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         ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 19. mája 2020

v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej

časti Bratislava–Ružinov, ul. Mierova č. 21, Bratislava
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o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúcom sa

v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva Mgr. Helene

Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03

Bratislava

BOD 20:                                            str. 102

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov

k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m2 zastavanej plochy

a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200

nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú.

Vinohrady a to do vlastníctva žiadateľov – vlastníkov bytov

č. 2, 3 a 4 v uvedenom bytovom dome
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spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B,

831 04 Bratislava
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Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia

a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SE

Bratislavou

(Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.)
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Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star

still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO:

48 136 346
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90 Bratislava
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Romanovi Oleksandrovi na dobu určitú počas trvania
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Halašova 20, 832 90 Bratislava

BOD 27:                                            str. 156

Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Oľge

Farkašovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru

v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832

90 Bratislava
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Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2020
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Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športová a klubová činnosť

2020 Slávia vodné pólo vo výške 4 900,00 €
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Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie

EKO-podnik verejnoprospešných služieb

BOD 33:                                            str. 229

R ô z n e

BOD 33, 1a., b. Poslanecký návrh JUDr. T. Korčeka, PhD.

Príprava materiálu – odpustenie nájmu v súvislosti

s prijatými mimoriadnymi opatreniami.              str. 230
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Hlas Nového Mesta                                  str. 236
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BOD 33,6: Poslanecký návrh Mgr. J. Petrovič:       str. 237

Schválenie zrušenia obchodnej spoločnosti NPS.

BOD 33,7: Poslanecký návrh Mgr. J. Petrovič.       str. 253

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí –

zabezpečenie transformácie participatívneho projektu

BOD 33,8: Poslanecký návrh Ing. S. Švecová, PhD.   str. 260

Základná škola s materskou školou Riazanská – vyhlásenie

termínu výberového konania

BOD 33,9: Poslanec MUDr. P. Dubček.                 str.

261

Sťažnosť občanov – JAMA; neporiadok.

BOD 33,10: Poslanecký návrh Ing. Mgr. K. Šebejová, PhD.

Registrácia a poskytovanie terénnej sociálnej služby

                                                   str. 262

BOD 33,11: Poslanecký návrh Mgr. D. Timková.

Analýza Novomestskej parkovacej spoločnosti        str. 265

BOD 33,12: Poslanecký návrh Ing. Mgr. K. Šebejová, PhD.

Vymenovanie zamestnanca úradu, ktorý bude vykonávať dohľad
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Územný plán zóny Zátišie – Hattalova – verejná prezentácia

a prerokovanie zadania                             str. 273

BOD 34:                                            str. 276

Interpelácie

BOD 35:  Záver.                                    str. 281

Začiatok:  9.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1:

Otvorenie

Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

pracovníci úradu, drahí hostia, vítajte.

Otváram dnešné zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Tento raz v pekných

priestoroch Ružinova, Miestneho úradu v Ružinove, pričom

chcem z tohto miesta poďakovať pánovi starostovi a aj

všetkým kolegom pracovníkom, ktorí nám umožnili túto byť

a rokovať.

Z programu dnešného rokovania nie je nikto

ospravedlnený, pričom nepozvali sme z jasných dôvodov

riaditeľov našich škôl a škôlok, takže sme teraz trošičku

v užšej zostave.

BOD 2:
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Schválenie programu rokovania

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Program dnešného rokovania ste dostali vopred:

1. Otvorenie

2. 2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

5. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

6. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej

organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14.02.2017

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.

9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj

na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní

motorových vozidiel

9. Návrh na schválení Zmluvy o spolupráci za účelom

realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR

Bratislava v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto

10. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
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Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa

14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja

v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto v znení všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.

5/2017 zo dňa 30.06.2017

11. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej

organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

12. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok

2019

13. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok

2020

14. Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

15. Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020

16. Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 a mesačnej odmeny

z mesačného platu

17. Návrh Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

18. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

19. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra „C“

č. 5369/4 o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúce

sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej
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časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva

Mgr. Helene Podolskej, trvale bytom: Studenohorská

2065/35, 841 03 Bratislava

20. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych

podielov k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m2

zastavanej plochy a nádvoria, na ktorom je potrebný

bytový dom, súp. č.- 2200 nachádzajúci sa na Tupého

ul. 15 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, a to do

vlastníctva žiadateľov – vlastníkov bytov č. 2, 3 a 4

v uverenom bytovom dome

21. Návrh na schválenie návrhu dohody o kompenzácií

so spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50414 151

22. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám

hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do

správy hlavným mestom SR Bratislavou

23. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so

spoločnosťou Star still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04

Bratislava, IČO: 48 136 346

24. Návrh na určenie pomenovania predĺženia

existujúcej ulice Frankovská v katastrálnom území

Vinohrady

25. Návrh na schválenie nájmu obecného bytu

žiadateľke Jarmile Kovárovej na dobu určitú počas

trvania pracovného pomeru v EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90

