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         ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 11. februára 2020

v zasadacej miestnosti č. 619 na VI. posch.

administratívnej budovy Miestneho úradu MČ Bratislava –

Nové Mesto, Junácka ul. č. 1
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ZAČIATOK MZ: 16.15 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie

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

Nové Mesto:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam

Vás a zároveň otváram 14. zasadnutie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Chcem pekne poďakovať každému, kto dnes prišiel na

toto naše mimoriadne zastupiteľstvo.

Z dnešného rokovania sú ospravedlnení:

Pán poslanec Ing. Andrej Balga

Pán poslanec Ing. Jakub Mrva
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Pán poslanec Mgr. Juraj Petrovič.

K dispozícii máme skrutátorov pani Eva Tomeček Ghata

a Milada Riegl.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program dnešného rokovania ste dostali vopred:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom

111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1,

vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN

parc. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto

6. Návrh na schválenie návrhu zmluvy

7. Rôzne

8. Interpelácie

9. Vystúpenie občanov

10.Záver.

 Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie dnešného

programu?

V prípade, že nie, budeme hlasovať o ňom tak ako je

predložený.

Nech sa páči, hlasujme; kto je za?

(Hlasovanie.)

Ďakujem pekne.
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Za:                     22 poslancov

Proti:                   0

Zdržal sa:               0.

     Môžeme ísť ďalej k bodu 3.

BOD 3:

Voľba členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za členov návrhovej komisie sú navrhnutí.

pani poslankyňa Ing. S. Švecová, PhD.

pán poslanec Mgr. P. Weiss

pán poslanec JUDr. T. Korček, PhD.

Má niekto iné návrhy?

Pokiaľ nie, ideme hlasovať, kto je za, aby pani

poslankyňa Švecová, pán poslanec Weiss a pán poslanec

Korček boli na dnešnom rokovaní členmi návrhovej komisie?

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ďakujem pekne.

Pristúpime k bodu 4.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec Mgr. Vladimír Mikuš

pán prvý vicestarosta Ing. Stanislav Winkler.

Má niekto iný návrh? (Nie.)

Panie poslankyne, páni poslanci, ideme hlasovať, kto

je  za to, aby na dnešnom rokovaní boli overovateľmi

zápisnice a uznesení pán poslanec Mikuš a pán vicestarosta

Winkler?

(Hlasovanie.)

Za:                21 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ak dovolíte, pristúpime k bodu č. 5.

BOD 5:

Návrh na schválenie prenájmu stavby so súpisným číslom 111

na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane

zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č.

11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Predkladateľom je pani riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Iveta

Kopásková, ktorá je prítomná, a spracovateľka návrhu Mgr.

Jana Biharyová.

Takže otváram diskusiu k tomuto materiálu.

Nech sa páči, slovo pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Dovoľte mi, aby som

v mene poslancov, pani kolegyne Švecovej, Timkovej,

Filipoviča, Gašpierika, Mikuša a mňa predložil pozmeňujúci

návrh uznesenia.

Aby som možno nezaťažoval kolegov poviem, že viacerí

z nás sa stretli jednak najprv samostatne, kde sme

pripravili nejaký taký alternatívny návrh pre Zriaďovateľa,

v ktorom sme sa snažili vylepšiť pôvodný návrh, ktorý

iniciovali naše kolegyne, pani kolegyňa Švecová a pani

kolegyňa Timková s tým, že tento návrh sme predostreli

Zriaďovateľovi, s ktorým sa uskutočnilo ďalšie rokovanie,

konkrétne to bolo včera tu na tejto pôde, kde sme sa

stretli už aj so zriaďovateľom aj so zástupcami.

Podarilo sa nám vyrokovať, a teraz zhrniem, že čo

konkrétne.

Zaoberali sme sa vecami, ktoré boli navrhované už pred

týždňom na predchádzajúcom zastupiteľstve kedy sme

hovorili, že bude zriaďovateľ, teda nájomca povinný

investovať po dobu 5 rokov 150 000,00 eur do opráv nášho

majetku vrátane DPH s tým, že sme vlastne na týchto

rokovaniach dohodli aj ďalšie podmienky, ktoré sú

nasledovné:

     Po dohode so zriaďovateľom budú mať deti v Novom Meste

zľavu 20 % zo školného, taktiež bude zástupca pri všetkých

prijímacich skúškach z našej mestskej časti; z poslancov

alebo niekto z úradu; plus nájomné prvých 5 rokov bude po

dobu nájmu 70 000,00 eur/ročne a ďalších 5 rokov bude

nájomné 100 000,00 eur ročne. A plus nájomné za pozemok 1

€/m2/rok počas celej doby nájmu.



8

14.zasadnutie MZ MČ B-NM 11. 02. 2020

     Takže toto čo sa týka zmien oproti pôvodnému

materiálu.

     A pokiaľ niektorí kolegovia chcú diskutovať. Ak nie,

tak ja by som potom ako člen návrhovej komisie a ako jeden

z navrhovateľov prečítal návrh na zmenu uznesenia, čo bude

trošku dlhšie trvať, kde to bude celé.

Takže náš návrh znie:

Miestne zastupiteľstvo

I. s c h v a ľ u j e

nájom

a) stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“

KN parc. č. 11313/1 katastrálne územie Nové Mesto,

okres: Bratislava III, obec: BA-m-č. NOVÉ MESTO, list

vlastníctva číslo 3749

b) pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2 výmera 3296

m2, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie

Nové Mesto, okres Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ

MESTO, list vlastníctva číslo 3749

; za účelom prevádzkovania:

Súkromného gymnázia, Česká 10, 831 03 Bratislava

Súkromnej základnej školy, Česká 10, 831 03 Bratislava

Súkromnej materskej školy, Česká 10, 831 03 Bratislava

; s účinnosťou od 01.07.2020 do 30.06.2030
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; za nájomné

a) pre stavbu

1. v sume 70 000 eur/rok a nepeňažné nájomné v sume

150 000 €/rok vrátane DPH, a to od 01.07.2020 po dobu

30.06.2025

2. v sume 100 000 eur/rok od 01.07.2025 do 30.06.2030

b) pre pozemok v sume 1,00 eur/m2/rok

; pričom nájomné za stavbu bude splatné štvrťročne vždy

k 15. dňu prvého mesiaca príslušného štvrťroka; nájomné za

pozemok bude splatné polročne vopred vždy k 15. dňu prvého

mesiaca príslušného polroka; alikvotná časť ročného

nájomného za stavbu a za pozemok prislúchajúca

prenajímateľovi za rok 2020 bude splatná v dvoch splátkach

k 15.07.2020 a k 15. 10.2020

; plnenie nepeňažnej časti nájomného bude nájomca

realizovať v súlade s platnou a účinnou nájomnou zmluvou;

pričom nájomca bude povinný Zriaďovateľovi preukázať

skutočnú hodnotu vykonaných opráv najneskôr k 30. 6. 2026.

