e

c) starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

k podpísaniu nájomnej zmluvy s uchádzačom, predmetom

ktorej je nájom budovy servisného objektu JAMA, súp.

č. 13922, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č.

11280/103 o výmere 433 m2, nachádzajúceho sa v rámci

areálu Voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové

Mesto, zapísanom na LV č. 6420 s náležitosťami

uvedenými

  v nájomnej zmluve za podmienok:
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- nájomnú zmluvu je uchádzač povinný podpísať v lehote

najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia

v miestnom zastupiteľstve

- v prípade, ak uchádzač v určenej lehote nájomnú zmluvu

nepodpíše, toto uznesenia stratí platnosť, pričom

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je povinná

o podmienkach uzavretia nájomnej zmluvy rokovať

s ďalším úspešným navrhovateľom v poradí.

Tento materiál je s pripomienkou, ktorá bola prednesená

autoremedúrou, ktorá bola uvedená, aby sa presne

vyšpecifikoval účel gastroprevádzky; menovite: kaviareň,

cukráreň, zmrzlináreň, bistro.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o návrhu.

     (Prítomní.)        20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 12 poslancov.

Proti:               2

Zdržal sa:           6

Materiál bol prijatý. Ďakujem pekne.

Nasleduje bod 16.

BOD 16:

Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností

z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán MUDr. Viliam Schmidt, zubár, ktorý má prenajaté

priestory na Základnej škole Sibírska, založil si s.r.o.,

čiže ide o postúpenie z fyzickej osoby na právnickú osobu.

     Poprosím, pôjdeme bez diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     s c h v a ľ u j e

postúpenie práv z Nájomnej zmluvy č. 173; ÚEZ č. 173/2016

zo dňa 13. 05. 2016 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa.

; z pôvodného nájomcu: MUDr. Viliam Schmidt, prevádzkujúcim

zdravotnícke zariadenie v odbore stomatológa na základe

Rozhodnutia číslo: 09577-5/2005-SP zo dňa 09. 05. 2005 na

spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02

Bratislava, IČO: 52 331 911

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že

spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02

Bratislava, IČO:52 331 911 bude pokračovať v poskytovaní

zdravotnej starostlivosti v rozsahu dvakrát týždenne formou

prevádzkovania zubnej ambulancie, pričom zdravotná
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starostlivosť je poskytovaná aj žiakom a zamestnancom

základnej školy

Za týchto podmienok    (v zmysle predtlače)

1. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 173; ÚEZ č. 173/2016

zo dňa 13. 05. 2016 bude všetkými zmluvnými stranami

s výnimkou zriaďovateľa podpísaný v lehote 60 dní odo

dňa prijatia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom.

V prípade, ak dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 173;

ÚEZ č. 173/2016 zo dňa 13. 05. 2016 v uvedenej lehote

nebude podpísaný, toto uznesenie stráca platnosť.

2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť najskôr päť (5)

pracovných dní odo dňa písomného oznámenia mestskej

časti, že spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto

1/A, 631 02 Bratislava, IČO: 52 331 911 nadobudla

oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve, túto

skutočnosť je spoločnosť povinná mestskej časti

oznámiť najneskôr do 14. 05. 2021. Pokiaľ k uvedenému

dátumu spoločnosť BADENTAL, s.r.o., Račianske mýto

1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 52 331 911 nenadobudne

oprávnenie na podnikanie v zdravotníctve dodatok č. l

nenadobudne účinnosť (rozväzovacia podmienka);

bez pripomienok.

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

Ďakuje pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)     22 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:             18 poslancov.
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Proti:           0

Zdržal sa:       0

Nehlasoval:      4

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 17.

BOD 17:

Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva

k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13440/104 až 108

zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Nové Mesto

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

     Ide o darovaciu zmluvu spoločnosti SITNO PHARMA, ktorá

nám daruje 5 pozemkov, aby sme mohli vybudovať prístup na

parkovisko, ktoré sa buduje na Nobelovej spoločne

s agentúrou, ktorá tam je.

Nech sa páči pani Mgr. Biharyová, krátky komentár.

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

Dobrý deň. Takže jedná sa o zabezpečenie vjazdu

a výjazdu z parkoviska v lokalite ul. Nobelova, kde budeme

spoločne so spoločnosťou Európska vzdelávacia agentúra

budovať parkovisko. Spoločnosť má súdnym rozhodnutím na

základe predbežného opatrenia zabezpečený vstup na tri

pozemky. Celkovo, čo sa týka technického zabezpečenia

vjazdu a výjazdu, sú potrebné  ďalšie, takže toto je

darovacia zmluva po vzájomnej dohode aj so súčasným

vlastníkom, ktorý momentálne nejakým spôsobom nemôže
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nakladať s pozemkami, čiže nám ich nemôže ich priamo

darovať, ani nič s nimi robiť.

     Bolo dohodnuté, že pristúpime k uzavretiu budúcej

darovacej zmluvy. A na základe neskoršieho odstránenia

poznámky z listu vlastníctva, ktorú musí zabezpečiť

Agentúra, aby sa pristúpilo k podpisu samotnej realizačnej

darovacej zmluvy. Dali by sme 50 %-ný podiel na pozemkoch

a druhú časť nadobúda partner vo výstavbe, teda Európska

vzdelávacia agentúra.

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

Ďakujem pekne.

Pretože sa nikto nehlási do diskusie, prosím návrhovú

komisiu o prečítanie uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. s c h v a ľ u j e

z titulu darovacej zmluvy nadobudnutie spoluvlastníckeho

podielu vo výške ½ k pozemkom registra „C“ KN

(podľa predtlače)

- parc. č. 13440/104 zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 14 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA-m. č.

NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto

- parc. č. 13440/105 zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA – m.

č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto
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- parc. č. 13440/106 zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA – m.

č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto

- parc. č.13440/107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere

15 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA – m. č. NOVÉ

MESTO v katastrálnom území Nové Mesto

- parc. č. 13440/108 zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 15 m2, okres: Bratislava III, Obec: BA – m.

č. NOVÉ MESTO v katastrálnom území Nové Mesto

; od spoločnosti SITNO PHARMA s.r.o. so sídlom Rybné

námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744.

2. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti k podpísaniu zmluvy o budúcej

darovacej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude návrh

darovacej zmluvy medzi darcom spoločnosťou SITNO PHARMA

s.r.o. so sídlom Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO:

46 895 744 a obdarovanými mestskou časťou a Európskou

agentúrou vzdelávania, n. o., Nobelova 1295/16, 831 02

Bratislava, IČO: 45 745 575.

3. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti k podpísaniu darovacej zmluvy so

spoločnosťou SITNO PHARMA s.r.o., so sídlom Rybné námestie

1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 895 744 z titulu, ktorej

mestská časť nadobudne spoluvlastnícky podiel vo výške ½

k nehnuteľnostiam citovaným v bode 1 tohto uznesenia.

Za týchto podmienok:  (podľa predtlače)
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1. Zmluva o budúcej darovacej zmluve bude všetkými

zmluvnými stranami podpísaná najneskôr v lehote 60 dní

odo dňa prijatia tohto uznesenia miestnym

zastupiteľstvom. V prípade, že zmluva o budúcich

zmluvách nebude zmluvnými stranami podpísaná najneskôr

v lehote 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia

miestnym zastupiteľstvom, toto uznesenie stráca

platnosť.

2. Darovacia zmluva so spoločnosťou SITNO PHARMA s.r.o.

so sídlom Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava, IČO:

46 895 744 bude obojstranne podpísaná najneskôr

v lehote 30 dní odo dňa vymazania poznámky P-

1778/2017:

„Neodkladné opatrenie – spoločnosť SHRE Nobelova

s.r.o., IČO: 46895744 je povinná:

1. zdržať sa scudzovania a akéhokoľvek nakladania

s nehnuteľnosťami , pozemkami registra „C“ KN

parc. č. 13440/106, 13440/107, 13440/108;

2. strpieť výkon práva vstupu, cesty, prechodu peši

a prejazdu motorovými alebo nemotorovými

vozidlami cez pozemky registra „C“ KN parc. č.

13440/106, 13440/107, 13440/108 v prospech

žalobcu Európskej agentúry vzdelávania, n. o..

IČO: 45745575 za účelom prístupu k stavbe súp. č.

1294 na pozemku registra „C“ KN parc. č.

13440/11, podľa Uznesenia Okresného súdu

Bratislava III Sp. Zn., 23Cb/199/2017-73, zo dňa

11. 07. 2017, právoplatné dňa 15. 08. 2017,

vykonateľné dňa 19. 08. 2017“.
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V prípade, že v uvedenej lehote k obojstrannému podpísaniu

darovacej zmluvy nedôjde, toto uznesenie stráca platnosť.

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

Ďakujem pekne.

     Prosím pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)     20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:             19 poslancov.

Proti:           0

Zdržal sa:       0

Nehlasoval:      1.

Materiál bol schválený.

Pristúpime k bodu č. 18.

BOD 18:

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku

registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území

Vinohrady, v prospech Lukáša Opetta a Andrey Opettovej,

obaja bytom Teplická 15, Bratislava

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

Tam sa jedná o 2 m2. Takže poprosím, pôjdeme bez

diskusie a prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu

uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

1. schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena k časti

pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, záhrada,

o výmere 14 m2, v k. ú. Vinohrady

; za účelom zriadenia a užívania stavby NN prípojky

k novostavbe rodinného domu, ktorá bude vybudovaná na

pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340//13

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na

zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby

; v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena –

Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15,

Bratislava

;  za jednorazovú odplatu vo výške    100 EUR/m2.

     2. splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena

3. splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto k podpísaniu realizačnej zmluvy

o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená

na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena
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; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na

zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby

; za jednorazovú odplatu vo výške      100 EUR/m2

; za podmienok:  (podľa predtlače.)

- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná v lehote

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve

- v prípade, že zmluvy o budúcej zmluve o zriadení

vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena

v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenia stratí

platnosť.

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

Ďakujem pekne.

     Prosím, hlasujeme o návrhu uznesenia.

(Prítomní.)       20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               20 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Materiál sme prijali. Ďakujem veľmi pekne.

Ďalší bod je bod č. 19.

BOD 19:
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Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1

a 13329, v k. ú. Nové Mesto, pre HE servis s.r.o. Bulharská

70, Bratislava

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

Tam poprosím pani Mgr. Kozákovú, pretože nebol

viacerým poslancom jasný osobitný zreteľ. Takže poprosím

Vás o kratučké vysvetlenie.

Mgr. Zuzana  K o z á k o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:

Dobrý deň. V tomto prípade sa vlastne jedná o prenájom

na pozemku za účelom umiestnenia predajného stánku. Rozsah

pozemku je vlastne 9 m2, čiže z tohto hľadiska sa javí ako

na takýto pozemok súťaž. Máme aj také ustanovenie, ktoré sa

týka predaja pozemkov, že do 20 m2 sa to berie ako osobitný

zreteľ, čiže to je niečo podobné.

Okrem toho je to spoločnosť, ktorá takéto zariadenie

prevádzkuje, len to bolo priamo v železničnej stanici, kde

sa momentálne robí rekonštrukcia, takže by sa radi

presunuli v tej istej lokalite, kde sú ľudia na nich

zvyknutí.

A okrem toho treťou vecou je to, že v princípe ako

predajný stánok by mohli byť umiestnení na základe zaujatie

verejného priestranstva. Len vzhľadom na to, že ponúkli

vyššiu sumu ako je suma miestnej dane, tak pre mestskú časť

je to výhodnejšie formou prenájmu z dôvodu osobitného

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

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu.

Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči.

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

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

bodu chcel povedať niekoľko poznámok:

Prvá vec je tá, že jedná sa o predajný stánok, ktorý

má byť umiestnený vo verejnom priestore ako súčasť

životného prostredia. A ani na komisii územného plánovania,

urbanizmu a výstavby, ani na komisii životného prostredia

a dopravy sme sa s týmto materiálom nezaoberali. To je prvá

poznámka.

Druhá poznámka: Dostali sme k materiálu vizualizáciu,

ale vizualizáciu len jedného jediného stánku. Bol som sa

tam pozrieť, možno trošku neskoro, ale na tomto priestore

už dva stánky existujú a v tom predkladanom materiáli by

mal byť umiestnený ďalší stánok, ktorý pripomína nejakú

záhradnú chatku.

Ja si myslím, že by sme mali zodpovednejšie

pristupovať  k tvorbe verejným priestorov. Je to súčasť

územia, ktoré predstavuje prestupný uzol medzi električkou

a železničnou dopravou. A nemyslím si, že tento návrh,

alebo návrh tejto búdky je vhodný do tohto priestoru.

Vedel by som si predstaviť umiestnenie takéhoto

predajného stánku alebo všetkých troch na základe nejakého
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koncepčného materiálu, ktorý by nám dal predstavu o tom, že

akým spôsobom sa aj v budúcnosti budeme k takýmto verejným

priestorom správať.

A v neposlednom rade mi chýba územno-plánovacia

informácia, či vôbec z hľadiska územného plánu je možné

takýto predajný stánok v tomto území umiestniť.

Myslím si, že tieto moje pripomienky sú dostatočne

vážne na to, aby som vyjadril k tomuto materiálu veľkú

kritiku. A istotne tento materiál ja osobne nepodporím.

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

Ďakujem pekne.

     Ja len doplním pána vicestarostu, ja viem o aký stánok

asi ide. Takýto stánok je v stanici Bratislava Vinohrady,

tam medzi dvomi perónmi. Každý ten stánok, ako si povedal,

keby bol v tom priestore je iný. Tam myslím ešte je ten

problém v tom, že tie stánky sú na pozemkoch magistrátu, to

je úplne, úplne zlé. Takže ja súhlasím s Tebou.

A samozrejme, by som aj doplnil, že bolo to iba v komisii

finančnej, nebolo to v komisii územného plánovania.

Ale s faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec

Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

     Pán Vaškovič, ja Vám veľmi pekne ďakujem. Ja by som

ten materiál podporil a po týchto Vašich pripomienkach

naozaj si myslím, že treba sa k tým verejným priestorom

správať zodpovedne, a preto to nebudem podporovať. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ešte doplním, že v tom priestore je trafika, predávajú

tam fornety a každý stánok je iný; no, vyzerá to tam;

Ďakujem pekne.

Nikto nie je prihlásený do diskusie.

Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu

znesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 13330/1,

záhrada, o výmere 81 m2 a parc. č. 13329, zastavaná plocha

a nádvorie, o výmere 25 m2, v k. ú. Nové Mesto, evidovaných

na LV č. 5567,

; za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho

občerstvenia

; v rozsahu 9 m2, podľa priloženého zamerania stánku

; na dobu určitú tri roky odo dňa účinnosti zmluvy

; pre spoločnosť HE servis, s.r.o., so sídlom Bulharská 70,

Bratislava, IČO: 35 750 502
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; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

z dôvodu, že

- sa jedná o prenájom pozemku malej výmery v rozsahu len

9 m2

- nájomca je spoločnosť, ktorá dlhodobo (od roku 1999)

prevádzkovala stánok priamo na ŽST Vinohrady, ktorá sa

nachádza v blízkosti predmetných pozemkov a majú

záujem pokračovať v prevádzkovaní stánku v rovnakej

lokalite, kde sú obyvatelia na ich služby zvyknutí,

keďže z dôvodu rekonštrukcie železničnej stanice im

bola daná výpoveď z nájmu

- nájomca bude udržiavať čistotu a poriadok v okolí

predmetu nájmu

- nájomca uhradí nájomné vo výške presahujúcej sadzbu

miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za

trvalé umiestnenie predajného stánku na verejnom

priestranstve

; za nájomné vo výške             2 880 EUR/rok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o materiáli.

(Prítomní.)       20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                0 poslancov.

Proti:            16

Zdržal sa:         3

Nehlasoval:        1

Materiál nebol prijatý.

Nasleduje bod č. 20.

BOD 20:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6

a parc. č. 23022/7, v k. ú. Nové Mesto, pre Dopravný podnik

Bratislava, akciová spoločnosť

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

Tam ide o pokračovanie nájmu pri železničnej stanici

Nové Mesto. Tam majú sociálne zariadenie pracovníci

Dopravného podniku. Takže poprosím bez diskusie návrhovú

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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   s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 23022/6,

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 49 m2 a parc. č.

23022/7, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 38 m2, v k.

ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5567

; za účelom užívania a prevádzkovania stavby so súpisným

číslom 13694 – sociálne zariadenie ŽST Nové Mesto

nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č.

23022/6

; na dobru neurčitú

pre Dopravný podnik, akciová spoločnosť, so sídlom

Olejkárska 1, Bratislava, IČO: 00 492 736

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

z dôvodu, že

- na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23022/6 sa

nachádza stavba so súpisným číslom 13694 – sociálne

zariadenie ŽST Bratislava – Nové Mesto pre vodičov

MHD, ktorá je vo vlastníctve nájomcu a pozemok

registra „C“ KN parc.  č. 23022/7 tvorí prístup

k predmetnej stavbe,

- usporiadanie majetkoprávneho vzťahu k predmetným

pozemkom je potrebné na plnenie Rámcovej zmluvy

o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej

hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste SR Bratislave

na roky 2014 – 2023
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- pozemky, ktoré sú predmetom nájmu sú vo vlastníctve

hlavného mesta SR Bratislavy ako jediného akcionára

nájomcu

; za nájomné vo výške       1 EUR/rok

; za podmienky:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne. Prosím hlasujeme o návrhu uznesenia.

(Prítomní.)       20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               19 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Materiál sme schváli.

Pristúpime k bodu č. 21.

BOD 21:

Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora Pd 236/18/1103-5

proti § 7 ods. 6 písm. b) a p § 7 ods. 7 Všeobecne
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záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 1/2008 zo 16. 4. 2008, ktorým bolo zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto č. 7/1996 z 26. 11. 1996 o záväzných častiach

územného plánu zóny Koliba – Stráže v znení Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 6/2000 zo dňa 13. 6. 2000

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

Nech sa páči, pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Nechcem vás, milé kolegyne, vážení

kolegovia veľmi unavovať nejakými detailami, ale jedná sa

o dosť odbornú záležitosť. Ale ide v podstate o to, že

okresná prokurátorka napadla náš územný plán, ktorý bol

vyhlásený všeobecne záväzným nariadením. Napadla odbornú

stránku, alebo odborný obsah toho územného plánu. My sme na

Miestnom úrade dospeli k záveru, že ak by sme vyhoveli

protestu prokurátora, celý územný plán v celom svojom

rozsahu by sa stal neplatným a pre významnú časť územia

mestskej časti by prestal platiť územný plán.

Takisto by tento precedens mohol znamenať, že aj

v iných územiach by mohlo postupne prísť k zrušeniu už v

súčasnosti platných, teda schválených územných plánov zón.

Preto sme sa rozhodli navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu,

aby nevyhovelo protestu prokurátora, pretože vyhovením by

sme založili, podľa nášho názoru, taký veľmi nebezpečný

precedens.
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Samozrejme, uvedomujeme si, alebo máme aj tú

zodpovednosť, že uvedomujeme si, že okresná prokuratúra

bude pravdepodobne konať a pripraví podanie na súd.

Samozrejme, čas ktorý zostáva alebo bude k dispozícii,

istotne máme na Miestnom úrade záujem aktualizovať tieto

územné plány zón a dosadiť do takej formy, aby v budúcnosti

k takýmto protestom prokurátora už neprichádzalo.

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

Ďakujem pekne, pán vicestarosta, za vysvetlenie.

Nech sa páči s faktickou pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem. Ja som rád Peter (Ing. Vaškovič) že si

povedal to, čo si povedal na konci, k tomu smeroval aj môj

príspevok, aby teda na Miestnom úrade sa urobilo všetko pre

to, keby že naozaj to ide na súd a prehráme to, aby na to

nedoplatili ostatné územné plány. Takže ďakujem za to.

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

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -

Nové Mesto po prerokovaní materiálu
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n e v y h o v u j e     (podľa predlohy)

protestu prokurátora č. 236/18/1103-5 zo dňa 27. 02. 2019

proti § 7 ods. 6 písm. b) a proti § 7 ods. 7 Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

č. 1/2008, ktorým bolo zmenené a doplnené Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/1996

z 26. 11. 1996 o záväzných častiach Územného plánu zóny

Koliba – Stráže v znení Všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6/2000 z 13. 06.

2000;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o materiáli č. 21.

(Prítomní.)        20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          3

Nehlasoval:         1

Materiál sme prijali.

Vážené kolegyne, kolegovia, teraz tu máme 3 materiály:

bod 22, bod 23 a bod 24:

BOD 22:



120

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Centrum včasnej

intervencie“

BOD 23:

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Zariadenia pre

seniorov“

BOD 24:

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný

príspevok z programu IROP pre projekt „Detské jasle

Vihorlatská“

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

Takže poprosím o také úvodné slovo pani Ing.

Effenbergerovú. Samozrejme potom budeme hlasovať samostatne

o každom bode. Nech sa páči, pani inžinierka.

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Dobrý deň. Ja len v krátkosti.

     Už dlhšie sa rozprávame o týchto projektoch. Teraz

prišiel ten čas, kedy potrebujeme ako súčasť podania

žiadosti o nenávratný finančný príspevok aj prílohu, a to

je uznesenie miestneho zastupiteľstva, že budeme spolu

financovať tento projekt, minimálne v objeme 5 %,  plus
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neoprávnené náklady ktoré môžu vzniknúť či už pri

realizácii stavby alebo počas verejného obstarávania.

Projekty „Centrum včasnej intervencie“, bol podaný

v podstate môj projekt. Mali sme problém s verejným

obstarávaním na projektanta, ten budeme dopĺňať.

„Zariadenie pre seniorov“ bolo kompletne, už len

uznesenie nám chýbalo, pretože sme nezadali medzi

zastupiteľstvami, takže už len toto uznesenie budeme

dopĺňať.

A „Detské jasle“, je to novostavba v areáli, bývalé

materské centrum Slniečko vedľa materskej škôlky

Vihorlatská. Takže tiež krásna nová stavba.