Bratislava

26. Návrh na schválenie nájmu obecného bytu

žiadateľovi Romanovi Oleksandrovi na dobu určitú počas

trvania pracovného pomeru v EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, Bratislava
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27. Návrh na schválenie nájmu obecného bytu

žiadateľke Oľge Farkašovej na dobu určitú počas

trvania pracovného pomeru v EKO-podnik

verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90

Bratislava

28. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových

kontajnerov pre rok 2020

29. Informácia o spracovaní územných plánov zón

a urbanistickej štúdie dopravy

30. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športová

a klubová činnosť 2020 Slávia vodné pólo vo výške

4 900,00 €

31. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske

združenie Kominárka – Rodinné centrum vo výške

12 000,00 €

32. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Depaul Slovensko,

n.o. vo výške 3 000,00 €

33. Rôzne

34. Interpelácie

35. Záver.

Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

konaného dňa 04. 02. 2020 a 05.03.2020

. Informácia o činnosti mestskej polície Expozitúry

Bratislava III za obdobie od 01.02.2019 do 01.05.2020.

Čiže, ak dovolíte, prejdeme k schváleniu programu

dnešného rokovania. Takže, nech sa páči, pripravíme sa.
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Prosím, hlasujeme, kto je za.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta, ja som sa prihlásil do diskusie

k programu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Petrovič. Dobre.

     Nech sa páči, pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Dovolím si navrhnúť presunúť bod 6 na

záver rokovania; pred bod rôzne.

Starosta Mgr. R. K u s  ý :

Návrh na presunutie bodu 6 – Návrh na vymenovania

riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS, na záver

rokovania pred bod rôzne. Čiže bol by za bodom 32. Dobre.

To je návrh pána poslanca Petroviča.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, nie celkom rozumiem tomu návrhu, ktorý dal pán

Petrovič, keď ho neodôvodnil, ale sledujem aj sociálne

siete a som sa teda aj dočítal na facebookovom profile

Novomestskej zmeny, že treba riešiť nielen príspevkovú
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organizáciu EKO-podnik ale aj ďalšie príspevkové

a rozpočtové organizácie.

     Tak nechápem, prečo by sme sa mali vyjadriť k tomuto

bodu č. 6, keď sú tu všetci poslanci a kde bude zabezpečené

aj diskusia a každý sa bude môcť k tomu vyjadriť. Keď to

bude úplne na konci, veľa kolegov pôjde prečo. Neviem, či

je to zámer. Možno nás aj pozerajú viacerí diváci

a predpokladám že to online vysielanie funguje. A neviem,

či bude mať niekto záujem „x“ hodín čakať, kým sa dostaneme

k tomuto bodu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič, len chcem upozorniť, že

faktickou poznámkou sa nereaguje na faktickú poznámku podľa

rokovacieho poriadku; len upozorňujem.

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Dobrý deň kolegyne, kolegovia.

Vážený pán starosta, ja by som chcel povedať, že som sa

vzdal členstva v Klube nezávislých poslancov a už tam

nefungujem ako predseda. Momentálne fungujem ako nezaradený

poslanec. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumiem. Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto vystúpiť k programu dnešného

rokovania?

Dobre vidím, pán poslanec Korček, áno? Nech sa páči.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na to čo

povedal pán poslanec Mikuš, s tým že teda oznámil, že

vystúpil z nášho klubu; pán poslanec Mikuš bol kedysi

predseda nášho poslaneckého klubu.

     A my sme sa zhodli,  že zatiaľ nemáme nového predsedu,

ale do voľby nového predsedu budem zastupovať klub

v rozsahu práv a povinností v zmysle rokovacieho poriadku

ja. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto, má niekto nejaké

návrhy, pripomienky k programu dnešného rokovania? Nie.

Dobre.

Takže, ak dovolíte, ideme hlasovať o programe dnešného

rokovania tak, ako bol predložený.

     V prípade, že nebude schválený, budeme hlasovať

o návrhu pána poslanca Petroviča.

V poriadku? Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pripravíme sa. Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               11 poslancov.

Proti:            11 poslancov.

Zdržal sa:         2

Takže, ideme hlasovať o programe, o návrhu pána

poslanca Petroviča.
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Poprosím sekundičku; pán poslanec Korček, faktická

poznámka?

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

To je procedurálna poznámka, kolegovia, lebo pán

starosta povedal, že ideme hlasovať o návrhu pána

Petroviča; nie teraz, povedal to prvýkrát. V zmysle zákona

o obecnom zriadení máme najprv hlasovať o programe, tak ako

bol navrhnutý a potom o pozmeňovacích návrhoch.