Ak nájomca nepreukáže výšku nepeňažného nájomného

k uvedenému dátumu v hodnote najmenej 150 000,00 eur

vrátane DPH, je povinný prenajímateľovi uhradiť peňažné

nájomné, a to až do výšky nepeňažného nájomného, ktorého

plnenie nájomca zriaďovateľovi nepreukázal k 30.6.2026.

; pre spoločnosť SCHOOL, s.r.o., Župné námestie 2, 811 03

Bratislava, IČO: 35 923 890, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo:

35129/B
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; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ

je daný tým, že spoločnosť SCHOOL, s.r.o. je dlhodobým

nájomcom, ktorý nájomné zo zmluvy č. 2/2005 platí riadne

a včas; spoločnosť SCHOOL s.r.o. bude:

a) na prenajatej stavbe a pozemku zabezpečovať riadnu

starostlivosť (vrátane starostlivosti o dreviny

a zeleň) a údržbu a bude predovšetkým nie však

výhradne zabezpečovať opravy stavby (tak exteriéru ako

aj interiéru), a to i) bleskozvodová sústava

(doplnenie do 10 ks zemniacich tyčí s vodivým

materiálom), ii) zabezpečenie monitoringu sadania

múrov telocvične vrátane vypracovania statického

posudku, iii) odstránenie vlhnutia omietky v jedálni

a v suteréne

; s podmienkou, že akékoľvek opravy budú pred samotnou ich

realizáciou podliehať schváleniu zriaďovateľa, pričom

zriaďovateľ si vyhradzuje právo výkonu dozoru pri samotnom

výkone a/alebo realizácii opráv.

b) Spoločnosť SCHOOL, s.r.o. je povinná na vlastné

náklady zabezpečovať počas celého trvania nájomného

vzťahu revízie plynových, elektrických a zdravo

technických zariadení, revízie bleskozvodu, revízie

komínov a revízie požiarnej ochrany;

c) Spoločnosť SCHOOL, s.r.o. poskytne zľavu z príspevku

na vzdelávanie (školné) vo výške 20 % pre žiakov
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s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

d) po ukončení nájmu spoločnosť SCHOOL, s.r.o. nebude

požadovať od prenajímateľa a/alebo zriaďovateľa

vydanie plnenia, ktoré by zodpovedalo hodnote

zodpovedajúcej prípadnému zhodnoteniu stavby a pre

odstránenie akýchkoľvek pochybností spoločnosť SCHOOL,

s.r.o. sa v zmluve zaviaže k prehláseniu, že všetky

náklady súvisiace s opravami a/alebo s rekonštrukciami

vykonanými na predmete nájmu, ktoré spoločnosť SCHOOL,

s.r.o. realizovala v súvislosti so zabezpečením účelu

prevádzkovania Súkromného gymnázia, Súkromnej

základnej školy a Súkromnej materskej školy všetko so

sídlom na ul. Česká 10, 831 03 Bratislava na základe

nájomnej zmluvy ako aj na základe nájomných zmlúv

z minulosti, boli vykonané so súhlasom zriaďovateľa

a spoločnosť SCHOOL, s.r.o. po ukončení nájmu nebude

požadovať ich kompenzáciu.

; za podmienky

Nájomná zmluva bude zo strany spoločnosti SCHOOL, s.r.o.

podpísaná v lehote 90 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia.

V prípade, ak v uvedenej lehote nebude zo strany

spoločnosti SCHOOL, s.r.o. nájomná zmluva podpísaná, toto

uznesenie stráca platnosť.

Miestne zastupiteľstvo

II. s c h v a ľ u j e
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100 % z celkového ročného nájmu (peňažné plnenie) ako

účelovo viazané finančné prostriedky s účelom ich použitia

na investície a/alebo opravy škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Toľko, čo sa týka návrhu zmeny uznesenia.

Ešte som zabudol v tej svojej úvodnej reči povedať, že

zriaďovateľ bude na našom pozemku budovať aj školské

ihrisko, ktoré nám po ukončení doby nájmu ostane v našom

vlastníctve.

Dúfam, že všetci ste porozumeli tomuto návrhu

uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto k tomuto bodu vystúpiť?

Pani poslankyňa Šebejová.

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

.. Ja to chápem, že teraz škola nemá koncepciu, preto

tú budovu nechcela a mestská časť nerada opravuje vlastné

budovy a stará sa o ne, ale bude sa starať niekto iný. Ale

myslím si, že o tom sa nemusíme baviť teraz. Bolo by dobré,

aby naozaj nejaká časť peňazí išla na tú budovu, aby sa

mohli napraviť tie veci, ktoré sú v tej technickej analýze,

ktorú spracovalo investičné oddelenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.
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     Ja nenamietam, len chcem upozorniť, že pani poslankyňa

Švecová a Timková zároveň navrhli investičný podiel na

investícii počas prvých 5 rokov v sume 150 000,00 eur na

vyriešenie konkrétnych závad, ktoré táto budova má.

A zároveň plná suma podľa návrhu uznesenia má ísť výlučne

pre potrebu škôl a škôlok našej mestskej časti, čomu sa

takisto nebránim, práve naopak.

Čiže, ak si poviete, že nad rámec týchto peňazí má ísť

ešte nejaká čiastka, budem to rešpektovať.

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

     Ja som nehovorila o peniazoch nad rámec, ale pokiaľ

ide o tie financie čo je vecou dohody.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto vystúpiť?  (Nie.)

Chcem sa opýtať pani riaditeľky, pána riaditeľa,

chcete vystúpiť?  (Nie.)

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.

Návrh uznesenia už bol prečítaný a netreba čítať ešte

raz.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Súhlasím.
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Takže ideme hlasovať o pozmeňovacom návrh tak, ako ho

prečítal pán poslanec Korček.

Nech sa páči.