Tieto dve;  Centrum včasnej intervencie a Zariadenie

pre seniorov sú stavby, ktoré sú rozpadávajúce sa a toto je

vhodná príležitosť urobiť aj niečo pre tieto stavby

a zachrániť ich, obnoviť, rekonštruovať v podstate za

cudzie peniaze a 5 rokov udržať tento projekt v zmysle

zmluvy. Len v takých podmienkach ako sú, po 5 rokoch ich

vieme využiť a na to čo bude mestská časť potrebovať alebo

budeme môcť pokračovať v tom čo sa zabehne.

Ak sa chcete niečo opýtať k týmto projektom, nech sa

páči.

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

Ďakujem pekne.

Otváram diskusiu k týmto projektom. Nech sa páči, pán

poslanec Galamboš.
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Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka CVI, myslím

aktualizáciu č. 3, to bolo ukončené 30. 4. možnosť podania.

Ale Vy ste asi podali tú žiadosť vo forme prílohy, ak som

dobre porozumel, to je v poriadku.

Čo sa týka tých ostatných, viem že tá výzva tam

požaduje či ide o pobytovú službu, alebo dennú alebo

týždennú. To som tam nenašiel, aká bude cieľová skupina,

ako znela hodnota správa projektu, atď., atď. Myslím, že

nemusíme rozvádzať,  dúfam, že to tam je a je to

v poriadku, takže budem hlasovať za. Len neviem, či

v prípade toho CVI nechytáme už zajaca za chvost, že nám to

ušlo. Možno, keď budú alokované prostriedky v iných

programoch nám to vyjde, ale dneska nie, dneska nám to

nevyjde. Ďakujem.

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

Hodnotiace správy k všetkým projektom boli pozitívne.

Prijali ich na Ministerstve práce a sociálnych vecí ako

jedna z najkvalitnejšie pripravených projektových zámerov.

Je pravda, že k Centru včasnej intervencie sme podali

v podstate holú žiadosť, ale vieme, že bola tzv. Zberná

výzva. Takže keby tuná nám to tuná nevyšlo, tak nude zberná

výzva, kde ešte môžeme byť pre Centrum včasnej intervencie

úspešní.

To znamená, že keď budeme vidieť, že nebudeme môcť

založiť, alebo nebudeme stíhať, žiadosť stiahneme späť
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a podáme ju v rámci tej hromadnej výzvy, kde sa zhrnú

všetky peniaze z celého Slovenska, pretože veľká časť je

alokovaných na kraje ktoré nečerpajú, kdežto Bratislava

a Bratislavský kraj má veľký záujem aj v týchto veľkých

mestských oblastiach čerpať aj pre sociálne.

Čo sa týka zariadenia pre seniorov, je to pobytová

služba. Maximálny počet prijímateľov tejto sociálnej služby

bol definovaný na 12, takže tam máme 12 bytových jednotiek,

ktoré budeme musieť takto udržať. Keď budú prázdne, vieme

poskytnúť aj iný typ sociálne služby. Boli tam presne

vymedzené špecifikácie, ktoré sociálne služby vieme

kompenzovať s touto pobytovou službou zariadenia pre

seniorov. Bude tam aj nová kuchyňa, ktorú budeme vedieť

obsluhovať, či už dôchodcov, ktorí teraz dostávajú stravu

externú, a budeme ju vedieť pripraviť. A možno aj tí

dôchodcovia, ktorí tam  budú vedieť sa zamestnať v tejto

kuchyni a budú vedieť týmto pomôcť. Je to tzv.

deinštitucionálizácia týchto zariadení.

     Keďže nemáme žiadne veľké zariadenie, toto je také

maličké na komunitnej báze. Bude tam aj rehabilitácia, bude

tam aj možnosť poskytnutia rehabilitácie, bude tam aj

priestor pre lekára, ktorý bude tam mať či už trvalú

prevádzku alebo dochádzať tam len na určitý čes. Toľko

k tomu.

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

Ďakujem pekne. S faktickou sa hlási pán kolega Weiss,

nech sa páči.
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Poslanec Ing. P. W e i s s :

Ďakujem pekne za objasnenie. Myslím, že také projekty

sú naozaj potrebné v našej mestskej časti, hlavne

v Bratislave čo sa týka fondov, ktoré bude treba zmysluplne

podporovať. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem.

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

Nech sa páči, prihlásený je pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal možno na pán

kolegu Galamboša kedy spomínal projekt Centra včasnej

intervencie. Je dosť možné, že naozaj v tejto fáze sa nám

nepodarí získať dotáciu, ale ja by som veľmi rád zdôraznil,

že toto bol prvý projekt, ktorý sme na Miestnom úrade

robili, naozaj tak ako si ja predstavujem, že by takéto

projekty mali vznikať.

     To znamená, bola vytvorená pracovná skupina, kde bol

zástupca Centra včasnej intervencie, kde bola pani

poslankyňa Šebejová, ako zástupkyňa miestnej komunity, boli

tam pracovníci investičného oddelenia Miestneho úradu

a stretávali sme sa na týždennej báze. Naozaj vznikol

projekt, ktorý ak sa podarí zrealizovať, verím, že všetci

urobíme pre to všetko, tak bude naozaj slúžiť nielen Centru
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včasnej intervencie a ich klientom, ale bude môcť poskytnúť

priestory aj pre komunitu na Zátiší.

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

Áno, môžem potvrdiť slová pána vicestarostu Vaškoviča.

     Nech sa páči, pani poslankyňa Švecová.

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

     Ďakujem za slovo. Ja nebudem tiež ináč hovoriť, ako

hovoríte vy. Myslím, že takéto zariadenie je tu určite

veľmi potrebné a je mi to veľmi blízke. Avšak keďže bývam

v tej ulici kde sa má to zariadenie postaviť. A videla som

taký predbežný návrh vizuálu, vidím že ide o budovu, ktorá

bude o jedno poschodie vyššia ako zástavba v rámci celej

ulice, keďže ide o radovú štvrť, tak by som si dovolila

aspoň takto povedať, či by sa nedal zvážiť ten vizuál

a vôbec to stavebné prevedenie tohto nejakým spôsobom

prispôsobiť tomu prostrediu.

     Pretože naozaj v tom Zátiší naozaj každý jeden roh,

ktorý sa nejakým spôsobom rekonštruoval narástol o jedno

poschodie, proti nie jednému sme ako obyvatelia bojovali.

Obávam sa, ako poznám obyvateľov našej ulice, obávam sa, že

sa to nestretne s takým pozitívnym prijatím ako by si tento

projekt zaslúžil.

     Takže len naozaj upozorňujem na to, že tak ako je to

vidno, ja viem že to je len nejaký návrh, ktorý svojim

spôsobom necitlivo zasiahne do tej štvrte. Tak to je ako

pripomienka, ktorú by som chcela predniesť.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Ja som presvedčený, že je to v súlade

s územným plánom, ale to prosím pána vicestarostu

Vaškoviča, aby sa k tomu vyjadril.

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

     Áno, istotne ten objekt je navrhnutý v súlade s

územným plánom; pani kolegyňa máte pravdu. V tom projekte

je navrhnuté ustupujúce podlažie, to tretie. Ale je

navrhnuté tak, aby v žiadnom prípade neobmedzilo ani

susedov, s ktorými v súčasnosti veľmi intenzívne

komunikujeme.

     Jedná sa však o takú  situáciu, že celý projekt, ako

som povedal, vzniká ako istý súbor kompromisov. A aj to

ustúpené podlažie a je kompromisným riešením vo vzťahu

k požiadavkám Centra včasnej intervencie, pretože toto

Centrum, nakoniec dnes sme schvaľovali prenájom ďalších

priestorov pre nich, naozaj sa rozvíjajú a chcú mať v rámci

tohto Centra, vybudované alebo zriadené špecializované

ambulancie, špecializované vyšetrovacie priestory.

Ďalším faktorom, ktorý treba uviesť je ten, že už

v rámci hodnotenia tých projektov, bola súčasťou tej

žiadosti akási predbežná štúdia, ak sa nemýlim. A v rámci

potom spracovávania projektovej dokumentácie alebo

samotného projektu sme boli viazaní tým, že sme nemohli

robiť veľké zásahy, alebo zmeny. Tie zmeny sa mohli týkať,

ak sa nemýlim, 5 % v objemoch.



127

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

Takže naozaj nechcem povedať, že sme boli viazaní

množstvom tých m2 nadzemných podlažných plôch. Myslím, že

ten projekt je ohľaduplný voči svojmu okoliu aj tým

riešením, že časť toho objektu ktorý v súčasnosti má úroveň

podlahy, asi 70 cm nad úrovňou okolitého terénu, ten

projekt navrhuje ho znížiť.

Čiže, v konečnom dôsledku tá výška jednej časti toho

objektu sa naozaj zníži. Toto sú faktory, s ktorými sme

museli pracovať pri tomto projekte, a naozaj ten projekt je

naozaj výsledkom kompromisov.

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

Áno, ďakujem pekne pán vicestarosta.

S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Troiak

a potom pani poslankyňa Švecová. Nech sa páči.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ďakujem za slovo. Ja tiež vítam takéto projekty, ktoré

sú v Novom Meste. A tiež by som sa chcel poďakovať K.

Šebejovej za enormné úsilie pri týchto projektoch ako

predsedníčke sociálnej komisie.

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

Ďakujem pekne.  Nech sa páči, pani poslankyňa Švecová.

Poslankyňa Ing. S. Š v e c o v á, PhD.:
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     Ja ďakujem za vysvetlenie. Ja nepochybne toto všetko

chápem ale naozaj chcem poprosiť aj o také citlivé

komunikovanie týchto vecí, lebo naozaj dlhodobo ako

obyvatelia tejto časti pozeráme sa na chátrajúcu budovu,

rok čo rok nepokosený areál; tento rok znovu. Dokonca oveľa

dlhšie ako po iné roky. Ani ako poslankyňa nemám nejako

možnosť ovplyvniť, aby sa to aspoň pokosilo.

A ešte jedna vec ma v tej súvislosti napadla, ale nie

som si istá, nemám to tak naštudované. Čo sa týka

parkovania pri tomto objekte momentálne je dosť problém

parkovať v tejto lokalite, napriek tomu, že sú to rodinné

domy, pretože mnohé domy boli postavené ešte pred obdobím,

ako bolo požadované minimálne parkovacie miesta na danom

území. A tento objekt, ak zastavia tú plochu v

porovnateľnom objeme ako to je teraz, nebude mať dostatok

parkovacích miest, čo môže spôsobiť ďalšie trenie. Takže

toto je len také upozornenie, ale bývam v tejto štvrti

a verím, že tieto informácie máte. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa

páči.

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

Ja by som sa chcela vrátiť k tomu projektu „Zariadenie

pre seniorov“. Mali sme také spoločné stretnutie s pani

Effenbergerovou, so šéfkou sociálneho oddelenia a ešte

potom s pánom Alexom, ktorý je vlastne riaditeľom zariadení

pre seniorov v Starom Meste.
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     Predpokladám, že budeme hľadať proste nejakú formu

toho čo všetko a ako by mohlo toto zariadenie prežiť. Päť

rokov nás teda bude viazať zmluva v dôsledku poskytnutia

tých nenávratných finančných príspevkov.

     Ale verím, že nájdeme nejaký model fungovania, lebo

z tých 4 najväčších mestských častí sme jediná mestská

časť, ktorá žiadne pobytové zariadenie pre seniorov nemá.

     Áno, trend je poskytovať tieto opatrovateľské služby

ľuďom doma. Problém tohto štátu je, pokiaľ je odkázaný doma

tak žiadny príspevok nedostáva, naopak zariadenie na

odkázaného príspevok dostáva. Ale sú náročné stavy, ktoré

môžu tak narušiť chod rodiny, že je toto zariadenie

nevyhnutnosťou. A potom je veľmi dobré ak tí blízki majú čo

najbližšie, aby mohli toho svojho rodinného príslušníka

navštevovať. Aby aj susedia, jednoducho dožil v tom

prostredí, ktoré pozná.

Čo sa týka Centra včasnej intervencie, tak je priamo

v mojom volebnom obvode. Je to ulica, ktorá je vlastne T-

vo, v ktorom ja bývam od narodenia. Ja jednej časti áno, je

tá zástavba rovnaká, v druhej časti sú postavené dve rôzne

stavby na Makovického a tam nie je to rádová zástavba. Je

tam nejaký priestor medzi tými domami. Celá budova na

Makovického má rôzne výške, dolu sú tam dve pivnice, hore

takisto, tak aspoň nejakým spôsobom využiť to podkrovie.

Bolo by to náročné a časť by ostala určite v takomto

prípade ostala nevyužitá. Bude tam aj výťah.
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Mojou snahou už pri tom projekte bolo, aby všetko to

čím som si tam prešla ja, lebo jeden z rohových domov

susedí aj s našim, takže máme 9,5 m múr, na ktorý každý deň

sa pozeráme, aby sa čo najviac dalo eliminovať.

Na druhej strane tá budova bude skoro 20 rokov

zavretá. A takáto partnerská kombinácia podľa zákona

o sociálnych službách, ktorá nie je štandardná a plus ešte

aby tam zostala komunitná miestnosť, nepoznám že by niekde

inde bol takýto projekt. Zachráni nám tú budovu. Dúfam, že

nejakým spôsobom sa či už teraz alebo v ďalšej výzve

dostaneme tak, aby ľuďom zostala pekná, užitočná vec.

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

Ďakujem pekne. Ešte pán vicestarosta, nech sa páči.

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

Ja by som ešte, ak dovolíte, pár slov povedal na margo

toho parkovania, pani kolegyňa. Ten projekt je navrhnutý

tak, aby to existujúce oplotenie zo strany zo strany

Stredňanského a Makovického bolo odstránené, aby z tej

strany sa celý ten areál otvoril. V tých polohách by mali

byť vytvorené tri parkovacie miesta s parametrami pre

telesne postihnutých. Čiže tam by mal byť vytvorený

priestor pre návštevy a pre klientov, ktorí prichádzajú do

toho Centra. Myslíme si, že toto je dostatočné riešenie.

Samozrejme, treba zdôrazniť aj to, že Centrum včasnej

intervencie významnú časť svojich aktivít poskytuje mimo

tohto zariadenia. Čiže priamo v domácej starostlivosti.
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Čiže naozaj tento počet miest zodpovedá požiadavkám normy

alebo noriem. Myslíme si, že aj takéto riešenie je vhodným

riešením pre túto lokalitu.

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

Ďakujem pekne.

Ak dovolíte, ja by som ukončil diskusiu v bodom 22,

23, 24.

A poprosím návrhovú komisiu, aby postupne prečítala

návrhy uznesenia.

Prvý návrh uznesenia k bodu 22 – „Centrum včasnej

intervencie“. Poprosím pani poslankyňu Švecovú.

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

     Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

 s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu

„Centrum včasnej intervencie“ realizovaného v rámci

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok na podporu poskytovania nových

a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na

komunitnej úrovni Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27,

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom

mesta a platným   programom rozvoja Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto
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- zabezpečenie realizácie projektu v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu

a žiadaného NFP, t. j. 49 331,84 € v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených

výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne. Pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)      20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:              16 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Materiál bol prijatý.

Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu, bod č. 23.

Druhý návrh uznesenia k bodu 23 – „Zariadenie pre

seniorov“.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. S. Š v e c o v á, PhD.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu

„Zariadenie pre seniorov“ realizovaného v rámci výzvy

na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný

príspevok na podporu poskytovania nových

a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na

komunitnej úrovni Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27,

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom

mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu

a žiadaného NFP, t.j. 49 856,78 € v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených

výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o bode č. 23.

(Prítomní.)       20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               16 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Materiál bol prijatý.

     Ďakujem pekne.

Poprosím návrhovú komisiu, bod č. 24.

Tretí návrh uznesenia k bodu 24 – „Detské jasle

Vihorlatská“.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

- Predloženie ŽONFP za účelom realizácie projektu

„Detské jasle Vihorlatská“ realizovaného v rámci výzvy

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34, ktorého

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta

a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto
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- zabezpečenie realizácie projektu v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu

a žiadaného NFP, t. j. 45 841,32 € v súlade

s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených

výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o bode č. 24.

(Prítomní.)      20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:              16 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Materiál sme prijali.

     Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať ďalej, máme body o dotáciách č. 25

a 26.
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BOD 25:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko, n. o. vo

výške 5 000 €

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

Dotačná komisia navrhuje 3 000 €.

Čiže otváram diskusiu k tomuto bodu.

Nikto sa nehlási do diskusie.

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto po prerokovaní dotácie v dotačnej komisii

s c h v a ľ u j e

dotáciu pre Depaul Slovensko, n. o. vo výške 3 000 €;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o dotácii pre spoločnosť Depaul.

(Prítomní.)      20 poslancov.

(Hlasovanie:

Za:              14 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Nehlasoval:       6

Materiál bol prijatý.
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Máme tu ďalší dotačný bod.

BOD 26:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub

1922 Bratislava vo výške 22 500 €

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

Návrh dotačnej komisie je 10 000 €. K tomuto bodu

povedal svoje stanovisko pán starosta predtým ako

odchádzal. Vidím, že je tu pán Beljanský s kolegom, ktorí

požiadali o vystúpenie.

     Takže poprosím, najprv budeme hlasovať, aby sme

umožnili pánom vystúpiť. Verím, že to schválime. Prosím,

hlasujeme, aby sme umožnili vystúpiť zástupcom

Novomestského športového klubu.

(Hlasovanie.)

Za:                15 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Prosím, páni, nech sa páči, poďte dopredu. Páni, 3

minúty slávy; myslím, že máte sa čím pochváliť.

Pán  Marián B e l j a n s k ý, prezident Novomestského

športového klubu:

Dobrý deň. Ďakujem za túto možnosť vystúpiť. Volám sa

Marián Beljanský a som prezidentom Novomestského športového

klubu a Roman Jasovský. Máme sa čím pochváliť určite, a to

hlavne tým, že sme amatérsky klub. Je to klub, ktorý má
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nula zamestnancov a nula platených hráčov. To znamená, že

všetky dotácie, všetky zdroje, ktoré vyberieme idú na chod

klubu. Ale zároveň sme najväčším klubom na Slovensku, to

znamená väčším ako všetky prvoligové, druholigové kluby,

a neviem aké kluby čo sa týka počtu mládežníckych družstiev

a mládežníckych hráčov.

     Klub vznikol za podpory Nového Mesta pred 4 rokmi

a odvtedy je naozaj čím pochváliť. Takisto sa staráme

o časť, ktorá je venovaná nepočujúcim športovcom. Sme

členmi deolympijského hnutia a majú u nás takú bázu; majú

svoje družstvá, ktoré vo svojich kategóriách sú majstrami

Slovenska.

Všetky finančné prostriedky, ktoré sú získané aj

z dotácie Nového Mesta budú použité na chod a ďalší rozvoj

klubu. Čo môžem sľúbiť je to, že budeme sa naozaj snažiť

o ten masový šport, nie špičkový. Napriek tomu že najväčšou

výkladnou skriňou sú ženy, ktoré skončili v prvej lige t.

r. na krásnom 4. mieste. A my sme v prvej lige asi jediný

derby bratislavské za posledných „x“ rokov, keď hrá Slovan

proti Novomestskému športovému klubu. Ešte raz upozorňujem,

že tie dievčatá a ženy ktoré tam hrajú, sú čisto na

amatérskej báze a nedostanú za to ani korunu.

Ďalej sa môžem pochváliť tým, že okrem tých peňazí,

ktoré získame tu, získame aj projekt pre financie na rôzne

rekonštrukčné a iné práce. Okrem toho musím poďakovať za

umelé osvetlenie v mestskej časti z Nového Mesta. Podarilo

sa nám získať zhruba 50 tisíc € na rôzne rekonštrukcie, to

znamená hlavné ihrisko, ktoré od 70. rokov bolo v pôvodnom

stave. A ďalšie iné veci.
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Sľubujem ešte raz, že v tomto snažení budeme

pokračovať a myslím si, že to bude prínosom.

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

Ďakujem veľmi pekne. Sme trochu sklamaní, že ste

nepriviedli aj futbalistky.

Pán M.  B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Viete, je pracovný deň a oni sú naozaj amatérky. Mali

sme tu dvoch chlapcov, ktorí boli.

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

Ospravedlňujem sa, ale pretiahol sa program.

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Tí dvaja chlapci, ktorí tu boli, sú víťazmi druhej

ligy mladších žiakov, čo je asi najväčší úspech, ktorý sme

zaznamenali v tomto roku.

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

Áno, ja len potvrdím, že ten zápas som videl, hrali

ste proti Šenkviciam a vyhrali ste 15 : 0. Dobre.

Ale ja sa spýtal, všimol som si, že ste v zákulisí

hovorili s nejakými poslancami, bola tam nejaká dohoda?

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:
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Áno, dohodli sme sa na tom, že v rámci nejakého

zlepšenia komunikácie a rôznych marketingových záležitostí

budeme informovať členov miestneho zastupiteľstva

o všetkých našich aktivitách.

A druhá vec je, že v rámci toho zvýšenia, ktoré sme

teraz dostali, pripravíme program aby deti, ktoré sú

z Nového Mesta a majú tu trvalé bydlisko, boli zvýhodnené

buď pri platení členského alebo nejakou materiálnou

pomocou. My toto pripravíme a na jeseň budeme informovať

poslancov.

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

Dobre. Ďakujem pekne. Do diskusie sú prihlásení

viacerí poslanci. Prvým bol pán poslanec Mrva, nech sa

páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Dobrý deň. Ďakujem. My sme tu mali pri

predchádzajúcich bodoch nejaké pripomienky k tomu, že keď

dávame dotácie na činnosť združení, ktoré sa venujú nielen

obyvateľom Nového Mesta, tak by som sa rád spýtal; sú

všetci vaši členovia obyvatelia s trvalým pobytom v Novom

Meste?

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Nie sú. V žiadnom športovom klube to takto nefunguje.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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A viete povedať aspoň približne koľko tých žiakov je?

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Nemám presné čísla, ale bude sa to pohybovať niekde

okolo polovice. Je tu šéf ženského futbalu, takže nejakých

40 hráčov je junioriek a hráčok zhruba 19 z Nového Mesta.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať, vidím že

tu v návrhu uznesenia je odporúčanie dotačnej komisie

o dotáciu vo výške 10 tis. €, vidím že požadovali ste 22

tis. €. Takisto tam vidím aj nejakú históriu, že po iné

roky ste dostávali okolo 8 do 10 tis. € na svoju ročnú

činnosť. Tak sa chcem opýtať tento rozdiel, ktorý ste

požadovali je taký vysoký, aby niekto zdôvodnil, lebo k tej

samotnej žiadosti o dotáciu nemáme prílohy k dispozícií

a nevyplýva to nejako.