Starosta Mgr. R. K u s ý:

Tak to bolo. Najprv sme hlasovali o programe, tak ako

bol navrhnutý; s tým že program, ak to dobre chápem, nebol

schválený. Tak ideme hlasovať o návrhu pána poslanca

Petroviča, ktorým je návrh na preradenie bodu 6, a jeho

danie pred bod 33.

Má niekto nejaké výhrady voči tomuto postupu?

Pán vicestarosta, nech sa páči.

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

Áno, ďakujem. Ja sa chcem len spýtať, a opravte ma

teda, keď teraz je tu návrh pána poslanca Petroviča; keď ho

neschválime, že tým pádom sa nemôžeme vrátiť k tomuto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Augustinič?

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

Nie.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Spravil som niečo, čo nie je korektné? Nech sa páči,

ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Petroviča.

Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, chcete vystúpiť?

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Navrhujem krátku prestávku, lebo dosť mi to také

prišlo, že pre niektorých kolegov aj sme sa strápnili, tak

môžeme  nejakú krátku prestávku dať a si to nejako

vydiskutujme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Samozrejme, ak si želáte prestávku; ak sa na tom

zhodnete, môžeme dať. Nie je to ako zvrátiť. Pri všetkej

úcte sú len dve možností: buď schválime návrh pána poslanca

Petroviča, a tým pádom to bude na konci programu, alebo

dnešné zastupiteľstvo bude ukončené. Bohužiaľ, tvrdý zákon

ale zákon.

Nech sa páči, ide hlasovať o programe dnešného

rokovania v zmysle zmeny pána poslanca Petroviča.

Nech sa páči.

(Hlasovanie.)

Za:                 16 poslancov.

Proti:               6

Zdržal sa:           2.

Program dnešného rokovania je teda schválený.

Môžeme prejsť k bodu 3.
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BOD 3:

Voľba členov návrhovej komisie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do návrhovej komisie máme navrhnutých pána poslanca

Mgr. P. Weissa a pána poslanca Ing. L. Gašpierika; je to

v poriadku? Áno, ďakujem pekne.

Má niekto iné návrhy?  Nie.

Dávam hlasovať o tomto návrhu. Kto je za to, aby

členmi návrhovej komisie na dnešnom rokovaní boli pán

poslanec Weiss a pán poslanec Gašpierik?

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  24 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            1

Ďalším bodom je bod 4.

BOD 4:

Voľba overovateľa záznamu a uznesení

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Za overovateľov záznamu a uznesení sú navrhnutí: pán

poslanec JUDr. T. Korček a pán poslanec Ing. P. Galamboš.

V poriadku? Ďakujem pekne.

Nech sa páči, ideme hlasovať.
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Kto je za to, aby overovateľmi záznamu a uznesení na

dnešnom rokovaní boli pán poslanec Korček a pán poslanec

Galamboš – hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Prikročíme k ďalšiemu bodu.

BOD 5:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova.

Nech sa páči, ak má niekto nejakú pripomienku.

Do diskusie nie je nikto prihlásený; ale, pani

Timková.

Môžem pekne poprosiť, kolegyne, kolegovia, máme tu

dnes veľa bodov, tak môžeme tak svižne. Čiže, keď má niekto

návrh na diskusiu alebo príspevky, prihlásime sa hneď;

dobre?

Pani poslankyňa Timková, nech sa páči.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa stále

chcela spýtať na ten jeden bod, na stavbu JASKÁČ. Stále je

tom, že je to v plnení, alebo v konaní – že či už to nejako

pokročilo, alebo nie? Mali sme dostať informáciu. Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

V dôsledku koronavírusu sa všetko spomalilo, ale

v priebehu týždňa mali by sa nejaké veci pohnúť, takže

informáciu dostanete. Priznám sa, že neviem čo všetko čo

bolo v tom uznesení, ale minimálne informáciu

o jednotlivých konaniach, ktoré tam sú, alebo čo je k tejto

stavbe by ste mali do týždňa dostať.

Pán prednosta, prosím, dozrite. Buďte taký dobrý.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, v zmysle vašej

pripomienky a aj členstva v návrhovej komisii by som Vás

chcel požiadať, či by ste vedeli dať internú úlohu pánovi

prednostovi úradu, kde by sme aktualizovali rokovací

poriadok. Viem, že na hlavnom meste je v súčasnosti nový

rokovací poriadok, kde sa dá prihlasovať len do určitého

času. Čiže, aby sme vedeli veľmi racionalizovať naše

rokovania, aby keď je nejaký bod sa prihlásili tí, ktorí

chcú k nemu vystúpiť a potom neboli rôzne príspevky čo koho

napadne počas hodinovej, či dvojhodinovej diskusie.