(Hlasovanie.)

Za:                 21 poslancov

Proti:               0

Zdržal sa:           0

NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.

Pán starosta, teraz by sme mali hlasovať o celkovom

návrhu v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu, ktorý

som tu čítal a ktorý bol schválený.

Starosta Mgr. R. K u s ý

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                21 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ďalším bodom je bod 6.

BOD 6:

Návrh na schválenie návrhu nájomnej zmluvy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám za to, že tu k žiadnej zmene nedochádza.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Neprichádza

k samotnému zneniu v zmene uznesenia ale prílohy nájomnej

zmluvy.  Mám za to, že prečítam taktiež návrh zmeny prílohy

nájomnej zmluvy, ktorý reflektuje vlastne aj predchádzajúci

návrh čo sme schválili.

Návrh na zmenu prílohy, predkladatelia pani poslankyňa

Švecová, pani poslankyňa Timková, pán poslanec Filipovič,

pán poslanec Gašpierik, pán poslanec Mikuš a ja.

Vyššie uvedení poslanci miestneho zastupiteľstva

predkladajú návrh prílohy č. 1 uznesenia materiálu „Návrh

na schválenie návrhu nájomnej zmluvy“ v nasledujúcom znení:

K Článku 3, bod 1

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom o cenách č.

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

dohodli, že za Predmet nájmu uhradí Nájomca

Prenajímateľovi nájomné nasledovne:

a) Nájomné za stavbu sumu 70 000,00 eur/rok

a nepeňažné nájomné v sume 150 000,00 eur vrátane

DPH, a to od 01.07. 2020 do 30.6.2025

b) nájomné za stavbu v sume 100 000,00 eur/rok od

01.07.2025 do 30.06.2030,

c) nájomné za pozemok 1,00 eur/m2/rok počas celej doby

nájmu.
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2. V Článku 3 sa za bod 2 vkladá nový bod 3 v znení:

Nájomca je povinný preukázať skutočnú hodnotu

vykonaných opráv najneskôr k 30. 06. 2026.  Ak Nájomca

nepreukáže výšku nepeňažného nájomného k uvedenému

dátumu v hodnote najmenej 150 000,00 eur vrátane DPH,

je Nájomca povinný Prenajímateľovi uhradiť peňažné

nájomné, a to až do výšky nepeňažného nájomného,

ktorého plnenie Nájomca Zriaďovateľovi nepreukázal

k 30. 06. 2026. Zriaďovateľ je povinný Prenajímateľovi

písomne oznámiť skutočnosť, že Nájomca nepreukázal

výšku nepeňažného nájomného. Pri tom oznámení pre

Prenajímateľa uvedie presne sumu nepeňažného

nájomného,  ktorého plnenie Nájomca Zriaďovateľovi

nepreukázal okamihom oznámenia výšky nepreukázaného

nepeňažného nájomného Zriaďovateľa, Prenajímateľovi

stáva sa nepeňažné nájomné nájomným peňažným a Nájomca

je povinný toto uhradiť na základe faktúry, ktorú

Prenajímateľ vystaví nájomcovi. Prenajímateľ je

povinný vystaviť faktúru bezodkladne po doručení

oznámenia zo strany Zriaďovateľa. Faktúra bude splatná

v lehote 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3. V Článku 3 sa pôvodné body 3 až 7 vzostupne

prečíslujú.

4. V Článku 4 sa mení bod 19 nasledovne: Vzhľadom ku

skutočnosti, že Predmet nájmu bol Nájomcovi schválený

do užívania podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, Nájomca

sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje:
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a) Na prenajatej stavbe a pozemku zabezpečovať riadnu

starostlivosť (vrátane starostlivosti o dreviny

a zeleň) a údržbu, bude predovšetkým nie však

výhradne zabezpečovať opravy stavby (tak exteriéru

ako aj interiéru) a to i) bleskozvodová sústava

(doplnenie do 10 ks zemniacich tyčí s vodivým

materiálom), ii) zabezpečenie monitoringu sadania

múrov telocvične vrátane vypracovania statického

posudku, iii) odstránenie vlhnutia omietky

v jedálni a v suteréne, termíny jednotlivých opráv

sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, pričom

akékoľvek opravy budú pred samotnou ich realizáciou

podliehať schváleniu Zriaďovateľa, pričom

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo výkonu dozoru pri

samotnom výkone a/alebo realizácii opráv.

b) Na vlastné náklady zabezpečovať počas celého

trvania nájomného vzťahu revízie plynových,

elektrických a zdravo technických zariadení,

revízie bleskozvodu, revízie komínov a revízie

požiarnej ochrany.

c) Spoločnosť SCHOOL, s.r.o. poskytne zľavu

z príspevku na vzdelávanie (školné) vo výške 20 %

pre žiakov s trvalým pobytom v mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto.

d) Po ukončení nájmu Nájomca nebude požadovať od

Prenajímateľa a/alebo Zriaďovateľa vydanie plnenia,

ktoré by zodpovedalo hodnote zodpovedajúcej

prípadnému zhodnoteniu stavby a pre odstránenie

akýchkoľvek pochybností Nájomca prehlasuje, že
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všetky náklady súvisiace s opravami a/alebo s

rekonštrukciami vykonanými na Predmete nájmu, ktoré

Nájomca realizoval v súvislosti so zabezpečením

účelu prevádzkovania Súkromného gymnázia, Súkromnej

základnej školy a Súkromnej materskej školy všetko

so sídlom na ul. Česká 10, 831 03 Bratislava na

základe nájomnej zmluvy, ako aj na základe

nájomných zmlúv z minulosti, boli vykonané so

súhlasom Zriaďovateľa a Nájomca po ukončení tohto

nájomného vzťahu nepožaduje ich kompenzáciu.

5. V Článku 4 sa mení bod 20 nasledovne: Porušenie

povinností Nájomcu uvedených v bode 19, písm. a) až c)

tohto ustanovenia Zmluvy, sa považuje za závažné

porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímateľ

právo od tejto Zmluvy odstúpiť v zmysle Článku 5 bod 1

písm. c) Zmluvy.

6. V Článku 4 sa dopĺňa nový bod č. 21 v znení: Nájomca

sa zaväzuje umožniť zástupcom Zriaďovateľa účasť na

všetkých prijímacich konaniach.