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Zhruba pred 3 rokmi sme dostali 8 tis. €. Potom prišlo

k diskusii o tom, že ako sa bude vo futbale ďalej

pokračovať a či mestská časť je ochotná spolu prispieť na

to, aby sme tie ženy do prvej ligy prihlásili. Pri tejto

diskusii sme dostali prísľub, že tých 15 tis. € dostaneme.

Ale z dôvodu nejakých finančných problémov, ja to neviem

presne špecifikovať, nakoniec v minulom roku namiesto 15
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tis. € sme dostali iba polovicu, čo nám spôsobilo výrazné

finančné problémy a museli sme si na to požičať.

Preto sme požiadali o to, aby sme dorovnali tieto isté

záväzky ktoré sú mínusom, pre tento rok a budúci rok

požiadať o túto sumu.

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

Ďakujem pekne. Ja len potvrdím to čo povedal pán

Beljanský. My sme boli dohodnutí minulý rok, že to bude 15

tis. €, dostali 7,5 tis. €. Čiže táto suma ktorú máme

teraz, ktorá bola pôvodne navrhnutá, je 15 tis. € plus 7,5

tis. €. Preto je tam 22.5 tis. €. Ide o akési dorovnanie

roku 2018.

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Ak ešte môžem jednou vetou; rozpočet tohto klubu je

niekde na úrovni 90 tis. €, z čoho zhruba 20 – 25 % tvoria

sponzorské a iné aktivity, ktoré si zabezpečujeme my. Treba

otvorene povedať, z pomocných zdrojov získavate len to, keď

nemáte spriaznených rodičov, alebo konkrétne ja získam

z firmy, v ktorej ja pracujem, najväčšiu časť. A 50 až 55 %

ako kedy výber tvoria členské príspevky, alebo hráčske.

Máme zavedený program, kde deti zo sociálne slabších

rodín neplatia nič. Deti z viacdetných rodín majú u tých

ďalších detí zľavy. A sú to rôzne dotácie, ktoré sa nám

podarí získať. To znamená, že táto dotácia samozrejme

v tejto chvíli by bola najlepšie, ale sú tam aj ďalšie

dotácie, ktoré prídu zo zväzu. Tie tvoria od 20 – 30 %, ako
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ktorý rok. To znamená, že to financovanie je z tohto

pohľadu celkom vybalansované a myslím si, že do budúcnosti

udržateľné.

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

Ďakujem pekne. Ja len pripomeniem, že myslím si, že

ženy chodia hrať dokonca do Bardejova, čiže tie náklady na

dopravu sú značné.

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Na dopravu potrebujeme 10 tis. € za sezónu.

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

S faktickou je prihlásená pani poslankyňa Švecová

a potom pán vicestarosta Vaškovič.

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

     Ďakujem za vysvetlenie. Vzhľadom k tomu, že nie som

členkou dotačnej komisie, tak mám naozaj len tie veci,

ktoré sú predložené. A mňa len zaujíma, že či ste mali

možnosť vystúpiť pred tou dotačnou komisiou, resp. či mali

všetky tieto informácie. Pre mňa je veľmi nepochopiteľné,

a to smerujem asi na úrad alebo na predkladateľov, prečo sa

dozvedáme takéto veci až teraz, resp. musíme po nich

pátrať.

Ja kvitujem čo robíte, ale keď mám pred sebou

materiál, ktorý niečo odporúča, a takto sa dozviem od pána
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starostu a potom zase pred tými nešťastnými toaletami

diskutujeme o tom, či pridať alebo nie, je to strašne

neštandardné. Toto nie je prvý materiál, ktorý takýmto

spôsobom horúcou ihlou ideme zasa schvaľovať. Nepáči sa mi

to, to nie je na vás,, smerujem to skôr na úrad ako sa

komunikuje pred hlasovaním s nami ako poslancami. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Ja len doplním pani poslankyňu, že je

to aj vec komisie, komisia si môže pozvať hocikoho, koho

považuje za potrebné.

     Nech sa páči, pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som mal taký trošku kritický

názor na predstaviteľov Novomestského športového klubu,

lebo súčasťou tohto materiálu je aj žiadosť ktorú ste

predložili. A tam v rámci tej žiadosti je taká kolónka, kde

uvádzajú ostatní záujemcovia o dotácie ďalších donorov toho

ktorého projektu, či už je to nezisková organizácia alebo

občianske združenie. A v tej vašej žiadosti toto bolo

prázdne.

     Čiže z tej žiadosti ako by vyplynulo, že Nové Mesto je

jediným donorom, ktorý podporuje činnosť vášho športového

klubu. Do minulosti sa už vracať nebudeme, ale je to možno

len taká poznámka do budúcnosti, že ak máte takýchto

sponzorov, donorov v tej žiadosti o dotáciu je to potrebné

bezpodmienečne uviesť, keďže všetci nie je členovia

dotačnej komisie, nevieme tieto informácie.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem pekne za slovo, pán vicestarosta.

     Ja som člen dotačnej komisie a dovoľte, aby som sa

k tomuto vyjadril. Poznám činnosť Novomestského športového

klubu, v minulosti som ho podporil aj zo súkromných

zdrojov. Ako člen dotačnej komisie ja som nemal, tak ako

Silvia (Ing. Švecová) spomínala ohľadom informácií; nielen

ja ale žiadny člen dotačnej komisie nemal žiadne

informácie, že by bola urobená nejaká dohoda na úrovni

starostu alebo vicestarostu. To bolo nám v zásade až teraz

tu pred schváleným normotvorným sociálnym zariadením

vysvetlené.

Takže, keďže tu nemáme pána starostu, tak by som aspoň

pána vicestarostu poprosil. Pán vicestarosta, keď z titulu

tvojej funkcie dôjde k nejakému prísľubu, prosím Ťa,

informuj aj orgán, ktorý sa potom zaoberá týmito dotáciami,

aby sme mali proste takúto informáciu. Preto my sme

v zásade nesúhlasili s tou pôvodnou sumou 22,5 tis. €

a navrhli ju znížiť na 10 tis. €.

Ale hovorím, nemali sme tieto informácie, ani jeden

člen dotačnej komisie, vrátane predkladateľa, lebo pán

poslanec Petrovič je predkladateľom a musím na jeho obranu

povedať, že on taktiež určite nemal tieto informácie.
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Takže po vysvetlení, či už tu v pléne alebo pred

sociálnym zariadením, pokiaľ bude ten návrh na tú pôvodnú

sumu, tak budem hlasovať za neho.

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

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Mikulec, nech sa páči.

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

     Ja len doplním Tomáša (JUDr. Korčeka). Ja som takisto

člen dotačnej komisie a musím povedať, že síce dotačná

komisia pracuje s prostriedkami ktoré nie sú bezodné. A my

ku každej dotácii pristupujeme tak, aby ostalo ešte aj na

druhých.

     Tak mňa by zaujímalo, keď sa teraz doplatí tých 12,5

tis. €, že či tam tých 12,5 tis. € je, lebo nechali sme tam

nejakú sumu, a či je to 10 tis. €, 15 tis. € treba to

preveriť, aby sa nestalo to, že aj keď budem hlasovať za,

nakoniec úrad bude to mať z čoho zaplatiť. Bolo by treba

preveriť, aký je momentálne stav na tom účte pre tie

dotácie. Neviete náhodou?

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

Ja len doplním, že je tu pani vedúca ekonomického

oddelenia, neviem či bude vedieť, ale ak si dobre pamätáte,

tieto peniaze boli účelovo už určené v rozpočte a my sme to

z toho vybrali von. Čiže mali by tam byť podľa mňa.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Ak si dobre pamätáš, aj teraz keď sme nejaké dotácie

schvaľovali, tak my sme tie dotácie neschvaľovali v plnej

výške už len preto, aby sa nejaké peniaze ušetrili aj pre

nejakých druhých záujemcov. Čiže hovorím, ku každej dotácii

pristupujeme k tomu tak, aby ostalo aj na druhých.

Samozrejme, že veci ktoré idú v prvom rade pre Novomešťanov

uprednostňujeme. Práve preto aj pán Beljanský, práve teraz

sme mali s ním debatu na chodbe sa zaviazal, že keď budú aj

nejaké zmeny alebo nejaké zvýšenie tých poplatkov, tak sa

to tých Novomešťanov nejakým spôsobom nedotkne.

Takže na základe toho sme aj pristúpili k tomu, že

odhlasujeme túto sumu, teda všetci tí ktorí sú z dotačnej

komisie. Ale hovorím, my ku každej dotácii pristupujem tak,

že keď vieme znížime, aby ostalo aj pre druhých. Treba

pozrieť, že koľko ostalo a tom účte, aby sa nestalo, že

nakoniec tam 10 tisíc, 15 tisíc nebude. Treba to preveriť,

že nebude z čoho dať.

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

Súhlasím s tým čo si povedal. Ale vravím tam sme mali

vyselektovaných 4 alebo 5 projektov, plus ktoré mali ísť

Kramárik, Kominárik, atď. Pani vedúca ekonomického

oddelenia viete povedať? Neviete. Vždy sme to mali

vyšpecifikované už v rozpočte ako účelovo určené. Ale

neviem presne, nechcem zavádzať.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Lebo viem, my sme tam odpočítavali, ostala tam nejaká

suma, 10 tisíc, 15 tisíc, možno aj viacej, ale aby sa

nestalo, že nebude to z čoho vyplatiť potom.

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

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Korček, nech

sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Ja len na R. Mikulca, aj v prípade

že by tam neboli peniaze, že by sme to nejakým spôsobom

vyčerpali, tak z titulu toho, že tu došlo k určitému

prísľubu zo strany pána starostu alebo vicestarostu, tak

nie je problém schváliť rozpočtové opatrenie. My sme

schválili splnomocnenie v rámci rozpočtu pre pána starostu,

že môže robiť takého opatrenia. Myslím si, že tieto peniaze

pokiaľ pôjdu na dobrý účel, tak sa určite v rozpočte nájdu.

Možno že na Kultúrnom lete nebude spievať pani Vondračková

alebo nejaká iná hviezda, že tam postačí len s hviezdou

nejakého nižšieho rangu, ale novomestské deti budú môcť

športovať. Ďakujem.

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

Ďakujem. Možno príde pán K. Got zadarmo.

Pán poslanec Troiak, nech sa páči.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :
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Ďakujem. V prvom rade určite podporujem takýto šport

v Novom Meste, keďže ja som ho niekedy hrával v Novom

Meste, kúsok odtiaľ, ale za konkurenta. Chcem akurát

vytknúť dvom poslaneckým klubom, že zase tie nešťastné

záchodové rokovania a náš klub nemal o tomto žiadne

informácie, keďže sa to týka minulosti, že prečo sa znížila

tá dotácia v minulosti, a teraz chceme ponechať zase tú

sumu v takej výške aká je. To je všetko, ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Tiež sa pridám ku kolegom a do budúcna

treba zlepšiť tú komunikáciu, aby sme možno niekedy takéto

prekvapivé rozhodnutia nemuseli robiť nejako náhle. Hovorím

za seba, ja som nový poslanec, preto či by bolo možné

urobiť nejaké stretnutie pre nových poslancov, aby ste nám

ukázali, čo vlastne sa nosí a aj potom by sme chceli

zlepšiť komunikáciu s vami.

     Čiže ja som napríklad predseda aj kultúrnej komisie

a možno by sme mali spraviť nejaké stretnutie pre

poslancov. A dávam tým aj pomocnú ruku, že komunikujeme

lepšie, a je to trošku aj na nás. Čiže naozaj by to bolo

dobré, aby sme čím viac vedeli o vašom klube. A možno potom

aj tuším, že ste ani nestihli tú prvú vlnu tých dotácií,

lebo sa to schvaľovalo neskôr. Na to treba dať pozor

a proste poďme viac komunikovať, spolupracovať. To je asi

všetko. Ďakujem pekne.
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Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Ak môžem odpovedať, ja budem veľmi rád vzhľadom na to,

že sezóna začína skôr a súťaž sa začína niekedy v auguste,

tak na tých prvých  kolách sa určite dohodneme, že

pripravíme niečo väčšie; ženy keď začínajú v septembri,

alebo niečo podobné. Ja budem veľmi rád, ak budem môcť ja

k tomu pomôcť. Ešte raz, ospravedlňujem sa za to, my sme

všetci zamestnaní a ľudia ktorí robia popri zamestnaní, ale

ja osobne si dám na to pozor tentokrát.

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

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne. Ja mám jednu otázku a potom ešte niečo,

že kde máte ihrisko? Ja som to asi nepočula.

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

     Máme dve ihriská.

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

A zostane tam to ihrisko? Alebo niekoľko rokov nebude

tam žiadny bytový dom?

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:
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Tým že len sme nájomcovia v mestskej časti na 15 rokov

za 1 € od mesta, tak my o tom nerozhodujeme.

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

Takže, kedy vám končí tá nájomná zmluva?

Pán M. B e l j a n s k ý, prezident NŠK:

Zhruba o 10 alebo 11 rokov.

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

Ihriská sú v správe EKO-podniku, a tam je zmluva.

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

O.k. Už pomáhame tým, že je to za 1 €. Lebo ja tu mám

taký súbor od predsedu dotačnej komisie, ktorý tu žiaľ nie

je, ale je tu spracovaná vlastne tá tabuľka veľmi dobré,

lebo keď tam doplním tieto čiastky, tak ešte stále mi tam

niečo z tej vyčlenenej sumy v rozpočte ku podivu zostáva.

A každopádne ale chcela by som povedať, že 22,5 tis. € to

je veľmi vysoká suma, ktorá sa tam nenachádza. 15 tis. € je

úplne najvyššia suma dotácie, ktorú tam doteraz máme.

Tak keď teda hovoríme, že ihriská sú za 1 €, tak je to

proste forma pomoci. Momentálne mi nič nenapadá, ale určite

budeme musieť niečo urobiť tak, aby sme teda presne vedeli

že čo najviac v mestskej časti dotujeme, na čo to slúži

a kto to čerpá. Iba toľko.

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

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou je prihlásená

pani poslankyňa Timková, nech sa páči.
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti. Ja samozrejme

podporujem šport čo sa tohto týka. Ja jedine by som sa tiež

chcela akoby obrátiť na Miestny úrad. Nie je možné, aby sme

každé miestne zastupiteľstvo dostávali pred zasadnutím

papier, kde nás informujete a my máme niečo schvaľovať. Som

zásadne proti. Takže treba zlepšiť tú komunikáciu.

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

Ďakujem pekne. Poprosím, pani poslankyňa Timková ešte

raz.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Posledná informácia: teraz ide 12,5 tis. €, to

nemôžeme len tak z brucha dávať a nie je to malá suma,

ktorá bola k tomu daná.

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

Súhlasím. Prosím, je tam pripravený pozmeňujúci návrh.

Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej

komisii

s c h v a ľ u j e
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Dotáciu pre Novomestský športový klub 1922 Bratislava vo

výške 22.500 € na základe pozmeňovacieho návrhu poslancov

pána Mikulca a pána Mikuša.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o tomto návrhu.

(Prítomní.)      20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                14 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nehlasoval:         2

Materiál sme prijali.

Ďakujem páni, želám úspešnú sezónu 2019/2020.

Pokračujeme ďalej, máme tu bod č. 27.

BOD 27:

Informácia o riešení havárie v Materskej škôlke Jeséniova

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

     Prosím pani Ing. Effenbergerovú.

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:
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Sľubujem už naposledy: Materská škôlka Jeséniova bola

nadstavovaná pred niekoľkými rokmi mojimi predchodcami.

Nadstavba bola zrealizovaná a pôsobením aj tejto nadstavby

bola spôsobená zmena aj odtokových pomerov, či už dažďových

vôd alebo spodných vôd. Hore na Kolibe sa to týka aj

základnej školy, ktorá je tiež vytápaná. V podstate voda sa

tam objaví niekedy pri dažďoch, niekedy aj prší a neobjaví

sa tá voda. Takže sme robili sondy ale táto materská škôlka

jednak spodnou vodou, lebo spodná voda pri rekonštrukcii

nebola zaizolovaná a zaťažila sa nadstavbou vodou, porušili

sa kapiláry a voda začala vnikať už do priestorov kotolne

aj striech.

Ak chceme, aby škôlka bola otvorená od septembra

a prijala deti, musíme urobiť urýchlené opatrenia na to,

aby sme vymenili kontaminovanú zeminu, ktorá je v týchto

triedach, urobili injektáž základov. Injektáž preto, lebo

samotná injektáž odčerpá vodu zo základov a dokáže tieto

základy spevniť. Je treba urobiť izolačnú vaňu, ktorá

zabezpečí aby voda nevnikala už do vnútra, do priestorov,

a vodu vonkajšími priestormi, vonkajšími drenážami odviesť

od stavby  a zapustiť do kanalizácie, aby sme zabezpečili,

že voda už do budovy viacej prenikať nebude.

     Ja som povedala jednu vec, že pokiaľ by sme to nemali

urobiť, sama pôjdem udať mestskú časť na hygienu, lebo

v takomto priestore deti naozaj nemôžu byť. Chcem vás

poprosiť o schválenie; nie je to investičná akcia, je to

oprava a havária.

     A chcela by som vás poprosiť o schválenie použitia

rezervného fondu na opravu tejto materskej škôlky.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne, to máme pripravené v bode R/1.

Ďalej je prihlásený pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ja chcem naozaj poprosiť poslancov, aby

to podporili, pretože naozaj tu hrozí situácia,  že deti

ktoré sú prihlásené a boli zobraté do tejto materskej

škôlky sa tam nedostanú, alebo nebudú dve alebo tri triedy

otvorené. A naozaj, keď to nebudeme teraz riešiť, tak tá

situácia sa môže iba zhoršovať a nám to v budúcnosti

spôsobí ešte väčšie finančné straty, ktoré jedného dňa to

budeme musieť riešiť. Ja naozaj poprosím o podporu tohto.

Na začiatku tohto volebného obdobia sme o škôlkach veľa

diskutovali. Niektorým išlo dosť veľa peňazí. Tu to máme

haváriu, ktorú treba naozaj urgentne riešiť. Ďakujem pekne.

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

Ja poviem za seba, že to podporím a verím, že aj

ostatní poslanci.

Nech sa páči, pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

     Takisto potvrdzujem to čo povedal pán poslanec Mrva.

A tiež by som chcel poprosiť, aby sme to podporili, lebo je

to veľmi dôležité, aby tie deti fungovali tak ako majú
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Prvý viicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem. Pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Taktiež podporujem pána Mrvu. Chcem

povedať, že moje dieťa tam tiež chorí do škôlky. Bol som sa

tam aj viackrát pozrieť, ten stav je enormne zlý a netreba

čakať ani chvíľu. Keď vás môžem poprosiť, treba to

podporiť, aby sa to mohlo riešiť. Máme pred sebou leto,

kedy by sa to mohlo stihnúť a škôlka by bola prichystaná

pre ďalšie nové deti. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Šebejová.

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

     Ja mám jednu otázku; že či sme o tom nevedeli keď sa

robil rozpočet? Lebo je to 100 tisíc. Áno, havária, ale

podľa toho čo som čítala v tejto správe, to nie je taká vec

ktorá by teraz vznikla. Tak len preto sa pýtam.

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

Tá budova zavlhala už aj predtým. Nebolo to také

akútne ako pri týchto veľkých dažďoch, keď tá voda masívne

vyrazila do týchto priestorov. Takže ono sa to reklamovalo

u dodávateľa, ktorý robil nadstavbu, je na to aj znalecký

posudok. Ako tých postupov predtým bolo viac. Ale masívne
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zatečenie tej dažďovej vody vzniklo až teraz po tých

dlhotrvajúcich dažďoch.

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

Ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený pán poslanec

Volf, potom pán poslanec Mikulec.

Poslanec V. V o l f :

Ja by som chcel povedať, že každý týždeň keď som tam

chodil, tak bolo vidieť na tej škôlke že postupne, keď

odkrývali linoleum, tak to bolo horšie a horšie. Možno pred

nejakým mesiacom to bol jeden fľak na jednej stene,

a postupne plesnievala aj jedna trieda škôlky na jednom

bode. Keď boli tie masívne dažde, tak sa to začalo

rozširovať po celej škôlke. Odstránili linoleum z jednej

miestnosti, alebo keď už boli na okraji dverí, tak aj

z druhej miestnosti a videli, že je to rozťahané hlbšie. Zo

začiatku sa to prejavovalo ako nejaký malý zadrhel, ale

teraz je to vo veľkom množstve. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Mňa by zaujímalo, že ako sa k tej reklamácii postavil

ten dodávateľ keď ste to reklamovali?
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Ing. D. E f f e n b e r g e r o v á, vedúca útvaru:

Dodávateľ sa nijako nepostavil, pretože spoločnosť

sídli v Spojených štátoch a konateľ je v Rumunsku; neviem

kde. Má zložených 13.000 € na účte mestskej časti ako

zábezpeku, takže použijeme aj túto zábezpeku, ktorá tam je.

Jednak sme použili časť na sondy, aby sme vedeli

identifikovať problém. Ale naozaj, rekonštruovalo sa to

v roku 2012 alebo 2013, takže toto je súčasná situácia tej

s.r.o.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, ešte raz.

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

Ja by som len doplnil, lebo máme tu nielen tento

problém, ale napríklad problém na Bielom kríži. Neviem, kde

bola chyba. Ja sa stále snažím zistiť tú chybu, lebo sa to

tu prehadzuje ako horúci zemiak z EKO-podniku na úrad

a z úradu na EKO-podnik. Ja teraz s kolegami si na to

sadnem a myslím si, že keď je nejaký dodávateľ alebo niekto

kto robí mal by byť poistený v prípade toho, že keď spraví

nejakú škodu. Nepochybne sa táto škoda na Bielom kríži

stala, keďže  spravili stojisko pre kontajnery a to

stojisko nejde uzavrieť. Takže tí ľudia prakticky majú

kontajnery otvorené, len sú zakryté s niečím.