     Takže, či by sme vedeli pristúpiť k takejto minimálnej

úprave rokovacieho poriadku? A či keď by bola takáto vôľa

mohol pán prednosta spracovať a predložiť do

zastupiteľstva?

Ďakujem.
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Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Myslím si, že je to možné. To ani nie je o rokovacom

poriadku, to vieme dať hneď. Ale je to o tom softweri,

ktorý tu máme a musím to prerokovať s tými Košičanmi, že či

je to možné do toho času; ale myslím si, že áno.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto niečo, nejaký príspevok v rámci bodu

5?

V prípade že nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia. Nech sa páči.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto konštatuje, že

1. Trvá plnenie uznesení – podľa predtlače.

2. Splnené boli uznesenia – podľa predtlače.

3. Zrušené boli uznesenia – podľa predtlače.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 24 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1

Ďalším bodom je bod č. 6.
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(Pôvodný bod 6 podľa navrhnutého programu – Návrh na

vymenovanie riaditeľa p.o. EKO-podnik VPS bol presunutý

pred bodom rôzne)

BOD 6:

Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podnik VPS

(Prerokovávaný za bodom 32  - str. 200)

BOD 7:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.

1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na

území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova. Má niekto niečo k tomuto bodu?

Nie.

Ďakujem pekne.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto po prerokovaní materiálu

1. s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2020,
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ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.

1/2017 zo dňa 14.02.2017 o miestnom poplatku za

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo

dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na

území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto k vyhláseniu úplného znenia

VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Ak dovolíte, najbližšie dva body sú o parkovaní,

parkovacej politike. Ja predtým, než dám slovo pánovi

vicestarostovi ako garantovi v tejto veci, tak chcem

poďakovať všetkým, naozaj všetkým ktorí pomohli, ktorí sa

zúčastňovali stretnutí, ktorí mali pripomienky, ktorí

materiály spracúvali. Teda nielen jemu, ale aj našim

kolegom z právneho, investičného oddelenia, poslancom

parkovacej politiky, ale aj všetkým poslancom ďalším, ktorí

sa zapájali, pomáhali. Cieľom je, aby sme to zvládli naozaj
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čo najlepšie. Pozerajú sa na nás ostatné mestské časti,

pozerá sa na nás aj magistrát.

BOD 8:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019

zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, nech sa páči, máte slovo.

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

Pán starosta, ďakujem pekne. V tomto prípade meníme

iba účinnosť všeobecne záväzného nariadenia. Pamätáte ti,

že pôvodne malo byť účinné od 1. mája tohto roku, ale

v dôsledku koronavírusu alebo pandémie sa nám posúvajú

všetky tieto projekty nielen u nás, ale aj na meste. Takže

navrhujeme tam termín 1. 10. 2020 s tým že ešte je tam

jedna úprava. My sme sa po rokovaní dohodli aj

s magistrátom, v ktorým komunikujeme a všetky veci riešime

v spolupráci s kolegami z magistrátu, lebo gestorom

dočasného parkovania alebo parkovacej politiky je mesto.

Rozhodli sme sa, že v § 6, spôsob možnosti úhrady,

vypúšťame parkomaty. Teda uhrádzať budú môcť hodinové

parkovania iba SMS-kami alebo na webovú aplikáciu, ale

mobilnej aplikácie.

     Čiže to je jediná zmena v tom VZN.



26

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Ale tá najdôležitejšia je účinnosť, keď navrhujme 1.

10. 2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

1.  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa

19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.

9/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

2. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto k vyhláseniu úplného znenia

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                 25 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďakujem pekne.

Ďalším bodom je bod 9.

BOD 9:

Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci za účelom

realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR

Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Vieme, že to je lokalita medzi Kukučínovou, Trnavskou,

Trnavským mýtom, Bajkalskou spolu s lokalitou okolo

Belehradskej ulice.

Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Povedal som to pred

chvíľou. Čiže sú to jednotlivé body, sú to povinností

mestskej časti, tam to máte presne vyšpecifikované. Prvý

bod bola technická komisia, všetko sme konzultovali, všetky

procesy sme nastavovali, ale aj ešte stále nastavujeme.

Čiže my nie sme ešte ďaleko, máme dosť do toho finále. Čiže

my máme zabezpečiť informačný systém a všetko ostatné. Čiže

projekty dopravné, vodorovné a zvislé značenie. Plus sú tam

úlohy magistrátu a hlavne tam ide o spolufinancovanie, čiže
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refundáciu. Čiže tam je presne vyšpecifikované, čo bude

hradiť mesto.