7. V Článku 4 sa pôvodný bod 21 prečísluje ako bod 22.

Takže toľko znenie pozmeňovacieho návrhu, ktorý mení

prílohu č. 1, teda samotný text nájomnej zmluvy.

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

Chce ešte niekto vystúpiť?  (Nikto.)

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, ideme hlasovať o návrhu tak ako bol

predložený.

Kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                  21 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

     s c h v a ľ u j e

návrh nájomnej zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia

s podmienkou:

nájomná zmluva bude zo strany spoločnosti SCHOOL, s.r.o.

podpísaná v lehote 90 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia.

V prípade, ak v uvedenej lehote nebude zo strany

spoločnosti SCHOOL, s.r.o. nájomná zmluva podpísaná, toto

uznesenie stráca platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme, kto je za.
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(Hlasovanie.)

Za:                  21 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Ďalším bodom je bod 7.

BOD 7:

Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chce niekto vystúpil v rámci bodu rôzne?

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Poslanci Árva a Mikulec

predkladajú niektoré návrh uznesenia k materiálu, teda

schválenému rozpočtu Bratislava-Nové Mesto na rok 2020.

Konkrétne sa jedná o rozpočtové opatrenie, teda o presun

rozpočtových prostriedkov z kapitálových výdavkov

v celkovej výške 80 000,00 eur, kde nastal transfer

v položke rekonštrukcia Vernosť do položky Základná škola

Odborárska.

     Ako zdôvodnenie k tomuto transferu uvádzam, že je

dlhodobý zámer na vytvorenie kontajnerových nových kapacít

na Základnej škole odborárska a tieto a finančné

prostriedky potrebujeme alokovať, aby mohlo byť zabezpečené
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verejné obstarávania na zhotoviteľa, dodávateľa týchto

kontajnerových striech.

Preto by som poprosil poslancov, aby za tento návrh

uznesenia zahlasovali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta Winkler, nech sa páči máte slovo.

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

Ďakujem pekne pán starosta. Ja mám tiež jeden návrh na

zmenu rozpočtu mestskej časti na roky 2020-2022. Je to

zmena v kapitole, kapitálové výdavky. Ide o presun sumy

12 000,00 eur z položky parkovacia politika, informačné

zariadenia a parkomaty. To sú cudzie zdroje, a to sú tie

ktoré dostaneme od magistrátu na položku projektová

dokumentácia, parkovacie projekty, tiež cudzie zdroje. Keď

sme schvaľovali rozpočet, túto položku 12 000,00 eur sme

zahrnuli, ale potrebujeme ju mať samostatne. Čiže len teda

presun.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Švecová.

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

Ďakujem za slovo. Ja som sa chcela opýtať Vás, pán

starosta, tak ako vlastne aj pred týždňom na
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zastupiteľstve, na termín, kedy sa rozhodnete ako

zriaďovateľ, vymenujete alebo nevymenujete riaditeľa

Základnej školy Riazanská vzhľadom k tomu, že máme rôzne

informácie viacerí poslanci. V tej škole vládne

neštandardná atmosféra a trvá to už dosť dlho. Kedy

vymenujete navrhovaného kandidáta? Kedy vypíšete následne

výberové konanie, aby tá škola konečne po dlhom čase mala

riaditeľa? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, môžem sa mýliť, ale mám za to, že

túto otázku som posielal e-mailom, aj som odpovedal. Ak to

neprišlo, tak sa ospravedlňujem. Išlo už o stretnutie ktoré

som absolvoval a zároveň chcem sa stretnúť s kandidátkou,

ktorá vyhrala výberový proces, aby bola zvolená radou

školy. Následne budem pochopiteľne postupovať v zmysle

zákona.

Pán poslanec Mikulec.

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

Ja by som sa chcel, pán starosta, pobaviť

o komunikácii so spoločnosťou SITNO Holding, teda niekoho

kto ju zastupuje. V princípe sa jedná o to, ako sme sa

dohodli, je tomu rok alebo 2 roky, bol tam aj pán

vicestarosta Winkler, boli ste tam aj Vy, bol tam pán Árva,

bol som tam ja, kde spoločnosť SITNO Holding deklarovala,

že chce do štvrte Dimitrovka dať nejaké peniaze. Nakoniec

sme sa dohodli na tom, že nejaké  parkovacie miesta dá

úradu ako nejakú kompenzáciu. To bolo asi pred rokom a pol.
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Ja som sa pokúsil pred 3 alebo 4 mesiacmi nadviazať na

komunikáciu s pani Segečovou na túto tému. A odvtedy prešli

takmer 4 mesiace a nemáme nič. To vákuum ktoré sme mali, to

komunikačné; síce pani Moravcová sa snaží o nejakú

komunikáciu, ale od nej som sa dozvedel, že pani Segečová

Vám, pán starosta nedvíha telefón. Ja som, tak povediac

šokovaný, že keď sa niečo dohodne s tými developeremi, že

to neplatí.

Nebavme sa len o tomto prípade, sú tu aj ďalšie

prípady, ale že tieto veci sa nedodržujú. Je tam aj nejaká

prístupová cesta, ktorá mala byť nejakým spôsobom

zhotovená. Počul som, že je tam nejaký problém, že to

niekto odvolal; ale to je už tiež nejaký rok a pol alebo

rok, a tie byty sa neskolaudovali. Mohli by ste mi dať

nejakú odpoveď, či je to normálny stav? Alebo sa to nejakým

spôsobom zmenilo, keď sa na niečom dohodneme, alebo je to

bežná prax?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca Moravcová komunikuje nielen v poslednej

dobe, ale po celú dobu. V prípade potreby vám môže dať

informáciu; teraz ad hoc pani vedúca, prosím, mohli by ste

povedať aktuálny stav?

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia

PPČESČaSP:

Aktuálny stav je ten, že čo sa týka magistrátu

verejného obstarávania, čo sa týka zisťovania na obdobie

v dôsledku komunikácie s pani Segečovou, ktorá zastupuje
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zhotoviteľa Spoločnosť SITNO Holding môžem uviesť, že pred

rokom sa jej narodilo dieťa a odvtedy je táto komunikácia

evidentne trošku náročnejšia. Teraz som jej znovu písala,

že aby sme sa stretli a nejakým spôsobom odkomunikovali

záväzok. Týka sa to viacero komponentov najmä vo vzťahu

k samotnej komunikácii dobudovania.