     A poviem na rovinu, ja som bol až v úžase, keď tam

prišla zamestnankyňa od teba a povedala, že oni  nechceli

ubrať z parku. Bolo treba 10 cm ubrať z parku, aby tí ľudia

mohli uzavrieť kontajnery, tak ja by som ich potom ubral na

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

Ďakujem. Pán poslanec Dubček, nech sa páči.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Chcel by som poprosiť, no, keď sú takéto stavy ktoré

sa blížia k havárii, je to vec známa, tých budov je ďaleko

viac, ak by sme boli informovaní priebežne aj o iných

veciach, zostručnilo by to naše rokovanie. Myslím si, že

veľa veci sa tu opakuje a ten čas tak rýchlo letí, že

preberáme tu veci, ktoré sú dávno známe. My sme ako lekári

boli niektorí prakticky robiť nejaké veci, ale niektoré

príhovory sa tu opakujú aj 4 – 5 razy.

Chcem poprosiť o faktické a riešenie týchto vecí

ráznejšie.

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

Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ja by som sa len chcel spýtať, či mestská časť je

nejako poistená keď sú tieto stavy? Či máme poistené budovy

keď sa takéto niečo stane, aby sme vedeli tieto veci

využívať? Či by sme mohli o tom dostať informáciu ako

poslanci. Lebo vlastne, ako tu bolo spomenuté, že veľakrát

využívame, firma je v Rumunsku, teraz ma to napadlo, pracne

s tým, že vlastne prenájmeme v JAME ten podnik niekomu

a ten za chvíľku odíde, alebo to predá niekomu. Teda či sme
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nejako poistení? Ide o informáciu, že ako sme poistení,

budovy, atď. Ďakujem.

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

Informáciu, ako sme poistení, nemám. To má Správa

majetku. To je jedná odpoveď. Ale nám zákon o hospodárení

s majetkom obcí ukladá povinnosť byť poistený. Takže

majetok poistený je. Ale táto škôlka je zverená do správy

základnej školy ako právnemu subjektu, takže aj oni by mali

byť poistení ešte. Hovorím, že je to Správa majetku

a osobitný právny subjekt Základná škola s materskou

školou.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja by som sa chcela ešte pani Effenbergerovej spýtať,

že tá Základná škola Cádrova má tiež ten problém, čo už

stále tu riešime. Nechcem to stále opakovať, tie plesnivé

steny, rieši sa to?

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

Samozrejme, bolo to prejednávané aj na Regionálnom

úrade verejného zdravotníctva spolu s mestskou časťou ako

zriaďovateľom aj s riaditeľkou ako štatutárnym zástupcom

Základnej školy Cádrova. Sú tam navrhnuté postupy aj
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dohodnuté s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Takže táto situácia sa rieši tiež.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Už nikto nie je prihlásený k bodu 27.

Prosím návrhovú komisiu.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P.  W e i s s :

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

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

informáciu o riešení havárie vnikanie vody do budovy

Materskej škôlky Jeséniova.

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

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme o tomto bode.

(Prítomní.)     19 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:             17 poslancov.

Proti:           0

Zdržal sa:       0

Nehlasoval:      2
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BOD 28:

Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka.

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

Poprosím pána vicestarostu Vaškoviča.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tomuto materiálu,

milé kolegyne, vážení kolegovia povedať pár slov v tom

zmysle, že momentálne v súčasnosti máme pripravené súťažné

podmienky pre vyhlásenie súťaže návrhov. Tieto podmienky

boli predbežne prekonzultované s Komorou architektov

a zástupcovia Komory architektov vyjadrili dve takéto

zásadné pripomienky k tým pôvodným.

     Prvá pripomienka sa týkala požiadavky o navýšenie

odmien za prvé, druhé a tretie miesto. My sme pristupovali

k tej súťaži tak, že by to malo byť skôr záležitosťou

prestíže architektonických ateliérov, aby sa zúčastnili.

A tie ceny sú navrhnuté vo výške, tri, dva a jeden tisíc

plus 2 tisíc na obmeny. Na tomto našom návrhu aj trváme

a ten budeme komunikovať s Slovenskou komorou architektov.

A ďalšia pripomienka sa týkala toho, že pôvodne sme

mali predstavu, že mestská časť získa licenčné práva na tie

súťažné  návrhy bezodplatne od účastníkov. K tomuto

Slovenská komora architektov namietala, že je to

neštandardný postup a vyjadrili k tomu zásadný nesúhlas.



163

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

     Pri schválení rozpočtu sme sa vo vedení mestskej časti

dohodli na postupe, že túto licenčnú zmluvu upravíme tak,

aby naozaj ak nepríde k dohode víťazného návrhu, alebo

autora víťazného návrhu, a budúceho koncesionára na stavbu

Snežienky, tak mestská časť zoberie na seba záväzok

doplatiť istú finančnú čistku tomuto víťaznému návrhu,

ktorý bude daný k dispozícii ku koncecionárovi.

Predpokladám, a myslím že sme sa zaviazali, že do

konca júna takto upravené materiály pošleme na Slovenskú

komoru architektov, aby komora odobrila tieto podklady, Ak

dostaneme odsúhlasenie od komory, tak vlastne v zásade  nám

nič nebráni tomu, aby sme mohli túto súťaž návrhov

vyhlásiť.

Keďže pán vicestarosta si odbehol, tak dovolím si

prebrať vedenie tohto zasadnutia ja.

     Je prihlásený do diskusie pán kolega Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Dobrý deň. Ja sledujem osud Snežienky už niekoľko

rokov a musím povedať, že bol som rád, keď sa pred vyše

rokom rozhodlo, že pôjdeme do súťaže ktorá by naozaj mohla

tento  problém vyriešiť. Tie podmienky súťaže sme nastavili

tak, že musíme nájsť investora, ktorý je ochotný investovať

do tohto projektu cca 400 – 500 tisíc €, pretože je tam

voda, je tam žumpa, atď., to znamená že je to obrovská

suma. A ja si dovolím tvrdiť, že takého investora

nenájdeme, ale nechám sa prekvapiť touto súťažou.
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V čom som naozaj prekvapený je fakt, že za rok sme

neboli schopní túto súťaž vyhlásiť. Naozaj neviem, čo sa

doteraz dialo. Prečo komunikácia so Slovenskou komorou

architektov trvá takto dlho?

     Ja som požiadal aj jedného architekta, nech sa mi

k tomu vyjadrí, a ten mi povedal, že poskytnutie

bezodplatnej licencia je zlá prax, ktorú nemôže Slovenská

komora architektov ako stavovská organizácia, zastupujúca

záujmy autorizovaných architektov akceptovať. A že nevidí

vôbec dôvod na takéto konanie. A myslím si, že tie ďalšie

veci sme vedeli vykomunikovať naozaj rýchlo.

Prešiel rok a nikám sme sa nepohli. A máme tu objekt,

ktorý je nebezpečný. Ja iba znova pripomeniem, to, že tam

je statický posudok ktorý hovorí, že objekt je naozaj

v dezolátnom stave.

     A ja som už niekoľkokrát už kontaktoval náš

Novomestský EKO-podnik, ktorý mal zverené do správy, aby

napríklad doriešil oplotenie, pretože som tam na vlastné

oči videl pohybovať sa mladý pár. Takisto správca lanovky

nám naposledy, keď som tam doniesol, osobne fyzicky

doniesol primátora tohto mesta, aby som mu to ukázal,

nám povedal, že tam bežne cez ten plot prenikajú deti alebo

mládež a hrajú tam bejsbol.

     To znamená, že máme tu objekt, ktorý je v našej

zodpovednosti, ktorý teraz je odzverený EKO-podniku a je

zverený naspäť Novému Mestu, a keď sa tam niekomu niečo

stane už to nebude zodpovednosť pána Molnára, ale bude to

zodpovednosť štatutára tejto mestskej časti pána starostu.
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     Ja naozaj vidím veľký problém v tom, že tam ten skelet

stále stojí. Každý, kto si myslí, že tento skelet dokážeme

opraviť, je podľa mňa blázon, pretože je v tak desivom

stave niekoľko rokov odokrytý, zhnitý, že našou prioritnou

úlohou by malo byť okamžite tento skelet odstrániť.

     Ja by som preto celkom vyzval pána starostu, ale tým

že tu nie je sa obraciam na pána Vaškoviča, na Vás, skúsme

otvoriť rokovania s Bratislavským samosprávnym krajom

a hlavným mestom, ktoré podľa mňa bude ochotné niečo

s týmto problémom robiť.

     A ja budem lobovať, aby sme počas trvania tejto súťaže

skúsili nájsť finančné prostriedky  na odstránenie toho

skeletu. Bavíme sa cca o 200 tisíc €, aby sme odstránili tú

obrovskú jazvu, ktorá tam v lesoparku je. A naozaj potom,

ak sa nikto neprihlási do súťaže, vzniknú nám podmienky na

to, aby sme hľadali možné využitie tohto priestoru, ktorý

tam je.

Ale naozaj prosím, skúsme sa zamerať na odstránenie

toho skeletu. A ja si myslím, že či už Snežienka alebo aj

blízka Lanovka je objekt nadmestského významu, nad

novomestského významu. Dokonca si myslím, že Bratislavský

samosprávny kraj by mohol mať záujem, takáto Lanovka už je

v bratislavskom kraji v podstate posledná, už ani v Nitre

nefunguje lanovka na Zobor. A naozaj by mohli prispieť

nejakými finančnými prostriedkami, aby sme našli 200 tis. €

na odstránenie naozaj nebezpečného skeletu, ktorý keď tam

bude stáť, tak naozaj budem asi ten, ktorý podá nejaké

trestné oznámenie za verejné ohrozenie, pretože vedľa toho
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sú dve detské ihriská. A vieme, keď padá dvojposchodová

stavba čo sa môže stať. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. S faktickou je prihlásený pán poslanec

Korček a potom pán poslanec Volf.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja chcem podporiť

svojho predrečníka pána kolegu Mrvu. My keď sme sa asi pred

jeden a pol rokom bavili prvýkrát o tom, ja ešte vtedy som

mal taký názor, že pokiaľ by sme našli nejakého partnera,

ktorý by tam spravil niečo zmysluplné, vedel by to opraviť,

tak mestská časť by mohla ušetriť prostriedky, ktoré bude

stať zbúranie tohto skeletu. Myslím si, že odvtedy uplynulo

už dosť dlhé obdobie, takýto partner sa nenašiel. Myslím,

že to bolo dosť pertraktované  kade-tade po novinách, takže

určite tí, ktorí by mohli a mali nejaký záujem, tak by sa

nejakým spôsobom prihlásili, dali o sebe vedieť.

A ja si pamätám, že už vtedy bol nejaký znalecký

posudok, že ten skelet je tam naozaj v dosť zlom stave

a môže ohroziť zdravie a životy Bratislavčanov

a návštevníkov lesoparku. Takže ja sa prikláňam k tomuto

názoru. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf.
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Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Taktiež sa prikláňam k návrhu pána

Mrvu. Chcel by som len jedno poprosiť, ja som si všimol,

že ste tam boli s pánom primátorom, pánom Vallom. Myslím

si, že bolo by slušné pozvať aj ľudí, ktorí sú v komisii za

Snežienku, ktorí proste majú k nej nejaký vzťah. Prizvať

ich k tomu, aby aj oni mohli byť na tom stretnutí mohli

povedať svoje nápady a svoje idei. Ďakujem.

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

Pán poslanec Mrva s faktickou, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

     To stretnutie, čo som v podstate ja zobral primátora

sa týkalo koncepcie rozvoja Mestských lesov, nejaké

konkrétne veci som mu potreboval ukázať. A bol som veľmi

rád, že konečne primátor prišiel do Bratislavského

lesoparku riešiť problémy, nielen fotiť sa pri strihaní

nejakej pásky a osádzanie nejakých vtáčich budok.

     A to, že sme skončili na Snežienke bola viac-menej

zhoda náhod. A keď sme tam už boli, tak on sa začal

zaujímať, čo toto je. A bol som veľmi rád, že sme mohli

vniknúť do vnútra pri tej Lanovke a videli sme naozaj, ako

tam rastú 10-ročné brezy a korene narúšajú celú tú statiku.

Čiže nebolo to nič konkrétne o Snežienke, to by som naozaj

zavolal aj ostatných členov. Toto bola taká komplexnejšia

vec, ktorú sa snažím presadiť aj do rozpočtu mesta.

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

Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči.

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

     Ďakujem za slovo. Ja teda som si materiál prečítal a s

prekvapením som zbadal túto vetu, že od januára 2019 sa

nepodarilo pracovnej skupine stretnúť a doriešiť

pripomienky Slovenskej komory architektov. Ako to je

narážka na komisiu, ktorej som predsedom? Alebo teda mali

sme dve stretnutia v marci; 12. marca a 25. mimoriadnu

komisiu, ktorá sa týkala skôr Lanovky. Ale na tom prvom

stretnutí sme sa zaoberali Snežienkou. Bolo to u pani

Závodnej, bola tam aj pani Mrázová, ktorá spracovávala

tento materiál. Ale ma to veľmi prekvapilo, že tam je

takéto niečo, lebo sa to vrhá na mňa, ako na predsedu

komisie, že teda nechcela robiť, čo nie je pravda. Dohodli

sme sa, že ako ďalej.

A teda, na konci je veľa otázok k materiálu. Ako mali

by sme už naozaj s tým niečo urobiť. A keď sa úrad už

vyrovnal s tými pripomienkami Slovenskej komory

architektov, o ktorých tiež vlastne sa dozvedáme len takto

nejako. Tak by sme to mali vyhlásiť.

A zároveň chcem povedať, že súhlasím s tým čo povedal

kolega J. Mrva. Ja si myslím, že aj na meste, aj na župe by

boli náchylní minimálne na diskusiu. Takže keby to vyšlo zo

strany starostu, ale pána vicestarostu, tak aj ja viem
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pomôcť pri realizácii takého stretnutia a nájdenie nejakého

spoločného riešenia. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne, Martin (Mgr. Vlačiky).

     S faktickými sú prihlásení: pán vicestarosta Vaškovič,

pán poslanec Mrva a pán poslanec Mikulec. Takže v tomto

poradí. Nech sa páči, pán vicestarosta.

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

     Ja by som veľmi rád reagoval Martin (Mgr. Vlačiky).

Naozaj tá veta sa tam dostala nedopatrením. Ospravedlňujem

sa napriek tomu že som ten materiál ani nepripravoval, ale

nemala tam táto veta byť, lebo to nie je naozaj

zodpovednosť pracovnej komisie pre Snežienku. A keďže sa

jednalo o financie, je to záväzok vedenia mestskej časti.

Ako som povedal, na vedení mestskej časti sme tento problém

už doriešili.

Ďalšia poznámka ku kritike na ten proces, ktorý trvá

dlho. Ospravedlňujem sa sám za tú situáciu ktorá vznikla.

Možno je to neskúsenosťou v tejto oblasti. Pripravovali sme

prvú takúto súťaž. A naozaj je to aj moja zodpovednosť,

takže ospravedlňujem sa milé kolegyne, vážení kolegovia, že

to tak dlho trvalo. Ale naozaj tá súťaž je pripravená.

A zároveň vítam iniciatívu kolegov,  Martina Vlačikyho

aj pána Mrvu a istote budem iniciovať možnosť stretnutia

s predstaviteľmi či už Bratislavského samosprávneho kraja

alebo mesta, aby sme sa stretli, aby sme o celej tej

lokalite diskutovali a hľadali spoločné riešenia.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem, pán vicestarosta. Pán poslanec Mrva, nech sa

páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ja mám ešte rýchlu otázočku: Vyhlásime tú súťaž? Dajme

tomu sme sa rozprávali, že niekedy v júni pošleme tie naše

pripomienky, alebo poslanci. Predpokladám, že do nejakých

dvoch mesiacov by sme mohli mať odpoveď od Slovenskej

komory architektov, a ak sa vieme s nimi stretnúť fyzicky,

tak by to mohlo byť aj rýchlejšie.

     Chcem sa spýtať, že kedy je plánované že keby sme

mohli otvárať obálky a mohli vidieť, či naozaj sa našiel

nejaký investor a či to stíhame do konca roka. Alebo aj

z toho dôvodu, aby sme vedeli či župa BSK, alebo pri mesta

do rozpočtu navrhnúť nejaké finančné prostriedky, lebo aj

pre budúci rok to bude  ťažké tieto prostriedky, ktoré sú

alokované na iné činnosti, hľadať.

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

Nech sa páči, prosím, pán vicestarosta, reaguj.

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

V týchto dňoch nepoviem asi nejaké presné termíny, ale

naša predstava na úrade je taká, že niekedy v októbri by

sme mohli mať tieto súťažné návrhy tak, aby sme ich mohli
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rýchlo vyhodnotiť, aby ich vedela odborná porota vyhodnotiť

a aby sme ich mohli predstaviť verejnosti. A potom teda

ďalej aj následne pracovať. Istotne urobíme všetko pre to,

a ja za seba hovorím, že urobím všetko pre to, aby tá súťaž

bola tento rok uzatvorená.

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

Ďakujem pekne. Ešte s faktickou bol prihlásený pán

poslanec Mikulec, ale si to stiahol? Dobre.

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

Ja som chcela iba faktickou, ale nevedela som ju dať.

     Ale v podstate cez jednu z prestávok som sa tu už

rozprávala aj s Rišom (JUDr. Mikulcom), aj s kolegami a mám

pripravený  návrh uznesenia, ktorý by teda zaviazal úrad,

aby zorganizoval jednak stretnutie s mestom a s BSK kvôli

Lanovke, ale aj kvôli Tržnici.

     Takže v rôznom vlastne predložím to uznesenie

a poprosím vás, aby ste ho podporili.

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

Ďakujem pekne. Myslím, že už nikto nie je prihlásený

do diskusie.

     Prosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     B e r i e    n a  v e d o m i e

Informáciu o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka.

A zároveň odporúča pokračovať v procese vyhlasovania

návrhov na objekt Snežienka.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)       20 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               18 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        2

Prosím, prejdeme na bod 29.

BOD 29:

Návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto v rámci parkovacej politiky

hlavného mesta SR Bratislavy a návrh na schválenie zmluvy

o spolupráci

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

Ja som predkladateľom. Ten návrh som spracoval spolu

s P. Vaškovičom, s právnym oddelením. Je to rozdelené

v podstate na dve časti. Je to návrh na schválenie pilotnej
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zóny. My sme vychádzali z rokovania a z výsledkov záverov

rokovaní, ktoré boli minulý pondelok, kde bolo 14 – 15

poslancov, boli tam zástupcovia Magistrátu pán B. Konečný

a pán P. Netri. Čiže ľudia, ktorí sú zodpovední za

zavedenie regulovaného parkovania s tým, že bolo nám

povedané, že nemusíme teraz riešiť zóny, čiže či Nové Mesto

bude jedna zóna, dve zóny alebo či to 6 zón, 8 zón. Ale

v prípade, a myslím si že na tom sme ako starosta, tak

väčšinou poslancov v zhode, že sa chceme pridať pilotnou

zónou v okolí Tehelného poľa. Čiže je tu tento návrh.

     A plus je tam stanovisko, ako bod b), k schváleniu

zmluvy o spolupráci pri zavádzaní parkovacej politiky.

Prosím, otváram diskusiu.

Najrýchlejší bol pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poprosiť, že

v tej pilotnej zóne zo začiatku sa plánovala táto zóna iba

na jednej strane Tehelného poľa, a to bola Trnavská,

Vajnorská a Bajkalská. A tak ako sme sa rozprávali aj na

komisii a ako  hovorili ľudia z okolia Tehelnej, Mestskej,

Budyšínskej, veľmi rád by som bol, aby sme tam zahrnuli do

toho aj tú druhú stranu v tej pilotnej zóne, to znamená až

po Kukučínovu. Lebo inak má to dopad na našich susedov,

a tí ľudia sa presťahujú o ďalšie ulice ďalej.

Bolo by treba nielen obnoviť tie čiary, ktoré sú

namaľované u nás na našej strane, to znamená medzi

Trnavskou a Vajnorskou, ale bolo by dobré, aby sme sa

dohodli alebo poverili EKO-podnik alebo prijali uznesenie
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na to, aby EKO-podnik vymaľoval aj druhú stranu, keď do

toho pôjdeme. Čiže, aby sme mysleli aj na tých susedov,

ktorí sú fakt medzi tou cestou Vajnorská a Kukučínova. Inak

im zavaríme a bolo by to veľmi nepríjemné; potom by som asi

tým pádom nepodporil tento návrh.

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

Ten materiál je spracovaný tak, ako si hovoril. My sme

vychádzali zo stretnutí s občanmi, ktoré bolo v týchto

priestoroch, z komunikácií, ktoré prišli Tebe, mne,

kolegom, P. Vaškovičovi, čiže je to rozšírené až po

Kukučínovu. Je tam mapka, je tam zoznam ulíc, takže máte to

v tom materiáli.

Pán poslanec Mikulec s faktickou, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Ja len doplním, že tá druhá zóna na

tej druhej strane ulice zo strany Vajnorská až po

Kukučínovu nie je spracovaná ani teraz tak detailne, aby sa

dala predložiť  do operatívnej komisie Magistrátu. Jediná

zóna, ktorá už bola aj v komisii a bola schválená a mala sa

robiť, viazla rok a tri mesiace na Magistráte, lebo

operatívna komisia ju schválila, ale žiaľbohu, mesto, resp.

predstavitelia mesta ju vtedy nechceli podpísať. Podpísal

ju pán Nesrovnal až keď už vlastne bol tesne pred

vymenením. A to už bol nejaký október, november, kde sa už

nedali opätovne vymaľovať tie čiary, lebo tie čiary sa dajú

vykresľovať keď nie je vlhko a teplota nad 5 stupňov.

Čiže vieme zatiaľ obkresliť tú zónu, ktorá už raz bola

schválená.
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     Ale ja sa tu stále bavím, že ideme do nejakého

pilotného projektu nejakej pilotnej zóny – už je nejaká

dohoda s mestom, že akým spôsobom sa to bude realizovať? Či

nám budú preplatené tie faktúry, ktoré budeme mať, alebo

nejaká refundácia toho čo investuje ako mestská časť.