Ja len chcem z tohto miesta poďakovať. Nie vždy sme

v zhode s magistrátom, ale myslím si, že tá spolupráca je

dobrá. A verím, že bude aj naďalej. Vo štvrtok máme

stretnutie k tejto téme s pánom primátorom, lebo sú tam

niektoré otvorené otázky čo sa týka dopravných projektov.

Myslím, že je Vám známa ulica Odbojárov, Vajnorská, kde

máme problémy s tým ako si predstavuje magistrát

cyklotrasu. Ale verím, že všetky tieto veci vyriešime

v prospech mesta a mestskej časti Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja si dovolím poprosiť mestských

poslancov, aby sa zúčastnili tejto diskusie. Nejde len

o tému ulice Odbojárov, kde podľa mojej mienky

a obyvateľov, zbytočne by ubudlo 9 – 10 parkovacích miest,

ale aj o tému rekonštrukcie Vajnorskej ulice. V prípade, že

nebude nadradená a nepovie sa, že toto bude priorita

nejakých opráv chodníkov a komunikácií za tento rok v našej

mestskej časti a nebudú sa tu riešiť tak chodníky ako aj

cesta na Vajnorskej ulici, budeme musieť v tomto roku

vypustiť cyklotrasu a vôbec parkovaciu politiku na samotnej

Vajnorskej ulici nerealizovať. Bolo by to naozaj nezmyselné

vzhľadom na to, v akom je to stave. To je z mojej strany

všetko.

Pani poslankyňa Šebejová.

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať. Tam sa

hovorí v tom návrhu o vzniku pracovnej skupiny, kde budú

dvaja zástupcovia za mesto, že kto tam bude za mestskú časť

a dokedy má vzniknúť tá pracovná skupina?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta.

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

Tá pracovná skupina bola menovaná pánom starostom

mestskej časti, ak si dobre pamätám. Poprosím Andreja, keď

niekoho zabudnem, aby ma doplnil. Bolo tam 5 pracovníkov za

mestskú časť. Bol tam Andrej Árva, Pavel Troiak. Za mesto

tam boli dvaja, bol tam zástupca sekcie dopravy, pán Metri

a pán Banovec, oni sa striedali, boli tam IT, bol tam pán

Lukáš, ktorý je vedúci sekcie na magistráte. Ale všetkých

našich si nepamätám. Doplní má Andrej. Takže ja na tie mená

som trochu slabší.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo, Áno, je to pravda, táto

technická komisia bola zriadená v priebehu minulého roka.

Myslím, že to bolo niekedy v novembri. Nadviazali sme na

tie dohody medzi mestskou časťou a Magistrátom. Technická
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komisia bola obsadená ľuďmi z mestskej časti

a z magistrátu. Za mestskú časť boli zúčastnení: pán Dula,

pán Mikulec, pán Árva, pán Winkler, pán Troiak. A za

Magistrát tam bol pán Škafík, Metri a pán Banovec. A plus

sa tam striedali aj niektorí pracovníci magistrátu

z oddelenia; na tie mená si nespomeniem. V podstate úlohou

komisie bolo zadefinovať opis predmetu zákazky čo sa týka

softwerovej časti a parkomatov. Parkomaty sú súčasne

neaktuálne. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa samozrejme tej konferencie

s mestom zúčastním, ale myslím si, že by bolo fajn tam

prizvať aj kolegu pána Filipoviča, ktorý prizvaný nebol

a teda dosť sa tam angažoval.

     A na druhej strane musím povedať, že ja som túto

otázku otvorila aj na dopravnej komisii na meste, kde mi

bolo jasne vysvetlené, že tieto všetky veci sa komunikovali

práve v tejto pracovnej skupine, rovnako čo sa týka

Odbojárov a nahradenia parkovacích miest na Kalinčiakovej.

Mestskou časťou boli schválené, resp. bola dohoda v tej

pracovnej skupine, že sa to takto urobí, preto sa to takto

spravilo. A teraz vlastne sa snažíme, že takto to nechceme.

Oni ma tam, nechcem povedať že nechceli, ale v zásade mi

povedali, že teda mali by sme vedieť asi čo chceme. A že

jednoducho takto sme sa dohodli na pracovnej komisii,
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ktorej som nebola účastná, takže som nevedela oponovať, či

tá dohoda bola alebo nebola.

     Každopádne oni to vyargumentovali s tým, že síce

ubudlo 9 miest na Odbojárov, ale 12 pribudlo na

Kalinčiakovej. To znamená, že obyvatelia o žiadne miesta

neprišli. Takže bude to zaujímavá diskusia. Zúčastním sa

tam konštruktívne a chcem aby obyvatelia boli spokojní.