     Nie je to spolupráca len mestskej časti,

ale spoločnosť SITNO Holding potrebuje odovzdať verejné

osvetlenie hlavnému mestu a podobne.

(Otázka z pléna: O ktorý projekt sa jedná?)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to v Dimitrovke na Nobelovej ulici.

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

Ja nadviažem na to čo povedala pani Moravcová, že pani

Segečová vám telefón neberie a vôbec s Vami nekomunikuje.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Komunikovala som s ňou v novembri.

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

Odvtedy sú 3 mesiace; november, december, január.

Teraz som v rozpakoch, lebo pán starosta hovorí, že

intenzívne komunikuje s pani Segečovou.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Vy jej píšete, a nekomunikuje?

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Odpoveď nemám.

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

Od novembra, decembra sú nejaké mesiace. Niektoré veci

sa riešia a niektoré veci vôbec nie. Všetko je v takom

divnom všelijakom pozadí.

Takže mňa by zaujímalo, či sa to dorieši alebo sa to

nedorieši?

Poprosím pán starosta, či tá cesta bude vyhotovená

alebo vôbec nebude, lebo sa ma na to pýtajú obyvatelia tých

3 domov ktoré tam sú; či tá cesta bude niekedy, alebo vôbec

nebude? Bola v stavebnom povolení, takže v akom je to stave

a kedy sa to dorieši, prípadne v akom režime tá cesta bude

fungovať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám za to, že tá cesta bude vybudovaná. Mám za to, že

tam bol problém vydania povolenia, a toto bola jediná

podmienka ktorú investor mal.

     Zároveň v prípade parkovacích miest, tam je problém

ten, že investor to chce odovzdať ako súčasť komunikácie,

pretože má za to, že ak neodovzdajú parkovacie miesta ako

súčasť komunikácie, tak komunikáciu mestská časť nebude

ochotná prevziať, nakoľko ide o náklady.
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Zároveň, keďže najprv sa musí zabrať miesto mestskej

časti, mesto malo s tým nejaký problém, pretože chcelo ako

súčasť toho projektu prevziať parkovacie miesta.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Komunikácia bola skolaudovaná ako celok vrátane

parkovacích miest. Je tam v podstate podielové

spoluvlastníctvo, a pán poslanec neviem či boli odpredávané

parkovacie státia, len pozemky pod tou komunikáciou?

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

Pani vedúca keďže to bolo skolaudované ako celok, tak

sa to musí brať ako celok dokopy.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Vieme to, že nám to pôjde ako podielové

spoluvlastníctvo, čo som prešla aj priamo s pani Rišovou na

hlavnom meste. Pokiaľ ide  aj o to prepojenie, bude taktiež

nejaký problém. Čo sa týka toho stretnutia, neviem ako to

bude.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca, mohli by ste pripraviť stanovisko?

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

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

Ja mám v kópii, ale tomu je to už asi 3 mesiace, pani

Moravcová.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia:

Musia sa dotiahnuť veci.

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

Ja by som poprosil pána starostu, aby to dotiahol on.

Lebo, pán starosta, Vy ste intenzívne komunikovali s

tým developerom. Bol by som rád, pán starosta, aby ste si

to zobrali za svoje, keďže pani Segečová asi nepovažuje

pani Moravcovú za partnera na to, aby to dotiahla. A teda

ak to celé riešila s Vami, tak by to aj s Vami

mala dotiahnuť do nejakého úspešného konca.

Teda, aby sme mali aj tie peniaze pre tú štvrť, ako

sme sa dohodli. Pán vicestarosta Winkler by sa tiež mohol

pridať ku mne, pretože bol so mnou na týchto stretnutiach

a takéto veci sme sa tam dohodli, nakoniec aj Vy ste tam

boli, aby sme potom už  zbytočne neriešili veci, ktoré sa

dajú vybaviť keď sa chce, a nie že to tu riešime rok alebo

dlhšie. A nech sa to dotiahne tam nejako už do úspešného

konca.

Lebo ja si myslím, že to čo sa týka tam tých bytov

v tej štvrti, ľudia tam majú problém s parkovaním. Možno by

tam chceli aj iné veci porobiť. Takže by sme boli všetci

radi, aby sme nejakým spôsobom dotiahli tieto veci s tým

developerom tak ako sme sa dohodli a tak ako ten developer

sľúbil.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Pán vicestarosta.

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

Viem o tejto komunikácii, boli sme tam spolu.

Ale sa priznám, že ani mne neberie telefón pani

Segečová, súhlasím s tým.

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

Mne tiež neberie, ale pán starosta hovoril, že jemu

berie. Poprosím pána starostu, aby to dotiahol. Ďakujem.

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

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Chcela by som osloviť Vás, pán starosta, a poprosiť aj

kolegov, aby ma podporili. Mám tu uznesenie s ohľadom na

Zátišie:

Miestne zastupiteľstvo

žiada starostu mestskej časti, aby najneskôr do 25. 2. 2020

zorganizoval stretnutie občanov v okrsku poslankyne

Kataríny Šebejovej, s cieľom informovať ich o zámere

polyfunkčný objekt Zátišie, ako aj o stanovisku mesta
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a mestskej časti k tomuto projektu, ktorý bol 29. 1. 2020

zverejnený na enviroportáli.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, stretnutie bude musieť viesť pán

vicestarosta, keďže on tieto veci rieši. Ja predpokladám,

že do konca mesiaca to nebude možné. Ale, ak sa dohodneme

na začiatok marca.

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

     Budúci týždeň sú prázdniny a možno ani obyvatelia by

neprišli.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, ak sa vieme dohodnúť, že to bude

začiatkom marca, v takom prípade ani uznesenie nie je

potrebné.

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

Uznesenie je potrebné, pán starosta, nehnevajte sa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako si budete želať, pani poslankyňa.

Želá si ešte nejaký pán poslanec vystúpiť?

Pán poslanec Troiak.
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Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ďakujem, pán starosta. Ja sa chcem spýtať na dve veci:

Po prvé, či Vám nie je nejako trápne alebo necítite

nejakú ťarchu, vinu, že sa situácia ohľadom riaditeľa

neriešila vymenovaním a trvá to už pomaly rok? Stále sme

odvolávali a stále to nie je doriešené. Mne je to úplne

smiešne, že za rok sa to nedoriešilo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To sa doriešilo.

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

Ako sa to doriešilo? Aj teraz naťahujete vymenovanie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Doriešilo sa to.