     Ja si myslím, že keď sa bavíme o nejakom férovom

parkovaní, pán Dulla, ktorý je odborník, ktorý sa 30 rokov

venuje parkovacej politike, povedal veľmi dobrú vec:

Nie je problém, aby sme nejakým spôsobom naštartovali to

parkovanie u nás, ale poďme do toho tak, aby mestská časť

na konci dňa nebola v strate.

     Nech sa tie prostriedky, ktoré sa do toho investujú

najprv vyrovnajú a potom to odovzdáme mestu v úplnej

pohode. Alebo môžeme ísť do stavu, ako to bolo v Karlovej

Vsi, že teda spravíme z toho jednu veľkú rezidentskú zónu.

Myslím, že to nikto nechce, lebo mesto nepotrebuje niečo čo

bude meniť. Mesto potrebuje niečo čo bude  fungovať

a preberie to ako fungujúcu vec. Takže jedine obratkové

a rezidenčné parkovanie v týchto zónach je nejaká cesta,

a jedine keď nám to mesto nejakým spôsobom preplatí.

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Čo sa týka toho čo si povedal, máš

pravdu, tam sme robili, ak si dobre pamätám, všetky tie

projekty boli urobené vo februári 2018. Jedine, ktorá bola

schválená asi po roku, tak to bola zóna Tehelné pole, tá

polovičná, ohraničená Trnavskou, Bajkalskou a Vajnorskou.
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     Čo sa týka tohto materiálu, samozrejme, budú

rokovania, že akou formou spustíme tú pilotnú zónu, lebo

keď sme boli spolu na tom stretnutí tak sme sa dozvedeli od

predstaviteľov Magistrátu, že áno, môžeme, ale že sú tam

možností, že to spustíme v rámci VZN,  čiže aj hodinové

parkovanie, aj karty, ale že aby sme si to všetko

zabezpečili my, informačný systém, zúčtovací systém,

dokonca aby sme si zamestnali policajtov, takže to bolo pre

mňa šokujúce. Ale toto nás k ničomu nezaväzuje. Proste

chceli, aby sme predtým ako bude schvaľované VZN im navrhli

zónu pilotného. Samozrejme, tieto rokovania budú pokračovať

ďalej.

     Týmto návrhom som chcel ten návrh, ktorý som pred

chvíľou ja spomenul, tak asi do toho ťažko pôjdeme, aby to

všetko bolo na našom triku. Okrem iného predtým vždy

deklarovali, že všetky náklady spojené s zavedením

regulovaného parkovania v pilotnej zóne nám budú

preplatené.

Pán poslanec Dubček s faktickou poznámkou.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Ja takisto sa chcem pridať, pretože na tejto strane

obyvatelia sú v dosť veľkej nevýhode. A chcem sa za nich

prihovoriť, že pokiaľ budú v nevýhode, aby sa dali  zmeniť

pre nich tieto parkovacie výhody. Táto strana z Vajnorskej

až po Kukučínovu býva zaplnená a najmä v období, keď sú tu

športové akcie. Nie je možné to už tolerovať, lebo tí ľudia

si vlastne ani nemôžu ísť odstaviť autá tam kde aj bývajú.

Takže by som chcel o to poprosiť, aby sa to rešpektovalo.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ten návrh je tak pripravený, aby sme ho poslali na

Magistrát. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Veľmi pozitívne

hodnotím tento návrh ktorého si predkladateľom. Taktiež to,

že sa rozšírila zóna pôvodne plánovaná po len Vajnorskú

ulicu až po Kukučínovu. Myslím si, že takýmto spôsobom je

to správne a aj zmysluplné, pretože inač by sme spôsobili

veľké problémy obyvateľom Tehelného poľa.

     Ja som sa zúčastnil na stretnutí poslancov

k parkovacej politike a k jednotlivým zónam, kde myslím bol

aký všeobecný záver, aj po vystúpení predstaviteľov

hlavného mesta, ktorí nás informovali, že všeobecne záväzné

nariadenie, kde budú vymedzené jednotlivé zóny nie je len

pre Nové Mesto ale pre jednotlivé mestské časti bude menené

dvakrát do roka.

     Čiže bude možné aj z našej strany v budúcnosti

pridávať ďalšie zóny. Zase musíme si povedať otvorene, že

kým my spustíme tento pilotný projekt, kým sa všetky veci,

ňuansy vyjasnia, tak to chvíľu bude trvať, potom si môžeme

dopĺňať ďalšie zóny pretože pravdepodobne budú tu aj také

návrhy, aby sme hneď teraz doplnili ďalšie zóny.
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     Ja som skôr za to, aby sme neriešili veci horúcou

ihlou a radšej dvakrát, trikrát, štyrikrát merali a raz

strihali. Hovorím, nič nám neutečie, môžeme to

prekonzultovať jednak tu my v rámci poslaneckého zboru,

samozrejme s odborníkmi na dopravu, dopravnými inžiniermi.

Máme Novomestskú parkovaciu spoločnosť, máme kooperáciu

s pánom Ing. Dullom, ktorý je v tej oblasti odborník.

Takže ja určite podporím tento návrh tak ako je

pripravený pilotný projekt Tehelné pole. A tie ďalšie veci

po dohode s odborníkmi, so starostom, poslancami,

obyvateľmi, môžeme potom pridávať ďalšie zóny. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ja len doplním, ja som sa tiež zúčastnil toho

stretnutia s predstaviteľmi mesta. Bol tam jeden taký

zaujímavý moment, keď sa má pán P. Netri spýtal, či mi ide

o peniaze? Ja som povedal, áno, ide mi o peniaze, každému

ide o peniaze. Počúvať, že finančné prostriedky chýbajú

tam, finančné prostriedky chýbajú na školy, škôlky, cesty,

atď., atď.

     Čiže ja som chcel poprosiť aj mestských poslancov,

neviem  či si niekto zoberie ten môj návrh k srdcu. Je tam

také, že férové parkovanie. Ja si myslím, že ten slajd,

ktorý bol premietnutý aj na tom stretnutí s primátorom, kde

za obratkové parkovanie bolo 13 miliónov výber a za karty
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bolo 7 miliónov v rámci celého mesta, čiže to obratkové

parkovanie keď aj znázorňujeme jednu mestskú časť na 5 – 6

zón, to znamená že vy prejdete mestom 500 – 600 metrov

a budete v inej zóne. Čiže aj rezident vo vlastnej zóne

bude platiť obratkové parkovanie, takže parkovanie bude gro

a mestská časť bude z toho mať 15 %.

Náš návrh, nepodporiť parkovaciu politiku, vtedy ju

podporíme; samozrejme, ja si aj vážim primátora, že aj

vybehol na mestské časti, urobil to veľmi korektne aj voči

obyvateľom, musí zniesť aj nejakú kritiku, ale veľmi

príjemne diskutoval s týmito ľuďmi.

Ale ja si myslím, že keby sa zvýšilo obratkové

parkovanie na 30 % pre mestské časti, nič by sa nestalo. Ja

si myslím, že to bolo oveľa férovejšie, lebo keď robíte

nejakú dohodu, ja si myslím že 85 : 15 nie je tak férové

ako 70 : 30. Mohlo by to byť aj 50 : 50. Ale hovorím, náš

návrh bol, ako klubu vtedy 70 : 30, a myslím, že je to

férové. Neviem, ktorý z mestských poslancov si zoberie toto

k srdcu, že by to dal ako návrh, že by to podporili aj

ostatní poslanci.

     Ja viem, že každý primátor sa snaží akútne do mesta

dostať najviac peňazí, ale treba myslieť  aj na tú mestskú

časť, lebo jej poslanci sú zvolení v mestskej časti,

a myslím že tie peniaze sa zídu aj mestskej časti. Ďakujem

pekne.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ďakujem pekne. Ja len potvrdím to a povedal som aj

pánovi primátorovi, že ten pomer 70 : 30 vidím ako férový,

ale som skeptický. Myslím, že to prejde ako pôvodný návrh.

     S faktickou pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem. Takisto chcem podporiť teraz Riša (JUDr.

Mikulca) to čo povedal, lebo určite tiež podporujem 70 : 30

a určite malo by to tak byť. Pokiaľ suplujeme kultúru

a šport celej Bratislavy a celému okoliu, tak ako povedal

pán primátor, Staré Mesto je všetkých, ale kultúra a šport,

lanovky, Železná studnička, Koliba, to sú všetko veci,

ktoré  nám ťahajú finančné prostriedky z nášho rozpočtu,

a preto nevieme rozpočtovať niektoré veci, čím suplujeme

vlastne všetko celej Bratislave a okoliu.

Čiže rád by som bol, aby sme podporili návrh 70 : 30.

A fakt, bol by som veľmi rád, aby to prešlo. Okrem toho

treba vedieť, aký počet tých rezidenčných parkovacích miest

bude k tomu obratkovému. To znamená aký počet bude pre

rezidentov, aký bude na obratkové, a toto  celé by malo byť

v súčinnosti s Magistrátom, aby niekto nám nemohol povedať,

že sme robili niečo zlé a nekoordinovane.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči.

Poslanec Mgr. M. V l a č i k y Ph.D.:
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Ďakujem za slovo. Ja teda som pripravil pozmeňujúci

návrh k tomuto bodu. Nakoľko síce bolo povedané, že mestské

VZN resp. tie prílohy budú otvárať v nejakých pravidelných

intervaloch, ale ja sa obávam, že situácia na meste sa aj

môže zmeniť. A keď náhodou by sa zmenila a nebude tam

zmluva to otvárať, alebo nebude mať dostatočnú podporu,

alebo čokoľvek sa môže stať, tak za našu mestskú časť bude

poslaný ten návrh pilotnej zóny. Tým pádom by tie ďalšie

zóny potom nemohli ísť.

Ja si myslím, že vieme tie zóny zadefinovať už aj

teraz. Keď to vedela urobiť mestská časť Rača, ktorá

navrhla 7 zón, keď to vedela urobiť mestská časť Petržalka,

ktorá navrhla 12 zón, Ružinov si nechal vypracovať nejakú

štúdia, ktorej výsledkom má byť, na koľko zón sa má

rozdeliť Ružinov. Takže myslím si, že my si toto vieme

povedať už teraz.

Taktiež by som bol rád, keby sa táto pilotná zóna

rozšírila ešte o oblasť „unitasov alebo o oblasť medzi

„mýtami“, teda vlastne ten úsek medzi Kukučínovou,

Legionárskou, vlastne Krížnou a Račianskou, pretože to je

taká úplne najdlhšia časť pri Starom Meste, kde teda

vlastne tento pretlak je obrovský. Takže to by som ja

navrhol pričleniť k tej pilotnej zóne a k tomu Tehelnému

poľu.

Taktiež by som bol rád, že teda Tehelné pole je

rozšírené až po Kukučínovú, na tom sme sa zhodli. A teda

navrhujem okrem tejto pilotnej zóny potom ešte aby na mesto

išiel ďalší návrh 5 zón, a ja to prečítam postupne. Všetci

ste to dostali v tej mapovej forme, videli ste to, ale
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prečítam ako to mám pripravené ako návrh na zmenu

uznesenia.

V bode a:

Návrh pilotnej zóny v textovej prílohe č. 1 doplniť miestne

komunikácie Jiskrova, Belehradská, Kováčska, Kukučínová,

Šancová v úseku od Račianskeho mýta po Trnavské mýto,

Račianska v úseku od Račianskeho mýta po Kukučínovu,

Legionárska od Račianskho mýta po Krížnu a Krížna od

Legionárskej po Trnavské mýto. Toto územie je ohraničené

ulicami Krížna, Legionárska, Račianska, Kukučinova.

A doplniť aj do grafickej prílohy č. 2.

A návrh na doplnenie uznesenia o bod c, že miestne

zastupiteľstvo schvaľuje návrh ďalších parkovacích zón

v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to:

po prvé: územie ohraničené ulicami Brečnianska,

Pionierska, železničná trať na Filiálku, Kukučínova,

Račianska, Račianske mýto. Teda  viac-menej sídlisko

Februárka plus tá nová časť na druhej strane Račianskej.

Po druhé: územie ohraničené ulicami Pionierska,

Jarošova, Bajkalská, Trnavská cesta, Rožňavská, železničná

trať na stanicu Bratislava – Nové Mesto, železničná trať

Bratislava hlavná stanica, Bratislava Vinohrady, teda tam

spadajú Ľudová štvrť, Zátišie, Teplická, Hostinského

sídlisko, Pasienky.

Tretia zóna by zahŕňala Dimitrovku, Mierovú kolóniu,

Biely kríž a Bojnickú. Teda územie ohraničené ulicami
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Rožňavská, Bojnická, železničná trať Bratislava hlavná

stanica smerom na Vajnory, železničná trať na stanicu

Bratislava Nové – Mesto.

Štvrtá zóna by bola Kramáre.

A piata  zóna Koliba, Stráže, Tupého a Ahoj. Teda

vlastne celé to územie nad železničnou traťou hore. Vlastne

od Kramárov oddelené približne líniou cesta na Kamzík.

A vlastne pokračovanie textu toho uznesenia:

„A zaradenia uvedenia parkovacích zón do obsahu prílohy č.

1 k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel, prerokovávaného mestským

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislava dňa 28. 06.

2019“, bez pripomienok. Ďakujem.

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

Ja som ten materiál nevidel, ale pozerám sa tu na

obrazovku P. Vaškoviča.  Ja sa k tomu vyjadrím, ale je tu

viacero poslancov s faktickými poznámkami, takže pôjdeme

postupne.

    Pán poslanec Filipovič, potom pôjde pán poslanec

Mikulec.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

Ďakujem. Martin (Mgr. Vlačiky), prosím Ťa, teraz si

sám pripustil, že možno nebude tá možnosť otvárať dvakrát

zóny do roka, mám to podporiť? Čiže mám teraz zarezať

všetkých tých ľudí bez jasných podmienok, kde mesto ešte

nemá vysporiadané pozemky  pod komunikáciami? Podľa noriem



184

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

VZN 73 61 je tam veľa vecí, ktoré už teraz mesto nespĺňa

a ja to mám podporiť? Nehnevaj sa na mňa.

Navyše v tejto zóne, ktorú si Ty povedal,  ktorú Ty

chceš urobiť ako jednu, kde je Tehelné pole a Unitas, chýba

Ľudové námestie, ľudová štvrť, a chýbajú tam Pasienky, je

to len cez cestu. My tých ľudí zabijeme, keď tu bude jedna

zóna a tam bude druhá, všetci budú chodiť, na tie športové

a  kultúrne podujatia tam parkovať.

Prosím vás, zamyslíme sa nad tým pokiaľ niečo

vyvedieme.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ja si myslím Martin (Mgr. Vlačiky) ja som nejaký ten

rok bol v mestskom zastupiteľstve a neviem si predstaviť,

že by nejaká mestská časť si chcela rozšíriť o jednu alebo

dve zóny svoju oblasť, a že by to nejakí mestskí poslanci

nepodporili. To by bol úplný rozvrat na tom meste. Ale

budíš, neviem kam by sa tá spoločnosť dostala, keby si

nejaká  mestská časť chcela navrhnúť o jednu zónu viac,

alebo nejakým spôsobom to meniť, a nejakí mestskí poslanci

z iných mestských častí by to nepodporili. To by bol gól.

Ale napríklad máš tu aj zónu Mierová kolónia, Biely

kríž, Dimitrovka, kde sú pozemky, ktoré vlastní Istrochem.

Tam treba spraviť rokovanie, lebo to sú ich pozemky. A tá

parkovacia politika keď sa bude vykonávať na ich pozemkoch,
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tam treba spraviť nejaký spôsobom zmluvu o spolupráci,

atď., atď. Čiže k tej zóne by som bol dosť opatrný, lebo

nejaké pozemky sú tam síce iných vlastníkov, ale zdroj je

Istrochem. Tam sa treba stretnúť a dohodnúť nejaké

podmienky toho, ako sa to bude realizovať. Len to som chcel

povedať.

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

Ďakujem pekne. Ináč Istrochem si pripravuje vlastnú

parkovaciu politiku v Mierovej kolónii.

Pán poslanec Galamboš, nech sa páči.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo. Samozrejme, možno by som tento

materiál podporil, ale v tomto štádiu určite nie, nakoľko

je to pilotný projekt a Unitas bol zahrnutý do neho. Všetky

autá mimobratislavské sa nám presunú na Račianske mýto

z Unitasov, takisto z Iskrovej, Belehradskej, zahltí sa nám

to.

      Neviem prečo tento pilotný projekt sa mení takto

narýchlo a je šité horúcou ihlou. Nedovolil by som kolegovi

B. Filipovičovi kecať do parkovacej politiky na Cigelfelde,

JUDr. Mikulcovi  do parkovacej politiky na Nobelovej,

neviem aké sú dôvody začlenenia týchto ďalších ulíc ktoré

nám veľmi, veľmi znepríjemnia život na Račianskom mýte.

Škoda, možno je to dobrý materiál, ale určite budem proti.

Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ja sa chcem len spýtať P. Galamboš, lebo tým, keby sme

tam pridali Unitas a tie komunikácie, tým by sme už

zasiahli do Račianskej, to máš pravdu.

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. K návrhu pána kolegu Vlačikyho, ja

si veľmi vážim, že takýmto zodpovedným spôsobom pristupuje

a pripravil tento návrh. Pokiaľ by ho rozčlenil na viacero

častí ja som ochotný podporiť tú časť, kde by sa k zóne

Tehelné pole pričlenili tie ulice: Legionárska,

Belehradská, Unitas až po Račianske mýto, nechávam to na

jeho zváženie.

V tom ostatnom ho nepodporím, a to z toho dôvodu,

viete ja som právnik, ja nie som dopravný inžinier.

A predtým, aby som podporil akékoľvek ďalšie zóny, ktoré

neboli ešte nejakým spôsobom diskutované širšie v našej

mestskej časti tu v poslaneckom zbore, medzi jednotlivými

gesčnými poslancami, odborníkmi,  nedovolím si to teraz šiť

takou horúcou ihlou.

     A myslím si, že situácia na meste je pomerne jasná

a pán primátor dal určité prísľuby, jeho zamestnanci. Ja

nemám dôvody neveriť, že to VZN sa bude meniť. A platí

podľa mňa to, čo povedal pán JUDr. Mikulec, že keď mestská

časť si bude chcieť urobiť nejaké zóny tak z mestskej časti

Karlová Ves alebo Dúbravka nám nebudú hádzať polena pod

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem. Mne sa veľmi páčila tá reakcia pána Galamboša

a pána Filipoviča, lebo to je presne to, čo sa stane keď

zavedieme túto pilotnú zónu. Tie autá sa posunú ďalej k tej

štvrti kde nie je žiadna pilotná zóna. Vznikne tlak, aby sa

zaviedla nejaká nová zóna. A presne preto je ten Martinov

(Mgr. Vlačikyho) návrh naozaj veľmi rozumný, aby sme to

územie rozčlenili na zóny a v podstate všetci obyvatelia

mali zabezpečené to parkovanie.

A musím povedať, že ja nerozumiem v čom je Tehelné

pole také unikátne oproti napríklad Kramárom. Na Kramároch

máme Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcovo-

cievnych chorôb, obrovskú nemocnicu, Ministerstvo školstva,

Ministerstvo zdravotníctva, Zdravotnícku univerzitu,

a mohol by som pokračovať. My na Kramároch potrebujeme

extrémne urgentne parkovaciu politiku a nejaké materiály,

ak sa nemýlim, boli v roku 2013 ohľadom toho vytvorené.

A práve preto podporujem ten Martinov návrh, aby sme tie

zóny vyčlenili a mohli na tom začať robiť. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf, nech sa páči.

Poslanec V. V o l f :
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Ďakujem za slovo.

     Ja možno nepoviem tak priamo do tej témy, ale ja som

sa stretol predvčerom s jedným mojim známym, ktorý býva na

Slanci a chcem sa spýtať, kde bude patriť? Lebo Slanec je

dá sa povedať obkolesený celý Račou, všetka občianska

aktivita, nákupy, krúžky sú v Rači, ale je to územie, kde

si človek môže zaparkovať. A keď som pozeral tie mapy od

Martina Vlačikyho, nikdy som tam nevidel Slanec, preto sa

treba aj zamyslieť nad témou Slanec,  kam spadá do územie,

kto to je, čo to je? Lebo ani oni už nemajú v tom jasno,

ako to vlastne je? Ďakujem.

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

Áno ja poznám Slanec. Slanec je taký špecifický, že

patrí medzi našu mestskú časť ale komunikačne je to

napojené na Krasňany. Čiže na Raču chodia deti do škôl, do

škôlok zo Slanca. Je to také špecifické, ale myslím, že

otázku Slanca teraz tu nevyriešime.

Pán poslanec Vlačiky s faktickou.

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

Ďakujem. Ja som chcel povedať, že kľudne sa ten môj

návrh na zmenu uznesenia môže rozdeliť na dve časti. Na tú

zmenu toho pilotného projektu, že by sa tam pridal ten

Unitas. A potom druhá časť, ten návrh tých ďalších 5 zón,

kľudne to môže ísť tak; neviem kto ma počúva z návrhovej

komisie. Takže možno by bolo fajn, keby sa  o tom hlasovalo

oddelene, ako o návrhu jedna a návrhu dva.
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Čo sa týka Slanca, tak všetci obyvatelia Slanca, ktorí

majú trvalý pobyt, si môžu zakúpiť za 10 € tú kartičku,

ktorá im umožňuje dve hodiny parkovania kdekoľvek v celom

meste zadarmo. Takže tam nevidím problémy, že by niekde

nepatrili.

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som rád možno zareagoval na

viaceré veci, ktoré boli povedané. V prvom rade si myslím,

že návrh, ktorý nám dnes ráno poslal kolega Vlačiky podľa

môjho názoru nie je zlý. Ale čo mu môžem, dúfam že môžem

vyčítať je práve to, čo povedali niektorí moji predrečníci.

My sme o ňom vôbec nediskutovali medzi sebou ako poslanci.

Nediskutovali sme o tomto návrhu možno s obyvateľmi a tiež

je tam niekoľko vecí, ktoré nie sú celkom jednoznačné

a jasné.