     Ale treba si aj uvedomiť to, že parkovacia politika

prinesie oveľa viac takýchto problémov. Netreba sa toho

zľaknúť. Bude toho oveľa viacej, pretože tých miest

dostatok nie je a mesto má politiku otvárať verejný

priestor chodcom, cyklistom, matkám s kočíkmi a odpratávať

autá z ulíc. To je proste politika, ktorú oni sledujú a

určite celé mesto sleduje. Ja s tým v zásade súhlasím.

     Pôvodne boli tie plány oveľa prísnejšie, oni chceli

dostať oveľa viac áut z ulíc a teda z chodníkov.

A jednoducho mesto bude chcieť postupne dôjsť k tomu, aby

sa na chodníkoch vôbec neparkovalo.

Takže pripravme sa na to, že toho bude viacej a vždy

budeme chcieť vyhovieť občanom, lebo ja chápem že

obyvatelia chcú parkovať najlepšie pred vlastným vchodom,

aby nemuseli chodiť na vedľajšiu ulicu, tak toto už nebude.

A treba tých obyvateľov trošku na to pripraviť.

Takže len chcem povedať aj to, že možno smerujeme

niekedy na Braňa Filipoviča, že niekedy treba skôr tých

ľudí ukľudniť a povedať im riešenie a nie vyostriť

situáciu. Teraz vyzeráme ako nekompetentná mestská časť,
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ktorá niečo schváli, potom namaľuje, potom znovu premaľuje

a potom to zase budeme robiť inak. Takže ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Ja chcem veľmi pekne poprosiť všetkých,

vrátane pána poslanca Filipoviča, nezastavme sa pri tomto

bode. Nezastavme sa pri tomto bode. Ja si dovolím pani

poslankyni vysvetliť možno niečo čo je za tým všetkým.

     Pri všetkej úcte k našim kolegom z magistrátu,

mnohokrát tá komunikácia je o tom, že povedia nám: buď to

bude takto alebo to nebude. V prípade Odbojárov je to

jediný prípad, kedy dochádza k zníženiu počtu parkovacích

miest oproti tomu ako to bolo vyznačené v minulosti. Všetky

parkovacie miesta, ktoré boli vyznačené v minulosti boli

vyznačené už v zmysle platnej normy. To znamená, že už pri

tom vyznačovaní došlo k úbytku park. Miest. My nevidíme

v tom zmysel, aby k takémuto ďalšiemu úbytku došlo už len

preto nie, že nerobí sa to konzekventne. To znamená, že

časť tých parkovacích miest ubúda.

     Ale keby sa povedalo naozaj, že cieľom je maximálne

rozšíriť ten chodník pre matky s deťmi, pre chodcov ako

takých, tak by tých áut reálne malo ubudnúť ešte viac. Ale

nie, reálne nie je to potrebné, tie autá tam už boli

upratané.

Myslím si, že by sme v takom prípade jednoducho mali

byť rozumní a dať to späť. A reálne na tej Kalinčiakovej,

parkovacie miesta nepribúdajú, oni sú tam, my sme ich tam

vybudovali, len ide o to, že sa nejako zahrnú papierovo do
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tej parkovacej politiky. Ale to nám nevytvára väčší počet

parkovacích miest.

Čiže, ja chcem veľmi poprosiť, tu je vysvetlenie

k tomu a my budeme o tom diskutovať. Zavoláme pána poslanca

Filipoviča na to stretnutie. Ja si myslím, že netreba ľudí

dráždiť kvôli 9 parkovacím miestam. A dohodnúť sa, ako to

bolo predtým. Uvidíme, aký názor bude mať mesto.

     Chcem pekne poprosiť, naozaj máme pred sebou veľa

bodov, nezastavme sa tu, nakoľko tento bod nie je o ulici

Odbojárov.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Faktická poznámka je celkom rýchla, tak

snáď nezastavím túto diskusiu. Ja chcem poďakovať pani

Augustinič za tie múdre a rozumné slová. A naozaj by som

rád apeloval na to, aby táto diskusia bola konštruktívna.

O parkovacej politike sme sa rozprávali veľa. Vieme že to

budú nie vždy jednoduché rozhodnutia.

     Ale ten vyšší záujem pomôcť tým ľuďom, ktorí mali

doteraz naozaj veľké problémy sa pohybovať po meste

a odbremeniť chodníky; to je a musí byť na prvom mieste.