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

Bola tam inšpekcia, ktorá chcela nejaké stanovisko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Jednoducho, berme to tak, že máme na vec rozličný

návrh.

Nech sa páči, druhá vec.

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

Druhá vec: Pýtal som sa už v októbri, keďže sme takí

transparentní, kedy bude zverejnený Váš program, aj pánov
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vicestarostov? Nejako sa na to zabudlo, a stále nemáme tú

informáciu.

A potom by som chcel, aby aj situácia z minulého

zastupiteľstva, keď zase ste niekde odišli a nepovedali ste

nikomu nič. Neviem, či nie sme pre vás tak dôležití, že nám

neoznámite alebo neospravedlníte sa, ale naozaj je to pre

mňa vrchol. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, mám za to, že kolegovia dostali túto

úlohu aj za mňa, aj vicestarostu, organizačné oddelenie.

Musím túto vec kontrolovať.

A pokiaľ ide o zastupiteľstvo, mal som ďalší program,

nepočítal som s tým, že po 14,15 hod. ešte naďalej

zastupiteľstvo zasadalo. Do budúcna budem sa snažiť celý

deň vymedziť na rokovanie zastupiteľstva.

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

Teda dokedy, aby sme mohli rátať s nejakými

stretnutiami s občanmi a prerokovali tieto veci; ale

nevieme kedy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja mám za to, že kolegovia úlohu dostali a nejako to

funguje z našej strany a dávajú vám to. Ak to nedávajú, tak

je to chyba.
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Poslanec Ing. P. T r o i a k :

E-mail by mal dostať každý poslanec.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Určite.

Pani poslankyňa Augustinič.

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

Na mňa sa obrátili občania Sliačskej ulice kvôli tomu,

že mesto pripravuje riešenie situácie v podobe udalostí, čo

sú škodové udalosti na dennej báze. Bohužiaľ, mesto

neuvažuje riešiť situáciu a nezrealizuje radiálu. Ja sa

chcem na túto radiálu spýtať, pretože si nepamätám

relevantnú odpoveď; teda či vybudovať alebo prispieť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Toto sme navrhovali, ale mesto to nepovažovalo za

dôležité, zmysluplné. A naposledy, ako viete, je tam záujem

už x rokov stavať polyfunkčný komplex na mieste bývalých

pekární. Ani tento investor nedostal záväzné stanovisko

hlavného mesta.

Pre mňa je to prekvapujúce najmä keď si uvedomujem, že

v  radiále na Račianskej to nebude ani 5 rokov, ani 6

rokov, ani v najbližších, pretože mesto tvrdí, že Račiansku

v zásade opravovali. Myslím, že majú trochu iný názor tí,

ktorí tam bývajú. Čiže ja myslím, že to bude otázkou

spoločného tlaku mestských poslancov a mňa, pretože je tu
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táto požiadavka. Súhlasím, aby sa táto križovatka riešila

nezávisle na radiále.

(Názor pani poslankyne Ing. Augustinič.).

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Reagovať bude pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ja si pamätám, že zhruba pred rokom sme priamo boli

požiadaní pánom splnomocnencom, aby sme my ako mestská časť

poskytli nejaké námety, čo mestská časť podporí. Žiadali

sme. A druhou križovatkou bolo riešenie križovatky

Odborárska a Vajnorská. Ale ani na jednu z týchto

požiadaviek sme odpoveď nedostali. To znamená, že tu by sme

mohli ďalej pokračovať. Ja viem dohliadať tie e-maili,

ktoré som pánovi Konečnému posielal, takže to nie je nič

nové.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne nedá ako sa k tomu

nevyjadriť, ja sa určite zastávam aj kolegu Troiaka, aj

kolegyne Švecovej. Ja tu vidím, že máte splnené uznesenie

k pánovi Papugovi, že do 30. 6. vyhlásil výberové konanie

na obsadenie postu riaditeľa, a do 30. 6. to musí byť

splnené. A je tu vyhodnotenie; že je to splnené a vôbec to
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nebolo splnené pán starosta. Ja hovorím o tom, že poslanci

sú proti, Rada školy je proti, Školská inšpekcia je proti

a Vy máte iný názor. Viete, akože, nie je to asi úplne

v poriadku.

Ja len preto že treba poslancom povedať tieto veci,

pretože my dostávame anonymi, na ktoré keď neodpovieme,

tiež to asi nie je v poriadku. A tá celková atmosféra na

tejto škole nie je príjemná. Rodičia, ktorí sú proti,

určite vystupovať nebudú, pretože sa boja ako to dopadne.

Toľko z mojej strany.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež chcel vrátiť k tejto

téme, celému procesu na  riaditeľa Základnej školy

Riazanská. Dostala sa ku mne informácia, že mestská časť

mala obdržať od Štátnej školskej inšpekcie nejaký finančný

postih, alebo pokutu. Chcem sa opýtať, či to dostala

a koľko to bolo?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nemám takúto vedomosť.

Pani Biharyová, viete o niečom?

Má niekto túto informáciu?

Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:
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Neviem to presne, ale bolo to a týkalo sa to

povinností, ktoré súvisia s oznamovaním.

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca oddelenia

PPČESČaSP:

V súvislosti s pánom Papugom žiadna pokuta nebola

udelená.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto v rámci rôzneho vystúpiť?

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ktorý termín by vám vyhovoval v marci? 3. marca? Ja

som v podstate napísala aj na mesto. Ide skutočne

o komunikáciu. Dám do uznesenia termín 10. 3., aby sme sa

stretli a aby to  záväzné stanovisko o ktorom ste hovorili

k tomuto projektu obsahovalo spoluprácu mesta a mestskej

časti naozaj pre obyvateľov. Myslím tým aj na to čo sa

uvažuje. Je potrebné komplexné riešenie toho územia a nie

čiastkové riešenie.

Takže v tom uznesení by som dala dátum do 10. 3., to

znamená, že bolo by to stretnutie s občanmi, ak by ste si

dovtedy našli čas.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže, v rámci bodu rôzne chce ešte niekto vystúpiť?
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     Či môžeme ísť hlasovať o uzneseniach?

Poprosím návrhovú komisiu o uznesenia.

Len chcem upozorniť kolegyne a kolegovia, že tie

návrhy ktoré smerujú k rozpočtu, nemôžeme ad hoc tu na

zastupiteľstve meniť. Mám za to, že musia visieť 15 dní.