     Bolo tu povedané Slanec, ja možno poviem že Briežky,

alebo Ahoj. Tiež síce sú súčasťou Vinohradov, ale logicky

z Briežkov chodia cez Sliačsku a možno to územie je bližšie

k územiu Sibírsko, Teplická. Čiže myslím si, že tento

návrh, ktorý Martin predložil je istotne zmysluplný. A keby

sme si len porovnali, alebo ktorí ste boli tiež na tom

stretnutí, istotne vidíte že oproti tomu návrhu, ktorý sme

tam videli a o ktorom sme diskutovali, tak sú tu zmeny,

ktoré sú podľa môjho názoru pozitívne. Ale keďže tá
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diskusia k tomuto návrhu chýba, istotne si myslím, že by

sme sa k nemu mali vrátiť, diskutovať o ňom a nie ešte dnes

o ňom hlasovať.

Na druhej strane ale by som chcel podporiť ten návrh,

ktorý Martin (Mgr. Vlačiky) dal, aby tá lokalita toho

Unitasu, naozaj ako lokalita ktorá bezprostredne nadväzuje

na Staré Mesto a kde ten tlak bude enormný, aby bola

pričlenená k pilotnej zóne.

     Ďalšia vec, ktorú by som chcel komentovať je tá, že

istotne si všetci uvedomujeme ako tu sedíme, že tú

parkovaciu politiku v celej mestskej časti, na celom území

nezavedieme naraz. A ja preto podporujem návrh, aby sme

mali pilotnú zónu, aby sme všetky svoje sily ktoré máme

venovali tomuto pilotnému projektu. Je to vec rokovaní

s mestom, s predstaviteľmi vedenia mesta.

A mňa napĺňa optimizmom taká debata, ktorú som mal po

skončení toho minulotýždňového stretnutia s pánom Netrim,

kde medzi 4 či 6 očami, pán Netri prisľúbil, že i keď

nemáme spracovaný projekt medzi lokalitou Vajnorská

a Kukučínova, že nám vedia v tom pomôcť, aby ten projekt

bol čo najskôr spracovaný a čo najskôr aj prerokovaný, aby

sme ho mohli pričleniť k tomu čo už máme pripravené.

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

Ďakujem. Ja Ťa len doplním, ja pozerám na ten návrh,

ktorý poslal Martin, myslím si, že je veľmi dobrý. A beriem

to ako návrh a som proti tomu, aby sme teraz ho

schvaľovali.  Druhá vec je, že tento návrh by som rozhodne
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dal do dopravnej komisii v septembri, aby sme si to prešli

a prediskutovali. A beriem to ako návrh pridávania

jednotlivých zón k tejto pilotnej zóne. Čiže asi takto

budem reagovať na ten Tvoj návrh.

Čo sa týka toho, ako si spomínal Peťo (Ing. Vaškovič)

tú druhú časť Tehelného poľa, tak tá bola tiež rovnako ako

prvá zóna spracovaná v tom istom čase, čiže tú treba iba

aktualizovať. To len aby bolo jasné.

Poprosím, pán poslanec Volf s faktickou.

Poslanec V. V o l f :

     Ďakujem za slovo. Ja len chcem povedať ako P.

Vaškovič, že aj ľudia z Ahoja idú niekam dole. A to platí

aj o tom Slanci Martin (Mgr. Vlačiky), že áno ja viem, že

máte ten argument, že si môžu kúpiť za 10 € kartu, ale dá

sa povedať, že oni sú v tej lokalite doma a mali by byť

k nej pričlenení. Tak ako ľudia z Ahoja idú dole nakupovať

niekam na Sliačsku, atď., tiež nebudú chodiť nakupovať na

Kolibu, na Kramáre, lebo tam im prislúcha tá nejaká zóna.

Takže treba sa zamyslieť a netreba povedať, však si kúpia

kartu za 10 €. Treba riešiť ten problém. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Dubček, nech sa páči.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Aj keď tie zásady budú schválené, myslím, že do

budúcnosti sa bude treba stretávať, sadnúť si všetci

k veľkej mape, kde budú ale jasne dané majetkové pomery
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jednotlivých  časti. Lebo sú tu ulice, ktoré ani nepatria

mestskej časti, nie je to dostatočne zmapované, sú tu

súkromné pozemky, ktoré patria Magistrátu. A tie narobia

ešte také problémy, že skutočne tí obyvatelia trvale

ubytovaní, nebudú mať kde parkovať. Čiže toto všetko treba

brať do úvahy; počet obyvateľov, aj tie domy a uvidíme, ako

sa tá situácia vykryštalizuje, aby nám nepribúdali

nespokojní obyvatelia.

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

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Mikulec.

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

Ja len chcem povedať, že návrh je fakt dobrý, Maťo

(Mgr. Vlačiky), ale ako povedal P. Vaškovič nič nás nejakým

spôsobom neženie, aby sme to mali odsúhlasené už teraz.

Poviem na rovinu, my všetko robíme naopak. My sme 20 rokov

pozadu a potom ideme sa vyrovnať tomu kto to má zavedené 20

rokov, hneď teraz.

Ja si myslím, že tých ľudí netreba hneď deliť medzi 6

– 8 zónami. Ja si myslím, že aj keď Rača je rozdelená na 4

zóny, nemyslím si že tí obyvatelia Rače z východu chodia

húfne večer parkovať niekde do západnej Rače; neviem ako to

tam nazývajú, alebo niekde úplne inde, k Vajnorom.

Hovorím, my to všetko robíme veľmi rýchlo dopredu. Nič

nás neženie.

     To čo povedal kolega Mrva, čo je také špecifické na

zóne pri Kramároch, máte tam nemocnice, máte tam pruser. To
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sú podľa mňa dve najpreexponovanejšie zóny, Kramáre a časť,

ktorú my teraz nazývame ako pilotný projekt.  To sú podľa

mňa tie špecifické zóny, ktoré by sa mali nejakým spôsobom

odčleniť; možno aj teraz.

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

Je to tak, preto sme urobili tie prvé projekty na

Tehelnom poli a na Kramároch, lebo sme si toho vedomí. Ale

povedzme si úprimne, keď sme mali v pondelok stretnutie,

aby sme zvládli dve pilotné zóny, tak to nie je reálne.

Budeme mať či robiť aby sme urobili túto jednu. Ale plne

chápem, Kramáre, samozrejme.

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

Keď ešte môžem povedať, však aj pán Dulla, ktorý sa už

tomu venuje tu v našej časti 5 – 6 rokov, povedal, že keď

stihneme túto jednu pilotnú zónu nejakým spôsobom

sprevádzkovať a sprocesovať, tak to bude taký malý zázrak.

Neponáhľajme sa. Ja fakt kvitujem to rozkreslenie toho

Nového Mesta, je fakt dobré, ale nič nás nenúti, aby sme to

teraz uzatvorili ako hotovú vec. Možno že ešte aj Ty sám to

lepšie vyšpecifikuješ za pol roka, za rok, atď.

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

Ja som povedal, myslím že to kľudne môže ísť do

septembrovej dopravnej komisie, atď., potom do rady, na

zastupiteľstvo.

Nech sa páči, pán poslanec Mrva.
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Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem za slovo. Neviem, z ktorej strany začať, ale

asi zareagujem na R. Mikulca. Všetko tu šijeme horúcou

ihlou. Akože táto mestská časť je veľmi spomalená. Máme tu

Snežienku, ktorú riešime 10 rokov, a iné veci. A my na

Kramároch máme reálne problém. A teraz keď ja počujem, že

o nejaký rok a pol možno budeme mať nejakú zónu alebo niečo

a začneme to robiť, teraz takisto čo povedal pán Winkler

v septembri na dopravnú komisiu, však sadnime si k tomu

počas prázdnin. Minimálne kto má o to záujem, nemajú ho

všetci, a skúsme proste sa stretávať k tomu Martinovmu

návrhu, ktorý teraz zjavne neprejde a skúsme ho

špecifikovať. A nie stále vyčkávajme na niečo ďalšie,

ďalšie. Však sme tu a vieme komunikovať aj cez e-mail,

a skúsme na tom pracovať.

     Rozumiem, že dve pilotné zóny nezvládneme. Ako bolo

povedané, na tých Kramároch máme problém, je to tam

už v nejakej forme rozpracované a minimálne by to malo ísť

hneď pri najbližšej možnej príležitosti. To je jedna vec.

Druhá vec. Na začiatku boli spomenuté tie peniaze.  Ja

to tu vnímam tak trošku od začiatku čo som sa tu stal

poslancom taký nejaký boj medzi mestskou časťou a mestom,

a nejaké partnerstvo. Tu vidím, že „vycucať“ to mesto

a bojovať, že kde získame viacej peňazí. A že som poslanec

a mám teraz bojovať za svoju ulicu.

     Ja sa na to pozerám možno z takého nejakého väčšieho

pohľadu a pozerám sa aj z pohľadu tých nákladov, že keď
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máme náklady na zavedenie parkovacej politiky, ktoré okrem

pilotnej fázy do ktorej spadá mesto celé, tak sa na to

pozrime nielen z pohľadu tých tržieb ale aj toho všetkého,

čo mesto do toho musí investovať. Ja naozaj nevidím

napríklad dôvod, prečo by mesto malo teraz posilňovať

políciu na svoje mestské náklady len kvôli tomu, že mestská

časť si ide urobiť pilotnú zónu.

     Mne to príde úplne logické, že oni povedali, keď si

chcete urobiť pilotnú zónu, ktorá je mimo toho procesu,

ktorý ideme spustiť, tak si to skúste spolufinancovať.

Rozumiem, že potom ten model v ďalšej fáze by mesto mohlo

v nejakej forme kompenzovať tie náklady. V tej pilotnej

fáze rozumiem aj tomu, že mesto nechce investovať peniaze.

Ďalšia vec, ktorá ma naozaj zarazila, a týka sa tých

peňazí bolo, čo povedal pán Filipovič, že my sme tu mestská

časť a búchame sa to pŕs ako proste zabezpečujeme Železnú

studničku pre celé mesto. Nemýľme si dojmy a pojmy. Železnú

studničku spravuje príspevková organizácia Mestské lesy

v Bratislave, ktorá má majoritný príspevok od mesta

Bratislavy. Z mestskej časti má „prt makový“. To znamená,

že keď mesto zabezpečuje celú Železnú studničku, ktorú

z veľkej časti využívajú Bratislavčania, Novomešťania, tak

prosím, netvrďme, že teraz Nové Mesto teraz zabezpečuje

niečo pre všetkých.

Máme tu o Lanovku, áno, to sa snažíme riešiť, ale

v každej mestskej časti je niečo. Petržalka má plaváreň

a chodím do petržalskej plavárne napríklad. A Petržalčania
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sa nebúchajú do pŕs, že zabezpečujú niečo pre celú

Bratislavu.

To znamená, že naozaj  skúsme sa pozrieť na to ako to

je finančne, ako tie veci fungujú, a nerobme nepriateľa

medzi mestom a mestskou časťou a vyciciavať. Mestu nejde

o peniaze v tejto veci. Naozaj, tie príjmy z parkovacej

politiky je drobnosť, tu ide o reguláciu parkovania, o to

aby na chodníkoch neboli autá, aby ľudia mohli parkovať,

a ide o znižovanie emisií. Naozaj, cieľom mesta nie je

vyciciavať mestskú časť, ako sa snažíme prezentovať

a bojujeme naspäť a chceme väčšie a väčšie percentá.

Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Len ak dovolíš, dve poznámky k tomu

tajmingu. Určite ja som povedal september, lebo vtedy bude

komisia. Ale my predpokladáme, že budeme komunikovať

s mestom aj cez leto, pretože keď to chceme skutočne

stihnúť, musíme si švihnúť. Čiže to je jedna vec. A každý

kto má úprimný záujem, a viem že Vy ho máte, tak je vítaný,

nebudeme robiť rozdiely medzi poslancami.

A čo sa týka toho financovania a pilotnej zóny, tak

boli také prísľuby. Ja som bol na viacerých stretnutiach

a vždy tam padlo to slovo, že sa to bude refundovať. Takže

to je poznámka k tomu.

     Pán poslanec Mikulec, s faktickou.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ja len pár vecí, potom zareagujem ešte v mojom

príspevku:

Ja myslím, že čo sa týka posilňovania polície, tá

polícia má 250 policajtov, plne 500 policajtov. Myslím, že

tá polícia by sa mala posilniť už len z toho dôvodu že tých

policajtov je málo a chýbajú. Poviem na rovinu, mestská

polícia funguje, veľmi, veľa slabo.

Keď sa tá parkovacia politika spustí, že tu budú 10

tisíce parkovacích miest. Ja si neviem predstaviť, keď

policajti nestíhajú robiť svoju robotu dnes, akým spôsobom

budú robiť ešte regres. Bez regresu akože nemáme žiadne

peniaze. Keď tá polícia nebude poriadna, tak tie žiadne

peniaze do toho mesta, ani do tých mestských častí neprídu.

Keď sa bavíme o tých %-tách. Každému ide o peniaze,

lebo chýbajú tam, tam, tam. My sme chodili, aj v Prahe sme

boli s Andrejom V. na Magistráte, majú tam tie peniaze

rozdelené na 50 : 50. Teraz nejde o to či tých 50 % alebo

80 % bude tam alebo tam. Ja si myslím, že aj mestská časť

by mala zabezpečiť veci tak, aby tie peniaze vedela dobre

použiť aj v samotnej mestskej časti.

A čo sa týka toho 85, to je 85 krát 17 mestských

častí, ktoré bude mať to mesto. Tá mestská časť bude mať

len raz ten svoj príspevok. Mesto bude mať z každej

mestskej časti 85 %. Čiže keby malo 50 %, mestská časť bude

mať len raz 50 %. Mesto bude mať 17-krát 50 %. Chápeš? Toto

sú tie peniaze. A to nie sú malé peniaze, povedzme si to na

rovinu. Praha má 4 mestské časti, ktoré boli zo začiatku

zakomponované a tá Praha mala z toho 120 miliónov €. To nie
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sú malé peniaze. Povedzme si na rovinu, za to parkovanie to

sú obrovské peniaze do mestskej kasy.

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

Ďakujem. Čiže faktické: pán poslanec Filipovič,

Vaškovič, Mrva.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :

     Ďakujem. Chcel by som reagovať na pána Mrvu. Myslel

som to tak, že pri Železnej studničke išlo mi o to, že máme

tam tú Lanovku, ktorá niekde začína a niekde končí. Áno,

môžeme sa baviť o tom športe, môžeme sa baviť o tej

kultúre, ktorá fakt zaťažuje našu mestskú časť, už len čo

sa týka poriadku, o tom asi ani nebudeme debatovať, to je

asi každému jasné.

Čo sa týka tej zonácie, ja si myslím, že tá ďalšia

zonácia by mala byť na základe niečoho. Vždy je

identifikácia problému, riešenie problému, potom

vyhodnotenie riešenia problému. A keď ju teraz zavedieme,

ešte sme s tým nepracovali, podľa čoho; lebo niekde to tak

funguje? Niekde chodia ľudia po ľavej strane, a my

nechodíme.

Takže, ja by som najprv s tým pracoval a potom môžeme

zonovať čo len chceme, veď máme na to času dosť. Doteraz

sme sa nikde neponáhľali tak teraz stihneme všetko, aby to

do konca júla bolo.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som chce zareagovať na svojho

predrečníka pána Mrvu a povedať možno niekoľko poznámok.

Myslím, že ste veľmi dobre vystihli, že ten návrh ktorý

Martin (Mgr. Vlačiky) predložil, je asi nepriechodný na

našom dnešnom zastupiteľstve. A takisto vítam to, že

stretávajme sa a diskutujem. Môžeme sa stretávať na

týždennej báze, môžeme sa stretávať každých 10 dní, ale

naozaj diskutujme. Lebo to sú veci, ktoré si musíme

vydiskutovať a musíme byť presvedčení o tom, že to je

dobré.

A teraz možno k tomu vzťahu mesto a mestská časť:

     Ja takisto vnímam parkovaciu politiku ako nástroj, aby

sa urobil v meste poriadok. A nielen v mestskej časti, ale

v celom meste aby sa urobil poriadok, aby sa neparkovalo na

chodníkoch, na zeleni a kde-kade inde.

Ale poviem to takto: Pôvodný návrh bol taký, že výnosy

z parkovacej politiky sa budú deliť 70 : 30. Myslím si, že

aj keď sme sa ako mestská časť celkom s tým nestotožňovali,

boli sme ochotní s tým súhlasiť. Prišli mestské časti,

ktorým tento pomer nevyhovoval. Respektíve ináč to poviem,

vyhovoval im iný pomer, a ten si presadili.

     A my, keďže sme opäť špecifickou mestskou časťou

a líšime sa od tých mestských častí, ktoré si presadili

zmenu toho systému, tak naozaj si myslím, že máme právo
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požadovať, aby sme sa vrátili k tomu pôvodnému problému.

Lebo naozaj my  nie sme typická rezidenčná sídlisková

mestská časť a máme tu veľké množstvo práve tých

obratkových parkovacích miest.

A ak prizmou tohto nového návrhu tých 85 : 15 pozerám

aj ja na tú pilotnú zónu, tak mám pocit, že tam sa môžeme

dostať do veľkých finančných problémov.

Podľa môjho názoru veľmi to, povedal by som, dáva

veľké mínus, aj vôbec k celému tomu procesu. A veľmi dobre

ste to povedali, nemôžeme si myslieť, že parkovaciu

politiku zavedieme v celej mestskej časti naraz, to je

nereálne. A preto som ja pred chvíľou povedal, zamerajme sa

na jednu zónu, sústreďme všetky svoje sily, diskutujme aj

o iných veciach, ale do tej realizácie poďme do tej jednej

zóny.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, nech sa páči

s faktickou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Rýchla reakcia na R. Mikulca: Rišo, my sme polícii ako

mestské zastupiteľstvo tento rok naozaj výrazne pridali

peniaze a takisto sa plánuje im pridávať peniaze aj

v neskoršom období. To znamená, že naozaj my vnímame, že

potrebujem posilniť tú mestskú políciu veľmi výrazne. Teraz

sa bavíme o tej pilotnej fáze, keď chce mesto tie peniaze
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vyčlenené pre mestskú políciu na tú pilotnú fázu naozaj

nemá; to bola tá moja reakcia.

     A čo sa týka tých peňazí, ja možno fungujem ako ekonóm

na dátach, ale jediné dáta ktoré som ja kedy videl bolo od

Magistrátu, poprípade ešte nejakých auditov, ktoré sa

robili, ktoré v podstate  určili koľko tých peňazí je

pritom, a to v pomere koľko je za obratkové parkovanie,

koľko je za karty, atď.

     A naozaj mám pocit, že sa rozprávame iba o nejakých

dojmoch. Chcel by som naozaj možno z nejakého finančného

oddelenia u nás potom počuť aké sú tie percentá a tie sumy.

Lebo nebavme sa dojmoch. Keď budeme mať na stole peniaze,

tak možno všetci zmeníme názor, alebo nejaká časť zmení

názor na toho druhého, lebo to budú fakty. A ja mám fakty

rád.

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

Ďakujem pekne. Ja len poviem to, čo povedal pred

chvíľou P. Vaškovič. My sme, aspoň ja osobne s tým pomerom,

ktorý bol pôvodne navrhnutý 70 : 30 súhlasili, pretože keď

si pozriete čo máme aj v návrhu zmluvy, čo má robiť mesto,

čo máme robiť mestská časť, tak mi to vychádzalo, že by to

bolo o.k. Ale škoda, že zase si tam presadila Petržalka

svoje. Tak ak by to bolo 70 : 30, tak by som bol prvý,

ktorý by sa postavil na tom štvrtkovom zastupiteľstve.

Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č :
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Ďakujem. K tomu ešte by som chcel povedať, že som rád

že ste to tu ako kolegovia povedali. Ide o to, že keď to

nebola len Petržalka, ale aj starostka Starého mesta si to

vydobyla absolútne privilégia. A ja tým, že my máme tie

nemocnice, športoviská, to sú veci ktoré zaťažujú aj

Kramáre, kde sú problémy ohľadom parkovania. Aj my máme

nárok niečo vydobyť, ale myslím, že v tomto mali by nás

podporiť mestskí poslanci.  Ináč idú sami proti sebe. Lebo

potom tie peniaze, ktoré budú navyše môžeme my investovať

ako mestská časť do tej štvrte. Čiže, ja neviem, asi sa na

to pozerám úplne inak. Alebo tomu nerozumiem. Už fakt

neviem.

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

Tak asi každý máme na to trochu iný pohľad, ale

nevidím rozdiel medzi Starým mestom čo sa týka parkovania a

Tehelným poľom alebo Kramármi. Tam ten masaker je asi

rovnaký.

Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem. Ja iba tak, fakt, nechcem to naťahovať, pán

Dubček už odišiel, čiže nemá problém s týmto. Treba si

pozrieť, ako naozaj bude ten stôl tých peňazí vytvorený,

rozdelený. To sa jasne deklaruje, že tie finančné

prostriedky, ktoré získa mesto sú v nejakom pomere bude

v nejakom pomere investovať do tej mestskej časti. Zatiaľ

čo mestská časť keď získa peniaze, napríklad zavedieme

parkovaciu politiku na Kramároch, mestská časť získa myslím

si tých 30 %, ktoré môže kľudne investovať napríklad do
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Bieleho kríža, a vôbec sa nemusia vrátiť. Zatiaľ čo v tom

meste je to nastavené v tom Štatúte práve tak, aby sa tie

peniaze vracali do tejto štvrte v ktorej boli vybraté, to

znamená do Nového Mesta.

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

Ďakujem. Pán poslanec Vlačiky, nech sa páči, máš

slovo.

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

Je to diskusia, ale som rád, lebo sme sa dostali

niekde ďalej. Ja som ten dnešný návrh, tých pár zón,

predkladal s tým že pravdepodobne neprejde, ale už v tej

diskusii zaznievajú podľa mňa progresívne, poviem to takto,

i keď to nemá s Progresívnym Slovenskom nič; pokrokové

hlasy, že ten návrh rozdelenia sa celkom páči, aj keď

nebudete hlasovať. Hlavne už sa nerozpráva o jednej

parkovacej zóne, to som veľmi rád, pretože to by bol veľmi

zlý návrh.