A naozaj by som rád poprosil aby niektorí mestskí a miestni

poslanci sa zdržali rôznych agresívnych výpadov či už na

zamestnancov magistrátu a iných poslancov. Diskutovali

maximálne slušne a konštruktívne. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec

Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať

Katke (Ing. Augustinič) za jej diskusný príspevok. Nechcem

to tu ďalej na tomto fóre rozpitvávať, lebo by sme tu

strávili dosť dlhú dobu. Ja sa tiež rád zúčastním tej

konferencie. V zásade nesúhlasím s tým, čo ste povedali Vy,

pán starosta. Bol som na tom stretnutí, kde sme sa

rozprávali aj o Odbojárov, a teda tak ako je to

interpretované, ja si to pamätám inak. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem veľmi pekne. Katka (Ing. Augustinič) ďakujem,

že si ma zavolala do tej konferencie. K tomu by som chcel

povedať; pán starosta, povedali ste k tomu asi všetko.

Nebavme sa, že sme niečo vynašli, čiže len sme ukrátili

projekt parku JAMA. A čo sa týka toho, Maťo (Mgr. Vlačiky),

máš u mňa ginko na pamäť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky, faktická

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

Ja len chcem povedať toľko, že park JAMA ste

neukrátili o žiadne miesta. Ja to park v centre mesta, do

ktorého nemajú ľudia chodiť autom, je to naozaj v pešej

dostupnosti a v dostupnosti MHD. A tie miesta neboli

zahrnuté predtým v parkovacej politike. Takže sme zvýšili

tie miesta pre rezidentov, pre tých ľudí, ktorí tam bývajú

s tým, že sme tieto miesta zahrnuli. Takže ja si myslím, že

naozaj moja pamäť je v poriadku a môžeme sa o tom

porozprávať vo štvrtok. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič; len chcem pekne

poprosiť faktickou poznámkou sa nedá na faktickú poznámku

reagovať. Ani ja nereagujem na pána poslanca Vlačikyho. Tu

riešime bod 8, prosím schváľme ho. Vieme o čo ide, urobil

sa kus dobrej roboty. Prosím ak je to možné.

Pán poslanec Filipovič, ste prihlásený, takže máte

slovo.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Už to nebudem rozpitvávať, len sa musí potom mobilmi

vysvetliť, ako majú chodiť. Dobré?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Má ešte niekto nejakú pripomienku,

návrh? Pani poslankyňa Šebejová.
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ospravedlňujem sa, že vás takto zdržujem, ale pozerám

stránku mestskej časti a tam myslím že by stálo za to

urobiť tú zmenu a vlastne vytiahnuť tú parkovaciu politiku

hneď na tú prvú stránku. A vlastne využiť ju na konzultáciu

s občanmi a naozaj aj niekde umiestniť tých členov tejto

pracovnej skupiny, aby ľudia mali možnosť aj cez ten portál

sa opýtať povedzme nejaké informácie, ktoré aktuálne

nevedia a potrebujú si ich overiť.

Takže určite by som vás poprosila, aby ste sa tomuto

venovali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nie.

Nech sa páči, ideme hlasovať.

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

1. s c h v a ľ u j e   priložený návrh Zmluvy

o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky

v hlavnom meste Bratislave v pilotnej zóne Mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto

2. s p l n o m o c ň u j e  starostu mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto k podpisu Zmluvy o spolupráci za

účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste

SR Bratislave v pilotnej zóne Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďalším bodom je bod 9:

BOD 10:

Návrh na vyhovenie protestu prokurátora vo veci Všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019 ktorým sa mení a dopĺňa

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova.

Ak dovolíte, otváram k tomu diskusiu, ak niekto k tomu

niečo má. Materiál ste čítali.

Čiže, ak dovolíte, návrh uznesenia.
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NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

v y h o v u j e

Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III,

Vajnorská 47 v Bratislave, č. k. Pd 233/19/1103-2 zo dňa

20.02.2020 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa

14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja

v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti

Bratislava-Nové mesto v znení všeobecne záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017

zo dňa 30.06.2017 a

    z r u š u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto č.  2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení všeobecne

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               16 poslancov.
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Proti:             0

Zdržal sa:         7

Ďakujem pekne.

Ďalším bodom je správa z kontroly hospodárenia.

BOD 11:

Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím pána hlavného kontrolóra, aby predniesol

správu, resp. správu ste dostali vopred, čiže iba o nejaké

úvodné slovo.

Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Dobrý deň prajem. Máme tu správu z kontroly

hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry

Bratislava. Náš útvar kontroloval roky 2017, 2018. Kvôli

objektívnosti treba povedať, že tá kontrola bola relatívne

komplikovaná vzhľadom na prestavbu ktorá tam prebieha, to

znamená veľa veci bolo vytopených. V máji 2019 bolo asi

najrozsiahlejšie vytopenie. Tam budú ešte nejaké problémy

s poisťovňou, ktorá nám odmietla zaplatiť tie straty s tým,

že ide o škody spôsobené treťou stranou.