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

Na to, aby viseli 15 dní musíme ich odsúhlasiť.

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

My žiadame, aby to bolo zapracované a musí byť to ešte

zverejnené.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrhová komisia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Návrhová komisia dostala tri návrhy. Pôjdeme podľa

poradia.

Prvý návrh je návrh kolegu Ing. A. Árvu, zmena

schváleného rozpočtu na rok 2020. V zmysle tej diskusie,

ktorú sme pred chvíľou mali, by návrh uznesenia znel:

Miestne zastupiteľstvo žiada

starostu mestskej časti, aby pripravil zmenu schváleného

rozpočtu na rok 2020, a to tak, že pôjde o presun

rozpočtových prostriedkov z časti kapitálových výdavkov vo

výške 80 000,00 eur z položky rekonštrukcia Vernosť do

položky ŽS Odborárska – nové kontajnerové stojisko.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, ideme hlasovať, kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                21 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďalší návrh predložil pán vicestarosta Ing. Winkler,

ktorý smeruje k zmene rozpočtu mestskej časti v znení:

Miestne zastupiteľstvo žiada

starostu mestskej časti, aby pripravil zmenu schváleného

rozpočtu mestskej časti, a to nasledovne:

Kapitálové výdavky – zmena (presun) sumy  12 000,00 eur z

položky parkovacia politika, informačné systémy a parkomaty

(cudzie zdroje) do položky projektová dokumentácia,

parkovacie projekty (cudzie zdroje).

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme, kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Posledný návrh bol doručený od pani poslankyne

Šebejovej v znení:

Miestne zastupiteľstvo žiada

starostu mestskej časti, aby v lehote najneskôr do 10. 3.

2020 zorganizoval stretnutie občanov v okrsku poslankyne K.

Šebejovej s cieľom informovať o zámere polyfunkčný objekt

Zátišie, ako aj stanovisku mesta a mestskej časti k tomu

projektu, ktorý bol 29. 1. 2020 zverejnený na

enviroportáli.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Nech sa páči, hlasujeme, kto je za?

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ďalším bodom je bod č. 8.

BOD 8:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chce v tomto bode niekto vystúpiť? (Nie.)

V prípade že nie, ďalším bodom je bod 9 - vystúpenie

občanov.
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BOD 9:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám tu zahlásených 2 občanov.

Ako prvá pani Mária Priečinská; poprosím o vystúpenie.

Mária P r i e č i n s k á, riaditeľka Strediska kultúry,

Vajnorská:

Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne a páni

poslanci, ďakujem za možnosť, že môžem vystúpiť. Ako viete,

rozpočet bol schválený a ja by som vás chcela veľmi pekne

poprosiť, keby sa dalo zvážiť, lebo ten rozpočet ktorý ste

nám schválili nie je skrátený, ale likvidačný. Keďže išli

hore  mzdy a odpisy, ceny za služby, ktoré sme povinní

platiť, takže ten čo bol minulý rok bol pre nás skrátený,

ale ten čo ste schválili je likvidačný.

Neviem, ako ste si celkom predstavovali dve prevádzky

bez výdavkovej položky?

     Pretože aj programy ktoré robíme, či už je to osveta,

program pre školy zadarmo bez vstupného, aj tie programy,

ktoré majú vstupné a prinášajú príjem, my všetko platíme.

Čiže ja nemôžem vytvárať príjem bez výdavkov.

Ja som pripravila aj materiál, že v prípade, že ostane

tento rozpočet, tak Vajnorskú úplne zatvorme, buďme len na

Kramároch. Ale potom tu vzniká taká otázka,  že či toto je

ten zámer? Či máte iné plány s Vajnorskou? Vajnorská začína
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byť lukratívne miesto, lukratívny priestor a tým pádom

meníme plány.

     Ale ak to tak je, tak si to, prosím vám, povedzme

rovno. Nech sa tu zbytočne nenaťahujeme, nehráme. Povedzme

si, že Vajnorská je lukratívna a ide sa ďalej, a poďme len

na Kramáre a buďme len tam.

Lenže Kramáre nie sú na to disponované. Teraz sme tam

presunuli skoro všetko čo sa dalo v rámci možností toho

priestoru. Je tam len jedna sála; toto si treba uvedomiť.

V tej sále nedokážeme robiť programy ako na Vajnorskej.

Dajme tomu, že by sme sa s tým zmierili, ale museli by sme

zrušiť čaje, lebo teraz robíme každý týždeň „čaj o piatej

pre seniorov“. Priestor sa tým ničí, toalety nie sú vhodné

na taký počet ľudí, a každý deň to tak je.

Proste nedá sa takto fungovať. Malo by sa to

vyselektovať. Na Kramároch by mali byť také komunitnejšie

akcie, klubové, nejaké špecifické a na Vajnorskej masové,

veľké.

Čiže, ja si myslím, že treba naozaj zvážiť; naozaj sa

so mnou bavte na rovinu. Ak je to preto, že som niekomu ja

nesympatická a bude sa teraz vystupovať proti Vajnorskej

kvôli tomu, pripadá mi to všetko také zvláštne. Niekomu

zoberiete nejakých 160 tisíc z rozpočtu; ja viem, že ma

nemusíte zavolať k rokovaniu, ale myslím, že je to taká

minimálna slušnosť, lebo nie je to normálne. Nie je to

normálne takto to robiť.
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Iba pre informáciu: Viete, že zvyšovali sa platy,

zvyšovali sa odvody, služby. Akonáhle dostaneme ten

rozpočet, odchádzame z Vajnorskej na Kramáre a prepúšťam 30

% ľudí. Neviem, či toto je cieľom toho všetkého?

Takže je to teraz na vás. Ak máte nejaké otázky teraz

na mňa, pýtajte sa ma. Mám tu aj ekonómku, aj zástupkyňu,

ktorá tu tiež vystúpi. Mám tu aj menežérku, poďme si to

vydiskutovať. A veľmi pekne Vás poprosím, skúste sa ešte

nad tým zamyslieť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani riaditeľka, myslím, že by bolo

určite vhodnejšie, aby bola samostatná finančná komisia

k tejto veci, kde by ste mali možnosť vystúpiť a v pohode

diskutovať. Rovnako tak komisia kultúry.