    A už v podstate tým, že zriaďujeme nejakú pilotnú zónu,

či už sa rozšíri alebo nerozšíri, tak v podstate budeme mať

tú pilotnú zónu plus niečo ďalšie. Samozrejme, že to ďalšie

ako celok by znova bolo nezmyslom, takže to treba zase

rozdeliť na niečo menšie. Poďme sa teda naozaj baviť o tom,

že ako. Toto je niečo som ja dal na stôl. Netrvám na tom,

že za nič iné v živote hlasovať nebudem, ale poďme sa o tom

baviť.
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     A zároveň by som chcel dať do pozornosti tú zmluvu

medzi mestskou časťou a mestom, tam v čl. 4 Zriaďovanie zón

dočasného parkovania.

Zriaďovanie nových zón dočasného parkovania bude prebiehať

za nasledujúcich záväzných podmienok:

1. Mestská časť prostredníctvom štatutára mestskej časti,

teda pán starostu, navrhne hlavnému mestu úseky

miestnych komunikácií, resp. ucelené oblasti v rámci

mestskej časti, ktoré má mestská časť záujem zaradiť

do systému dočasného parkovania.

2. Hlavné mesto spracuje dopravno-inžiniersku analýzu,

ktorá potvrdí opodstatnenosť zaradenia príslušných

oblastí do systému dočasného parkovania (najmä

z hľadiska existujúcej vyťaženosti parkovacích miest)

a ktorá v prípade potvrdenia opodstatnenosti navrhne

konkrétne parametre regulácie, atď.

Takže v podstate síce má to navrhovať štatutár mestskej

časti, ale ja dúfam a verím tomu, že nebudeme ako miestne

zastupiteľstvo z tohto nejakým spôsobom vynechaný. A že

teda my niečo tu navrhneme, dúfam, že sa nejaká väčšina

zhodneme na tých častiach či bude 5, 6 alebo neviem koľko,

a hlavné mesto potom spracuje tú dopravno-inžiniersku

analýzu, o ktorej sa hovorí, že je to podložené. A na

základe toho sa ukáže, že či to má opodstatnenosť, alebo to

treba navrhnúť ešte nejako inač.

     Takže určite tie dáta budú predtým ako bude niečo

spustené na stole. Len už to nebude zabezpečovať mestská

časť, bude to zabezpečovať mesto. A aj na toto napríklad
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bude mesto potrebovať tie peniaze, aby začalo vôbec

s týmito analýzami.

     Takže ja dúfam, že teda aspoň jedna polovica toho

môjho návrhu prejde a držme si palce do toho ďalšieho

vývoja. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Martin, ja si myslím, že toto je tak

dôležité zaviesť v meste a mestských častiach parkovaciu

politiku v tomto volebnom období, že skutočne tam tá

komunikácia, tá diskusia i keď je dlhá, veľmi dlhá, ale

myslím si že je opodstatnená. Ďakujem všetkým.

Ešte je prihlásený pán poslanec Galamboš, nech sa

páči.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo. Vidíte, že tá parkovacia politika,

aj táto prvá zóna ktorá sa má zaviesť je živý materiál,

bolo to po Vajnorskú, už je to po Kukučínovu, nemám s tým

problém. Jediný problém mám s tým Unitasom a s tým

priľahlým územím. Ešte raz, cez deň nám tam strojí SC, PK

autá, na večer pribudnú ešte ďalšie autá mimobratislavské,

ktoré naše územie tak enormne zaťaží, že sa tam nebude dať

parkovať. Nepoznám územie v našej mestskej časti, kde by

bolo nejaké parkovanie komfortné, ale toto už je masaker.

Takže budem hlasovať za to, aby tá prvá zóna bola po

Kukučínovu, ako to bolo pôvodne navrhnuté, oddiskutované,

projektovo, finančne a inými opatreniami zabezpečené.

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

     Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, s faktickou.

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

Ja doplním P. Galamboša, že fakt neexistuje v mestskej

časti žiadna zóna, kde by sa komfortne parkovalo; keď, tak

bola iba na tom Slanci. Lebo tam chodia len oni, nikto iní.

Možno na Kolibe, ale myslím, že aj tam už je nejaký

problém.

Ale chcem podotknúť jednu vec. To čo povedal J. Mrva,

že strašne dlho trvajú procesy. My máme napríklad odkúpené

pozemky od Istrochemu na parkovanie vyše 6 rokov, Stanko

(Ing. Winkler). A za 6 rokov nie sme schopní vybudovať

parkovacie miesta pre tých ľudí, máme 80 – 90 parkovacích

miest v štvrti pre ľudí, kde nám chýba 300 miest podľa toho

nákresu, alebo 500 miest. Povedzme si to tak ako to je. Tu

sa na úrade musia začať hýbať veci ďalej, za chvíľu bude

z tých 500 chýbať 700.

Ďalšia vec: Tie miesta sa odkupovali fakt za úplne

nízku cenu (9,90 €). Dnes sa predávajú po 200 € za meter.

Ide o to, či budeme tieto parkovacie miesta nejakým

spôsobom odpredávať  a z toho budovať ďalšie parkovacie

miesta alebo nejaký parkovací dom, čokoľvek, len mali by

sme sa rozhýbať konečne.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ďakuje. Pán  poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja si dovolím ďať

pozmeňujúci návrh. Ja to vysvetlím aj prečo. Ja som si

prešiel medzi niektorými poslancami, hlavne z druhého

volebného obvodu ten návrh pána kolegu Vlačikyho

s pričlenením aj Unitasu a ďalších ulíc až po Legionársku,

k zóne Tehelné pole, nenašiel som k tomu nejaký súhlas, aby

to bolo schválené.

     Tak v rámci toho, aby aspoň niečo bolo schválené, tak

si dovoľujem dať pozmeňujúci návrh s tým, že by sa doplnilo

k tomu pilotnému projektu od Šancovej po Legionársku,

a toto by zahŕňalo ulice Šancova, Legionárska, Kováčska,

Belehradská, Jiskrova. Čiže to je ten cíp úplne pri Starom

Meste, ktorý bude absolútne prvý atakovaný. A myslím si, že

má veľkú logiku, aby bol k tomu pilotnému projektu

pričlenený. Opakujem, robím to, nie že by som chcel

torpédovať návrh pána kolegu Vlačikyho, veľmi si ho vážim

že ho pripravil.

     Ale v rámci toho, že chcem aby aspoň toto prešlo, tak

podávam tento návrh. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, nech sa páči.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :
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Ďakujem. Tomáš (JUDr.  Korček), možno mňa si mal

osloviť keďže som z druhého obvodu, ale nevadí.

Teraz by som sa chcel vyjadriť na adresu pána

Galamboša:

     Nevidím absolútne žiadny dôvod, aby Unitas bol

priradený k tomu návrh ako dal M. Vlačiky. Nie je to až tak

veľké územie, aby tie autá zahltili potom Februárku, že by

sa tu nedalo parkovať. Ďakujem.

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

S faktickou pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ku kolegovi: No, spravme to potom tak, nech sa hlasuje

najprv o pozmeňovacom návrhu pána kolegu M. Vlačikyho. Ja

podporím to čo on navrhuje aj s tým Unitasom, uvidíme či to

prejde. Keby to neprešlo, tak potom pôjde ten môj

pozmeňujúci návrh, ktorý v zásade hovorí len o pričlenení

polovice, teda od Šancovej po Legionársku k tomu pilotnému

projektu. Opakujem, ide mi o to, aby aspoň niečo prešlo. Ak

prejde to aj s Unitasom, ja to samozrejme podporím. Ak to

neprejde, tak potom by sa hlasovalo o tom mojom

pozmeňovacom návrhu, ktorý je trošku reštriktívnejší

a hovorí len o území od Šancovej po Legionársku. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Tomáš, ja by som sa chcel spýtať

Martina, nevidím mapku, Unitas, ktoré komunikácie by tam

boli? Lebo Tomáš povedal Jiskrova, Belehradská Kováčaska.
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Zahŕňa to už Kominársku, Račiansku a Šancovu.

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

Ďakujem pekne.

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

Ja len jednu poznámku: Unitas sú účelové komunikácie,

nie sú naše.

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

Ale minimálne Kominárska. A na Račianskej, na

Šancovej, tam sú parkovacie miesta.

Ale chcem povedať to, že ak by ten môj návrh

neprešiel, tak hlasujte prosím aspoň o návrhu kolegu

Korčeka, aby niečo sa k tomu pridalo. Ďakujem pekne.

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

Ja poviem otvorene, že mne sa viac páči návrh pána

poslanca Korčeka, lebo už keď začneme zasahovať do tej

Račianska, Kominárska, už to nebude dobré. Ale hovorím svoj

návrh. Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

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

Ja by som sa prikláňala za ucelený návrh, lebo veď keď

tam sa niečo nepodarí, tak vždy to vieme zmeniť. Akože

príde  mi veľmi nezmyselné tu snažiť sa do detailu

dotiahnuť nejaké veci. Podľa mňa veľa toho ukáže až život.

Tak či tak, je to jedno mesto, to znamená že možno aj medzi
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mestskými časťami budú nejaké ulice, na ktoré bude iný

názor alebo ho bude treba meniť. Takže ja ucelený návrh

vítam, lebo ten mi dáva zmysel a o ten sa môžu oprieť aj

tie iné mestské časti.

A druhá vec je tá, že ak máme hovoriť o nejakej

pilotnej zóne, tak sama netuším, kde zoberieme peniaze na

to, aby sme ju zrealizovali. Štyri roky sme na to mali

šancu a nepustili sme sa do toho. A chcieť od mesta, aby

nám dalo nejaký bianco šek, vy si urobte a my vám

preplatíme, to mi príde nezmyselné.

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

S faktickou pán poslanec Mikulec.

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

Ja neviem čo sa nepochopí, ale ja to vysvetlím aj

štvrtý, piaty krát úplne v pohode. My sme nemohli začať

robiť tú zónu, lebo nemali sme na to povolenie od

Magistrátu. Čakali sme rok a tri mesiace kým sme ho

dostali. Predtým sme mali problém, aby nám to prechádzalo

v operatívnej komisii, niekoľko krát išiel materiál do

operatívnej komisii, čiže nie na nás to stálo. Tá zóna sa

nechcela pustiť len na základe toho, že mesto samé ju

nechcelo pustiť. To som povedal už štvrtýkrát a budem to

musieť zopakovať piatykrát. Ďakujem pekne za pozornosť.

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

Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť, myslím, že sme si to

prešli zozadu, spredu, zvrchu. A poprosil by som teraz
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návrhovú komisiu, čiže pôjdu návrhy pána poslanca

Vlačikyho, rozdelené na dve.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Čiže najprv prečítam návrh od kolegu M. Vlačikyho. Je

to návrh na schválenie pilotnej zóny v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto  v rámci parkovacej politiky

hlavného mesta SR Bratislavy – podľa predtlače.

Čiže navrhuje zmeny v bode a); neviem či je to

potrebné všetky ich čítať, ale myslím že to povedal

dostatočne jasne, je to na zvukovom zázname. Čiže netreba

hovoriť.

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

Ja si myslím, že treba prečítať, aby neboli nejaké

nejasnosti, že sme niečo schválili.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Dobre. Tak sa teda pokúsim.

Návrh pilotnej zóny navrhuje v prílohe č. 1 doplniť:

Miestne komunikácie Jiskrova, Belehradská, Kováčska,

Kukučínova, Šancová v úseku od Račianskeho mýta po Trnavské

mýto, Račianska v úseku od Račianskeho mýta po Kukučínovu,

Legionárska od Račianskeho mýta po Krížnu a Krížna od

Legionárskej po Trnavské mýto.

Toto územie je ohraničené ulicami: Krížna, Legionárska,

Račianska, Kukučínova doplniť aj do grafickej prílohy č. 2.

To je prvý návrh.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Myslím, že je to jasné Budeme hlasovať o prvom návrhu

pána poslanca Vlačikyho.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)       19 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               10 poslancov

Proti:             2

     Zdržal sa:         6

Nehlasoval:        1

Čiže prvý návrh pána poslanca prešiel.

Poprosím návrh číslo 2.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh č. 2: Návrh ďalších parkovacích zón v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto.

Po prvé: územie ohraničené ulicami, Smrečianska,

Pionierska, železničná trať na Filiálku, Kukučínova,

Račianska, Račianske mýto.

Po druhé, územie ohraničené ulicami Pionierska, Jarošova,

Bajkalská, Trnavská cesta, Rožňavská, železničná trať na

stanicu BA Nové Mesto, železničná trať BA hlavná stanica,

Bratislava Vinohrady (Ľudová štvrť, Zátišie, Teplická,

Hostinského sídlisko, Pasienky).

Tretia zóna Dimitrovka, Mierova kolónia, Biely kríž,

Bojnická. Územie ohraničené ulicami: Rožňavská, Bojnická,

železničná trať Bratislava hlavná stanica, Bratislava
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Vinohrady, železničná trať na stanicu Bratislava Nové

Mesto.

Štvrtá zóna Kramáre.

Piata zóna Koliba, Stráže, Tupého ulica, Ahoj, od

Kramárov vedené cestou na Kamzík.

A zaradenie uvedených parkovacích zón do obsahu Prílohy č.1

k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel prerokovalo Mestské

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 6.

2019;

bez pripomienok.

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

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Vlačikyho; je

to ten jeho druhý návrh.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)         17 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                  6 poslancov.

Proti:               4

Zdržal sa:           7

Druhý návrh neprešiel.

Pán poslanec Korček svoj návrh stiahol, pretože už to bolo

odsúhlasené v návrhu č. 1.

Teraz prosím návrhovú komisiu o celkový návrh.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e   (podľa predtlače)

a) Návrh pilotnej zóny dočasného parkovania v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto v rámci parkovacej

politiky hlavného mesta SR Bratislavy v lokalite

Tehelné pole, ktorej súčasťou sú vymedzené úseky

miestnych komunikácií špecifikované v textovej prílohe

č. 1 ako aj grafickej prílohe č. 2 predkladaného

materiálu o zaradenie uvedenej pilotnej zóny do obsahu

Prílohy č. 1 k návrhu všeobecne záväzného nariadenia

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..

zo dňa ... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

prerokovávaného Mestským zastupiteľstvom hlavného

mesta SR Bratislavy dňa 28. 6. 2019 so zahrnutými

pripomienkami, ulicami, ktoré boli pred chvíľou

schválené.

b) Návrh predloženej zmluvy o spolupráci pri realizácii

parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislava

(ďalej len „zmluva), ktorá má byť uzatvorená medzi

mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a hlavným

mestom Slovenskej republiky Bratislava s

pripomienkami podľa predtlače.

To je všetko.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o materiáli č.

29.

(Prítomní.)        18 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                18 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďakujem veľmi pekne.

     Pokračujeme bodom č. 30.

BOD 30:

Návrh na schválenie podnájmu v rámci Nájomnej zmluvy č.

126/2019 uzatvorenej so spoločnosťou BZS Company, s.r.o.,

Bajkalská 18/A Bratislava, v prospech spoločnosti Moving

Board Slovakia, s.r.o., Legerského 3, Bratislava

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

Úvodné slovo Mgr. Kozáková.

Mgr. Z. K o z á k o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:

     Jedná sa o priestory relaxačného centra, teda o časť

našej budovy, kde sa aj v súčasnosti nachádza relaxačné

centrum. To bolo v podnájme už za bývalého vlastníka,

nájomcu; vieme ako to vtedy prebiehalo. Čiže momentálne

Moving Board, ktoré prevádzkuje relaxačné centrum, je to

vlastne chránená dielňa, má tam zdravotne postihnutých

občanov ktorí tam pracujú. A požiadali nového nájomcu
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s ktorým už uzavreli nájomnú zmluvu o pokračovanie tohto

podnájmu. Je to s účelom tohto nájmu od roku 2014. Je to

chránená dielňa s tým, že pre tých zamestnancov by bol dosť

veľký problém sa nejako presunúť na iné miesto, sú tam

zvyknutí, vedia sa tam orientovať. Čiže boli by radi, aby

sme im vyšli v ústrety a schválili pokračovanie tohto

podnájmu v uvedených priestoroch. Je to na obdobie 5 rokov.

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

Ďakujem pekne. Nikto nie je prihlásený do diskusie.

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

podnájom priestorov v stavbe – prístavba športovej haly –

so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“

KN parc. č. 11820/14, v k. ú. Nové Mesto, evidovanej na LV

č. 5510   - podľa predtlače.

; v prospech spoločnosti Moving Board, s.r.o., Legerského

3, Bratislava, IČO: 36 698 989

; na dobu 5 rokov odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve

; na účet prevádzkovania chránenej dielne – BODY RELAX,

relaxačné centrum
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; v súlade s ustanovením čl. VI bod 3 Nájomnej zmluvy č.

126/2019 uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava –

Nové Mesto ako prenajímateľom a spoločnosťou BZS Company,

s.r.o. ako nájomcom;

bez pripomienok.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme o materiáli č. 30.

(Prítomní.)        18 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                13 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nehlasoval:         5

Teraz nasledujú dva materiály „R“.

MATERIÁL R/1:

Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného

fondu a zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové

Mesto na rok 2019

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

Ide o finančné prostriedky na odstránenie zatekania

v Materskej škole Jeséniova; myslím si, že vieme o čo ide.

Takže poprosím bez diskusie návrhovú komisiu.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

s c h v a ľ u j e      (podľa predtlače)

1. Použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na

Odstránenie havárie podtekania MŠ Jeséniova vo výške

108 439,70 €

2. Zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 takto:

3. Navyšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových

finančných operácií vo výške 108 439,70 €.

EK/A 454001, Zdroj 46, HS 0024, Názov položky – Použitie

Rezervného fondu, Suma (€) + 108 439,70 €.

Navýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných

výdavkov vo výške 108 439,70 €

FK 0912, EK/A 635006, Zdroj 41, Prog. 8.2, HS 0403,

Názov položky – Odstránenie havárie MŠ Jeséniova, Suma

(€)

+ 108 439,70 €;

bez pripomienok.

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

 Ďakujem pekne.

 Prosím, pripravíme sa a hlasujeme o materiáli R/1.

 (Prítomní.)       18 poslancov.

 (Hlasovanie.)
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 Za:               17 poslancov.

 Proti:             0

 Zdržal sa:         0

 Nehlasoval:        1

  Ak dovolíte jednu poznámku: Dostal som informáciu

Z nášho ekonomického oddelenia, že prostriedky na dotácie

ešte sú. Čiže nešli sme do mínusu.

MATERIÁL R/2:

Návrh na schválenie zástupcov komisie za Verejného

obstarávateľa – mestská časť Bratislava – Nové Mesto

v zmysle uzatvorenej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie

prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14. 06.

2019, účinnej dňa 15. 06. 2019

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

Poprosím pani vedúcu Mgr. Moravcovú.

Mgr. M. Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia právneho,

podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel

a správy pozemkov miestneho úradu

     Dobrý deň. Tak ako máte uvedené v dôvodovej správe čl.

14 bod 1 uzatvorenej Koncesnej zmluvy je potrebné schváliť

členov komisie, ktorá bude konať za verejného

obstarávateľa. Čiže návrh, ktorý je predložený, poslanci sú

tam vybodkovaní. Vašou úlohou bolo dohodnúť sa, ktorí dvaja

budú členmi tejto komisie.
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     Potom sú tam dvaja odborníci navrhnutí. Je tam Ing.

Ján Matuský, ten už prezentoval samotnú Koncesnú zmluvu,

toho už poznáte, v oblasti tepelnej energetiky.

A plus je tam Ing. Roman Chovanec, ktorý je

zamestnancom hlavného mesta SR a hlavné mesto požiadalo,

aby mohol byť členom tejto komisie a mohli odpozorovať

nakladanie s majetkom.

Plus za zamestnanca je uvedený Ing. Ivan Mališka,

ktorý pracuje na oddelení správy majetku s tým, že ako sme

sa viackrát rozprávali na septembrové zastupiteľstvo, aj

naše, aj mestské, pôjde materiál, ktorý bude hovoriť

v dodatku ku Koncesnej zmluve o tom, že od septembra, resp.

októbra, podľa toho kedy sa dodatok podpíše a nadobudne

účinky budú 3 poslanci a 2 odborníci s tým, že ten

zamestnanec v tom čase odpadne.

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

Ďakujem pekne. Prihlásený je pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š ?:

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja by som chcel

navrhnúť za náš klub Ing. Pavla Galamboša.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ďakujem pekne. Za náš klub som bol navrhnutý ja.

Ďakujem.

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

Pán poslanec Mikulec.

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

Za náš klub navrhujem pána Martina Lovicha.

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

Dobre. Ale páni, teraz sa musíme dohodnúť, lebo môžete

schváliť iba dvoch teraz.

(Návrh JUDr. Mikulca na prestávku k tomuto bodu.)

Ak dva kluby žiadajú, tak 2 minúty, samozrejme.

     Ja si myslím, že sa dohodneme. Ak nie, tak sa bude

hlasovať samostatne, ale s tým, že tretí bude dovolený

v septembri.

(PRESTÁVKA)

Dámy a páni pokračujeme, už je pokročilá hodina.

     Poprosím návrhovú komisiu, nakoľko v navrhnutom

uznesení boli určité zmeny.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P.  W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto
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Po l. s c h v a ľ u j e

zástupcov komisie za Verejného obstarávateľa – mestskú časť

Bratislava – Nové Mesto v zložení:

a) 2 poslanci miestneho zastupiteľstva:

Ing. Pavol Galamboš

Martin Lovich

b) 2 odborníci v oblasti tepelnej energetiky:

Ing. Ján Matuský

Ing. Roman Chovanec

c) 1 zamestnanec oddelenia správy majetku a vnútornej

správy miestneho úradu Ing. Ivan Meliška

; v súlade s ustanovením čl. 14 bod 1. Koncesnej zmluvy na

zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v mestskej

časti Bratislava – Nové Mesto č. ÚEZ 122/2019 zo dňa 14.

06. 2019 účinnej dňa 15. 06. 2019 (ďalej v texte ako

Koncesná zmluva),

pričom za predsedu komisie odporúča Ing. Romana Chovanca.

Po 2. s c h v a ľ u j e  v prípade schválenia dodatku č. 1

ku Koncesnej zmluve, ktorým sa navýši počet poslancov

miestneho zastupiteľstva ako členov komisie tretieho člena

komisie, menovite poslanca miestneho zastupiteľstva Mgr.

Martina Vlačikyho, Ph.D.

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

Ďakujem pekne.
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Kolegovia, pripravte sa a budeme hlasovať o materiáli

R/2.

(Prítomní.)       18 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               17 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Nehlasoval:        1

Materiál bol prijatý.

     Ďakujem veľmi pekne a môžeme prejsť k bodu rôzne.

BOD 31:

Rôzne.

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

Pán poslanec Weiss, nech sa páči.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ja tu mám návrh uznesenia, ktoré sa

týka Konskej železnice. Mali sme zasadnutie komisie pre

kultúru a šport, kde sme sa dohodli, že vytvoríme pracovnú

skupinu za ďalšie využitie Konskej železnice.

     Takže teraz si dovolím predniesť návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

Po A. zriaďuje účelovú komisiu Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s názvom za ďalšie
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využitie Konskej železnice, ktorej úlohou bude navrhnúť

najvhodnejší spôsob využitia objektu Konskej železnice,

ktorý sa nachádza na ul. Krížna v Bratislave.

     Pod pojmom najvhodnejší spôsob využitia neodporúča sa

uvažovať len v súvislosti s ekonomickými ukazovateľmi, ale

je vhodné prihliadať najmä k podpore a potrebám komunity

žijúcej a pracujúcej v tejto lokalite.

Po B. schvaľuje návrh zloženia tejto komisie a počet jej

členov; po jednom zástupcovi každý z poslaneckých klubov

a 1 zástupca z radov nezaradených poslancov. Po dohode

a komunikácii s kolegami to bude menovite:

Pani Mgr. Marianna Mašátová Huliaková

Pán Roman Štamberský

Pán Mgr. Peter Weiss.

Ďalej bude treba zo strany mestskej časti delegovať 3

zamestnancov, pričom jedným zo zamestnancov bude

zamestnanec na úseku Matrika.

Traja členovia komisie pre kultúru, mládež a voľný čas

a medzinárodné vzťahy z radov členov odborníkov boli

vybratí:

Pán Dušan Alföldy

Pán Radovan Horský

Pani Ing. Zuzana Ratajová.

V prípade pána Dušana Alföldy prišlo k dohode, že bude bez

hlasovacieho práva, keďže sa okolo toho projektu pohyboval,

aby to bolo všetko korektné.

Za predsedu tejto komisie po dohode bude navrhnuté

moje meno, čiže Peter Weiss. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

     Ďakujem. Peťo (Mgr. Weiss) zabudol si na jeden klub.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Pardon. Kolega Libor Gašpierik; veľmi sa

ospravedlňujem.

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

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Len rýchla otázka: Ja som nezaradený poslanec a mňa sa

nikto nepýtal, či chcem byť v tejto komisii. Čiže, možno by

bolo slušné na budúce sa opýtať všetkých nezaradených

poslancov. Ďakujem. Nechcem byť v tejto komisii. Ďakujem.

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

Počuli sme, ale nevedeli sme či je to skutočnosť.

Môžete vytvoriť nový klub s pánom Balgom a Štamberským,

takže budete zaradení opäť. Chcel som byť trochu vtipný,

ospravedlňujem sa.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ja len chcem vysvetliť, že túto informáciu sme naozaj

nemali a preto sme chceli bod rôzne, aby kluby boli

informované, lebo je to dôležitá informácia. Takže nebolo

to nič osobné. Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ale to je vždy potrebné, aby starosta mestskej časti

informoval o týchto zmenách, keď to dostane písomne.

Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ja som už opakovane žiadal, aby v bode interpelácie

boli interpelácie, ktoré sú poslané  e-mailom, pretože my

ako poslanci máme právo interpelovať starostu nielen tu na

zastupiteľstve, ale kedykoľvek počas mesiaca. Už druhýkrát

alebo tretíkrát pripomínam, že moje interpelácie, ktoré

posielam e-mailom, pretože keď vyvstane tá situácia ju

pošlem, nie sú v tom materiáli zaradené. Prosím, naozaj

nechcem to dávať ako uznesenie lebo mi to príde trápne.

Naozaj prosím, aby tam tieto veci boli.

    A zároveň prosím, keď sa odpovedá na interpelácie, aby

si tí zamestnanci miestneho úradu dali trošku záležať, aby

tie interpelácie naozaj boli na to, na čo sa ten poslanec

pýta. Videl som to u pani miestneho úradu, videl som tu u

pani Timkovej, ktorá sa pýtala na parkovisko na Kramároch.

Napríklad, ja som žiadal o informácie o 4 parcelách, jasne

som ich napísal a odpoveď som dostal na tri. Keď som sa

potom domáhal, aby som dostal odpoveď na štvrtú, do

dnešného dňa som nedostal odpoveď.

Čiže naozaj prosím, aby bolo zabezpečené, že

interpelácie odpovedajú na tie otázky, ktoré máme. Je to

náš hlavný nástroj na pýtanie sa starostu, na ktorý musíme

zo zákona dostať odpoveď. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem. Ja tu mám takýto návrh. Vlastne vyplynul

z diskusie na našej komisii dopravy, životného prostredia,

atď. Vlastne žiadame starostu mestskej časti a prednostu

Miestneho úradu, aby zabezpečili pravidelnú informovanosť

o príprave (o zadaní o projektovej a inžinierskej

príprave), ako aj o priebehu realizácie investičných akcií

mestskej časti na zasadnutiach príslušných komisií

Miestneho zastupiteľstva.

Prečo takéto niečo?

V podstate bavili sme sa na komisii o revitalizácii

parčíka Bellova, ktorý je v určitej fáze. A v podstate

nikto z nás sa o to nezaujímal, ja som sa o to zaujímal,

ale v podstate aj napriek tomu že som sa zaujímal, tak tá

fáza bola omnoho pokročilejšia ako som predpokladal.

     Bolo by fajn, keby poslanci boli o tom informovaní

a aby vlastne mohli o týchto investičných zámeroch rokovať

na komisiách ešte v čase, keď teda sa na nich dá niečo

zmeniť, doplniť, poopraviť, oddiskutovať a nie až potom,

keď je to niekde uzatvorené, poslané so žiadosťou o nejaké

fondy, atď.

Toto by som dal ako návrh na uznesenie.

A zároveň ešte jedna prosba, ktorá tiež z tohto

vyplynula:
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Žiadam o verejné prerokovanie toho projektu parčíka na

Bellovej ulici s obyvateľmi Koliby, pretože tí doteraz

v podstate buď o tom vedeli niečo odo mňa, ale v podstate

od toho prieskumu participatívneho, nemajú žiadny výstup.

Tam bol vyhotovený projekt, o ktorom, bohužiaľ, neboli

informovaní a nemohli do neho nejakým spôsobom vstúpiť.

Myslím si, že keď to robíme práve mestská časť pre

tých obyvateľov, tak ich mienka by mala byť v prvom rade

zohľadnená. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová,

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

Ja som si do bodu rôzne pripravila dve uznesenia

a chcela by som sa ale predtým opýtať; síce pán starosta tu

nie, ale možno to budete vedieť, že nejakým spôsobom

pripravuje úrad; neviem ako to nazvať, či proste pracuje

úrad na projekte pre EKO-podnik. Tak pokiaľ sa takéto niečo

pripravuje, tak ja by som rada bola členkou takého; neviem

ako to nazvať, takejto skupiny, keďže je to vlastne môj

gesčný obvod, kde EKO-podnik patrí.

Zároveň jedno z tých uznesení sa týka EKO-podniku,

keďže dnes mala byť predložená koncepcia jeho rozvoja  na

tento rok a nie je. Tak by som chcela nové uznesenie

a poprosila by som vás, aby ste ho podporili, a to

uznesenie by znelo takto:
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Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,

aby zabezpečil vypracovanie koncepcie rozvoja EKO-podniku

na roky 2020 – 2022, a to najneskôr do 31. 10. 2019, aby

finančné nároky bolo možné naplánovať v programovom

rozpočte mestskej časti na roky 2020 – 2022.

Druhé uznesenie, to som už vlastne avizovala, sa týka

stretnutia zástupcov mestskej časti, mesta a Bratislavského

samosprávneho kraja na tému perspektívneho a komplexného

riešenia prevádzky objektu Novomestskej tržnice na

Trnavskom mýte a lanovej dráhy na Kolibe vrátane

jej objektov. A chcela by som, aby takéto stretnutie sa

uskutočnilo najneskôr do 30. 09. 2019. Veľa vecí tiež

s ohľadom na to, že by sme vlastne mohli všetky tieto

subjekty potom uvažovať   aj o nejakom spolufinancovaní

prípadných návrhov, ak dovtedy teda nejaké prednesieme.

A bola by som rada, aby sa na takomto stretnutí už vlastne

hovorilo o nejakých ucelených návrhoch. To znamená, že

predtým by sme sa mali stretnúť ako poslanci a vydiskutovať

si o čom by sme sa chceli na tom stretnutí samosprávy

chceli rozprávať, alebo aké návrhy by sme mali.

Ale potom ešte mám; ale to nechám až na interpeláciu.

A ešte by som chcela, ja som zabudla pri tom zariadení

pre seniorov, že to bude samozrejme, pokiaľ ho

sprevádzkujeme, tak to budú opäť značné nároky na rozpočet

pokiaľ sa nenájde nejaká nezisková organizácia, ktorá by

vlastne takéto zariadenie financovala pre nás.

Predpokladám, že by ho zabezpečovala samotná mestská časť.
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A potom by som poprosila Petra (Mgr. Weissa), aby sme

pripravili nejaké verejné prerokovania aj Makovického, aj

toho zariadenia pre seniorov, ale tam až keď bude na

mestskej časti jasnejšie že čo všetko by sme tam chceli

mať, proste ako by vyzerala tá prevádzka, aby ľudia už boli

v obraze čo tam môžu konkrétne čakať.

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

Ďakujem pekne. Ešte faktické pán vicestarosta

Vaškovič.

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

Katka (Ing. Šebejová), my sme dohodnutí, že projekt

Makovického, keď prebehnú ešte nejaké ďalšie rokovania

s bezprostrednými susedmi, istotne ho urobíme. Ja by som to

moc nespájal. Vidím to ako dva projekty, ale súvisí to aj

s tým čo povedal Martin Vlačiky, proste jednoducho tieto

projekty budeme chcieť prezentovať verejnosti; takže

istotne áno.

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

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Ja som sa hlásil

s faktickou poznámkou k tomu  čo pán Mrva hovoril, ale

nijako mi to nešlo. Takže potom som sa prihlásil riadne. Ja

by som chcel vysvetliť, že určite nebol zámer jeho nejakým
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spôsobom vynechať z rozhodovacích procesov. My keď sme sa

bavili na komisii kultúry o návrhu tohto uznesenia ku

Konskej železnici, vtedy ešte neboli by som povedal ani

neoficiálne nejaké informácie, že pán kolega vystúpil

z klubu. Ja osobne som sa potom dozvedel iba v štýle, že

jedna pani povedala; vlastne až teraz to viem oficiálne. Na

to by som chcel nadviazať.

     Ja si pamätám, už neviem či to bolo na zastupiteľstve,

na komisii alebo na nejakom poslaneckom sedení, pán kolega

Petrovič vyzýval pána starostu, aby boli jednotliví

členovia klubu uvedení na internetovej stránke našej

mestskej časti. Takže ja si myslím, že toto by veľmi veľa

vyriešilo, lebo keď pán starosta dostane od ktoréhokoľvek

poslanca nejakú zmenu, že vystúpil alebo pristúpil

do nejakého klubu, tak to vie operatívne zmeniť.

A taktiež dávam do pozornosti, keďže sú traja

nezaradení poslanci, tak matematicky im teraz vychádza aj

miesto v miestnej rade. Čiže keď sa dajú dokopy môžu si

spraviť klub, alebo sa môžu dohodnúť, a môžu mať aj

zastúpenie v tomto orgáne. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf, nech sa páči.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Ja by som vlastne sa tiež pridal

k pánovi Korčekovi, že bolo by fajn, aby sme na stránke

boli informovaní, kto je v akom klube, lebo ja som tiež -
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jedna pani povedala. Bolo by fajn to tam objasniť, kto je

v akom klube, kto sa tam nachádza a keď prebehnú nejaké

zmeny, aby sme boli informovaní. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne.

V bode rôzne už nie je nikto prihlásený.

Čiže prosím návrhovú komisiu, pôjdeme postupne podľa

jednotlivých návrhov.

Prvý návrh: Pracovná skupina pre využitie Konskej

železnice. Nech sa páči.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

Za a) z r i a ď u j e

účelovú komisiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto s názvom za ďalšie využitie Konskej

železnice, ktorej úlohou bude navrhnúť najvhodnejší spôsob

využitia objektu Konskej železnice, ktorý sa nachádza na

ul. Krížna 33, v Bratislave.

Pod pojmom najvhodnejší spôsob využitia neodporúča sa

uvažovať len v súvislosti s ekonomickými ukazovateľmi, ale

je vhodné prihliadať najmä k podpore a potrebám komunity

žijúcej a pracujúcej v tejto lokalite.
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Za b) s c h v a ľ u j e  návrh zloženia tejto komisie

a počet jej členov; po jednom zástupcovi každý

z poslaneckých klubov a jeden zástupca z radov nezaradených

poslancov, menovite

Mgr. Peter Weiss

Ing. Libor Gašpierik

Mgr. Mariana Mašátová Huljaková.

Za nezaradených poslancov pán Roman Štamberský.

Traja zamestnanci mestskej časti, pričom jedným zo

zamestnancov bude zamestnanec na úseku Matrika.

Za c) Traja členovia komisie pre kultúru, mládež, voľný čas

a medzinárodné vzťahy z radov členov odborníkov

Pán Dušan Alfödy, ktorý bude bez hlasovacieho práva

Pán Radovan Horský

Pani Ing. Zuzana Ratajová.

Ďalej schvaľuje sa Mgr. Peter Weiss za predsedu tejto

komisie.

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

Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Weissa.

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Prítomní.)       15 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0

Ďakujem pekne.

Druhý návrh uznesenia je od pána Vlačikyho.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

ž i a d a

starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a prednostu

Miestneho úradu, aby zabezpečili pravidelnú informovanosť

o príprave (o zadaní) o projektovej a inžinierskej

príprave, ako aj o priebehu realizácie investičných akcií

mestskej časti na zasadnutiach príslušných komisií

Miestneho zastupiteľstva.

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

Ďakujem pekne.

Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Vlačikyho.

(Prítomní.)         16 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ďakujem pekne.

Potom tu boli dva návrhy pani poslankyne Šebejovej.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia pani poslankyne K. Šebejovej:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     ž i a d a
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starostu mestskej časti, aby zabezpečil vypracovanie

koncepcie rozvoja EKO-podniku verejnoprospešných služieb na

roky 2020 – 2022, a to najneskôr do 31. 10. 2019, aby

finančné náklady bolo možné naplánovať v programovom

rozpočte mestskej časti.

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

Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia.

(Prítomní.)        16 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Uznesenie bolo schválené.

Ďakujem pekne.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia pani poslankyne K. Šebejovej:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto

     ž i a d a

starostu mestskej časti, aby zabezpečil spoločné stretnutie

s predstaviteľmi hlavného mesta SR Bratislava

a Bratislavského samosprávneho kraja na tému perspektívneho

a  komplexného riešenia Novomestskej tržnice na Trnavskom

mýte a lanovky na Kolibe do 30. 09. 2019.

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

Prosím, hlasujeme o druhom návrhu pani poslankyne

Šebejovej.

(Prítomní.)        16 poslancov.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Uznesenie bolo schválené.

Ďakujem pekne.

Pristúpime k poslednému bodu dnešného rokovania.

BOD 32:

Interpelácie

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

Nech sa páči, dámy a páni.

Pán poslanec Mikuš, nech sa páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Mám tri interpelácie; môžem ich

prečítať aj naraz? (Áno.)

Prvá interpelácia je na pána starostu Mgr. R. Kusého,

ohľadom preverenia začatia stavebných prác na pozemku LV

4515 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto,
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nakoľko ma oslovili občania, ktorí tu bývajú na vedľajšom

pozemku.

A teda žiadam starostu mestskej časti Bratislava –

Nové Mesto o informáciu, či bolo vydané na tento pozemok

stavebné povolenie a či boli obyvatelia ulice Pod Vtáčnikom

1-8 účastníkmi stavebného konania.

Druhá interpelácia je tiež na starostu Mgr. R. Kusého:

Je to ohľadom nájomcov v budove Vernosť.

A teda žiadam o informáciu, v akom stave je

prenajímanie priestorov v budove Vernosť, nakoľko táto

budova vykazuje známky používania ako v minulosti.

Tretia interpelácia je na pána starostu Mgr. R.

Kusého:

Je to o povolení na umiestnenie generátora počas koncertu.

     Žiadam o informáciu, či dala mestská časť Bratislava –

Nové Mesto povolenie na umiestnenie elektrického generátora

pre hudobné vystúpenie skupiny Kabát na Tehelnom poli dňa

5. júna 2019.

To je všetko. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne. Nakoľko máme pokročilý čas, tak ja len

veľmi v krátkosti:

Ako jazdím po Bratislave, resp. mestskej časti Ružinov

všimol som si, že na svetelnej signalizácii na väčšine
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križovatiek sú umiestnené časovače. Tieto časovače sú vo

forme digitálneho ukazovateľa, ktorý dosť napomáha

účastníkom cestnej premávky sa zorientovať v čase; koľko

bude svietiť poprípade zelené alebo červené svetlo.

Idem späť k mojej interpelácii:

Interpelujem starostu, poprípade prednostu, aby

zabezpečili informáciu či už v spolupráci s Ministerstvom

vnútra alebo asi dopravnou políciou, aby prezistili možnosť

osádzania takýchto časovačov na území mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto. Keď si spomeniem, máme tu

v Bratislave asi najväčšiu križovatku Račianske mýto,

Trnavské mýto, križovatka Jarošova, Kukučínova, Račianska.

Myslím si, že takéto riešenie má u nás veľké opodstatnenie.

Ďakujem.

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

Ďakujem. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja mám pár obrázkov. A mám interpeláciu vlastne na

pána starostu; dám ju aj písomne.

Ide o pohyb nákladných áut v tej časti v ktorej bývam,

to znamená Na zátiší. Na našej ulici sa teraz prestavujú

dva domy.

(Ukážka.)

Prestavba znamená, že dva domy boli zbúrané. Teraz si tam

všimnite, jedno auto odchádza, druhé čaká. Sú tu betónové

pumpy. Tá zóna proste na to nie je vôbec uspôsobená. Jedno

nákladné auto tam príde a druhé odtiaľ musí vycúvať.



239

8.zasadnutie MZ MČ B-NM 25. 6. 2019

A vôbec nemajú žiadne povolenie na zaujatie verejného

priestranstva. Sú to všetko jednosmerky, takže si to tam

obstarávajú svojimi vlastnými autami. Proste postavia si

tam tri autá, štvrté si dajú nejaké drevené zábrany a tak

vlastne si zabezpečia potom, aby sa tam vmestili tieto

nákladné autá, aj tie rakety, ako vidíte, tam boli dnes

dve.

Totiž ide o prašnosť a potom aj o hlučnosť.

Samozrejme, že všetky tie autá počas doby ako tam stoja,

majú tie motory spustené; to znamená jeden náklaďak, ďalší

náklaďak. Okrem týchto osobných, ale tie sú tam naskladané

preto, aby sa odtiaľ dostali.

Pre mňa je dôležité, aby pán starosta nejakým spôsobom

preskúmal aj so súčinnosťou úradu možnosť, aby takéto

nákladné autá mali do tej zóny zákaz vstupu. A proste

jednoducho inými technickými prostriedkami si musia

zabezpečiť stavebníci tú výstavbu, a to verejné

priestranstvo zaujať tak, ako im to ukladá zákona.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček s faktickou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Mám drobnú faktickú poznámku k tomu

čo hovorila Katka Šebejová:

Ja by som poprosil možno P. Vaškoviča ako vicestarostu

zodpovedného aj za územný rozvoj, za stavebný poriadok, aby

preveril napríklad aj túto kvázi rekonštrukciu, lebo ja
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dostávam viaceré informácie od obyvateľov Nového Mesta,

hlavne napríklad z Koliby, že sa nám tu rozšíril taký jav,

že v rámci rekonštrukcie dôjde ku kompletnému zbúraniu

rodinného domu a potom následne k realizácii novostavby,

čím ten konkrétny stavebník sa vyhne plateniu poplatku za

rozvoj.

     A myslím si, že takým spôsobom, obchádzaním zákona,

dochádza mestská časť o značné prostriedky. Neviem, či sa

to deje úmyselne, neúmyselne, či tým stavebníkom to niekto

úmyselne radí alebo teda akým spôsobom k tomu prichádzajú,

ale bolo by dobré to preveriť; ak sa dá. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, nech sa páči.

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

     Ďakujem za slovo. Ja by som interpeloval pána

starostu, ale aj Teba pán vicestarosta na to, aby si

zabezpečil kosenie na prenajatých pozemkoch od spoločnosti

Istrochem, kde sa nachádzajú v hroznom stave. Dnes je tam

trávnatý porast vo výške 80 cm, je to katastrofa. Sú tam

kliešte, komáre, ja sám som bežal s mojou dcérou na

pohotovosť, kde mala kliešťa. Treba tie pozemky kosiť, lebo

v takom žalostnom stave neboli ani keď ich kosil Istrochem.

Ďakujem pekne.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Áno, vieme o tom, samozrejme žijeme tam, riešili sme

to s EKO-podnikom, pánom Valovičom, takže verím že to bude

fungovať tak ako to fungovalo v nedávnej minulosti. Ďakujem

pekne.

Dámy a páni, nikto nie je prihlásený v tomto bode.

BOD 33:

Vystúpenie občanov.

(Neúčasť občanov na zasadnutí MZ.)

BOD 34:

Záver

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

Dámy a páni, vyčerpali sme program, vyčerpali sme

sebe.

     Ďakujem pekne všetkým kolegyniam, všetkým kolegom,

pracovníkom úradu. Želám vám pekný deň, pekné prázdniny,

pekné leto. Vidíme sa na zastupiteľstve koncom septembra.

Ďakujem pekne.

ZNELKA MČ.

(Ukončenie o 15,05 hod.)

                 x                x
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.............................   .........................

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

OVEROVATELIA:

poslanec Mgr. Vladimír Mikuš     ........................

poslanec Ing. arch. Peter

Vaškovič                         ........................

Za správnosť stenogr.  záznamu:

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. ........................