Len chcem upozorniť, že tento bod je vystúpenie

občanov, nie priestor pre vás, nie pre poslancov ako

takých,  čiže naozaj to nie je na diskusiu, na to je

komisia. A v prípade, že sa dohodnete, verím že áno, tak

nejaký bod zastupiteľstva, hoci aj toho 5. marca. Tým Vás

nechcem odsúvať.

Dáme vystúpiť pani Monike Luknárovej.

Monika  L u k n á r o v á, Stredisko kultúry, Vajnorská:

Dobrý deň, pán starosta, milé panie poslankyne, páni

poslanci, takisto ďakujem za možnosť vystúpiť. Pozreli sme

si váš rokovací poriadok a zvážili sme možnosť vystúpiť

v bode ako občania. Okrem toho že sme zamestnancami
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rozpočtovej organizácie mestskej časti, že ste nám toto

slovo dali. Prečo sme tu?

Minulý týždeň už ste odhlasovali rozpočet, ale my sme

si pozreli dôkladne celé zastupiteľstvo a zistili sme, že

možno by tu bola nejaká šanca ako zvrátiť toto rozhodnutie,

nakoľko si myslím, že nejaké peniaze ešte v rozpočte máte.

Konkrétne peniaze, ktoré neboli do rozpočtu na rok 2020

zakomponované a s ktorými sa ráta podeliť do iných

rozpočtových položiek. Chceli sme prísť rýchlo, aby ste na

nás nezabudli.

Nemám v podstate čo dodať v rámci toho čo vám povedala

pani riaditeľka. Ja som sem prišla ako zástupkyňa mojich

kolegov. Posledné dva roky sú na Vajnorskej jedna

katastrofa. To, že Vajnorská bola v takom stave ako bola,

to sme všetci vedeli. Brali sme to ako zariadenie, ktoré je

v rekonštrukcii a tak sa k tomu stavali aj návštevníci, aj

tí ktorí chceli u nás vystupovať.

Posledné dva roky, odkedy sa prikročilo k prestavbe

vedľajšej budovy, viete si predstaviť tú prašnosť, aj to že

ste v kancelárii a počujete ako padá stavebný šit,

a podobne. Dúfali sme, že toto ustane a vrátime sa do

slušných priestorov. Je to 2 roky a priestory sú viac

a viac zdevastované. Sála, ktorej sa rekonštrukcia

nedotkla, nie je používateľná z dôvodu toho, že nie sú

používateľné toalety a foier. A hlavný vstup do strediska

Vajnorská, ako som sa dozvedela, v podstate ste

neodsúhlasili jeho rekonštrukciu.
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Nás stále volajú ľudia, kedy otvoríme a bude to pekné?

Ľudia si myslia, že rekonštruuje sa Vajnorská. Rekonštruuje

alebo prerába sa len budova bývalej poisťovne.

Ja by som chcela apelovať tu kvôli ľuďom, nenechajme

si zlikvidovať túto sálu, ktorá má svoju históriu. Je z 50.

rokov, boli tam rôzne koncerty, navštevovalo ju množstvo

ľudí. O jednu veľkú sálu v Bratislave sme prišli, prišli

sme o PKO. Ja si myslím, že keď ste Novomešťania, tak vám

na tej budove záleží.

Ďakujem vám za slovo, za možnosť vystúpiť.

Mária  P r i e č i n s k á :

Ak by som mohla doplniť kolegyňu, viete je tu náš

zvukár, ktorý musí byť keď je uvítanie detí do života,

stretnutie jubilantov a iné aktivity Miestneho úradu. Vy to

neviete, vy to nevidíte a zvukár ktorý chodí na podujatia

mestskej časti je z našich miezd platený. Ja musím

dodržiavať aj časový fond zamestnancov. My to zvládneme,

ale ja poruším zákon. On si musí vybrať voľno, keď je

dlhšie v práci. Je jednoduché zmenšiť počet zamestnancov,

ale ja nemôžem porušovať zákon. Teda Vy veľa veci neviete

a teraz len o tom hovoríme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja zopakujem: Toto bude naozaj výborná téma na

rokovanie finančnej komisie a kultúrnej komisie. Myslím, že

hovorím za všetkých. Nie je tu žiadny účel mestskej časti

zrušiť Vajnorskú, prípadne odpredať; to v žiadnom prípade.
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Mám len za to, že tým, že sa niektoré činností na

Vajnorskej nerealizujú, mal by byť rozpočet ponížený. Na

druhej strane hovoríme tu o informáciách, ktoré nemáme

zrejme zosumarizované a treba sa o nich otvorene

porozprávať, aby nedošlo k zbytočným škodám.

Ale myslím, že sa to dokáže počas zasadnutia finančnej

komisie a kultúrnej komisie, kde bude na to priestor a kde

sa poriadne môžete rozobrať.

Tretím prihláseným občanom je pán Ladislav Kordoš.

Nech sa páči, pán riaditeľ, môžete vystúpiť.

Ladislav  K o r d o š :

Ja by som len veľmi krátko sa chcel iba poďakoval

všetkým tým, ktorí sa nám venovali. Venovali sa nám naplno,

veľakrát vo svojom voľnom čase, veľakrát aj počas doby keď

sme naozaj boli v neistote, že či vôbec budeme pokračovať.

Mám pocit, že to nakoniec prinieslo celkom dobrú vec,

podarilo sa to, že sme niekde inde ako sme boli na

začiatku, čo sa týka tých financií. My sme si to spočítali,

že to nejako zvládneme.

Som tu preto, že ste boli ochotní toto všetko

absolvovať kvôli nám, a nielen kvôli nám dvom, ale kvôli

našim deťom a rodičom.

Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Vidím, že to

nemáte ľahké, a nevedel som sa ináč dostať k slovu, aby som

vám poďakoval. Ďakujem pekne. Do videnia. (potlesk)
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

My sme všetci radi, že škola pokračuje ďalej; nakoniec

je tam 200 našich detí.

BOD 10:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, program dnešného rokovania je vyčerpaný.

Ďakujem za účasť a želám príjemný zvyšok dňa.

ZNELKA MČ.

(Ukončenie o 17,30 hod.)

                     x           x

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

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

OVEROVATELIA:

poslanec Mgr. Vladimír Mikuš     .........................

vicestarosta Ing. Stanislav Winkler  ......................

Za správnosť stenogr. záznamu:

Ing. M. Bahnová, komor. stenogr. ........................