Program kontroly bol zameraný na evidenciu majetku

organizácie. Potom v ďalšom bode príjmovú časť rozpočtu

a výdavkov rozpočtovej organizácie.
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Čo sa týka evidencie majetku, nemám žiadne výhrady.

Skutočný stav všetkých položiek, ktoré boli predmetom

inventúry, súhlasia so zostatkami na účtoch a vedených

v účtovných knihách.

Ďalší bod: Príjmová časť rozpočtu Strediska kultúry.

     Na všetky požadované doklady za kontrolované obdobie

roku 2017 a 2018 boli predložené. Vedúca ekonomického

oddelenia, ktorá nastúpila na uvedená pracovnú pozíciu

v júli 2019, tieto doklady nevedela dohľadať a riadne

priložiť. Na ekonomickom oddelení organizácie sa

vystriedalo niekoľko ľudí, čiže boli tam naozaj vážne

personálne problémy. Dodávatelia externí týchto služieb

boli tiež riadne vysúťažení, ale pri podmienke najnižšej

ceny zrejme že to niekedy a dosť často nie je to najlepšie

čo môže byť. Čiže boli tam problémy aj so zmluvami

a s inými vecami. Je to tu ďalej uvedené; koho to zaujíma,

môže si to prečítať celé, ja len to zhrniem:

Podľa vyjadrenia súčasnej vedúcej ekonomického

oddelenia z dôvodu striedania sa zamestnancov na

ekonomickom  oddelení prišlo k tomu, že doklady boli

neúplné a chýbali niektoré evidencie. Niektoré evidencie

vlastne sa doteraz hľadajú. V prípade miezd sa evidencia

nachádza u externého dodávateľa, ktorý ju odmieta posunúť,

atď.

Čo sa týka, podľa mňa závažných skutočností ďalších,

Daňový úrad Bratislava uložil Stredisku kultúry pokutu za

správny delikt na úseku mzdovej agendy z dôvodu nepodania

prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa

zákona o dani z príjmov. V uvedenom období spracovanie
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miezd nefungovalo. Bola tam nejaká spoločnosť, nedodala to

načas, nedodala to úplné, nedodala to vôbec.

To je asi všetko k bodu 2.

K bodu 3: Ide o konkrétne prípady, keď bolo pánovi

Kováčikovi doručené oznámenie o odstúpenie od zmluvy

z dôvodu, že si neplnil svoje povinností. Boli tam závažné

porušenia, ktoré sa týka napríklad opakovaného nesprávneho

spracovania miezd, nepodania hlásenia z dane z príjmov zo

závislej činnosti, nereagoval na výzvy Sociálnej poisťovne,

nekompletne vedená personálna agenda, nespracovanie nových

dohôd o vykonaní práce, neuzavretie tých starých. Takže

v súvislosti s uvedenými dodávateľskými zmluvami, táto

zmluva bola vypovedaná.

Čo sa týka ďalších porušení v rámci mzdovej politiky,

metodické problémy keď odmeny neboli účtované v súlade

s účtovnými pravidlami. Chyba na strane vedenia bola aj

v tom, že návrh rozpočtu za kontrolované obdobie

neobsahoval výšku finančných prostriedkov na odmeny. Proste

aj táto skutočnosť má byť zahrnutá v návrhu rozpočtu.

Kontrolovaný subjekt k vyplateným odmenám nevypracoval

návrhy na poskytnutie odmien zamestnancom, vrátane výšky

navrhovanej odmeny. To by sa nemalo stávať, ako sa nám

stalo naposledy za pána Šťastného.

Ja to skrátim: Kontrolné zistenia pri preverení

náhodne vybraných dokladov a faktúr. Bežné bolo, že nie

každá finančná operácia prešla základnou finančnou

kontrolou. Ak základnou finančnou kontrolou aj prešla, bola

neúplná, alebo nedostatočná. Vyskytli sa tu také zjavné
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pochybenia ako úhrada zálohovej faktúry na nejaký catering.

Jediné pochybenie bolo v tom, že toto malo byť samozrejme

zmluvne dohodnuté. Bola nesprávne uplatnená ekonomická

klasifikácia.

Boli tam odmeny za mimopracovnú činnosť, ktoré zase

boli zlé klasifikované, zlé zaúčtované, čo zase potom

skresľuje hospodársky výsledok. Takže tam je skutočne tých

dôvodov veľa, čo evidovať treba. Predpokladám, že zásadný

problém bol tiež na strane dodávateľa. Vedenie malo

reagovať asi pružnejšie.

Boli tu nejaké zákazky, bez vykonania prieskumu trhu,

pri obstarávaní nasledovných prác a služieb. Je tu interná

smernica, ktorá je správne naformulovaná, len sa v rámci

nej nepostupovalo. To znamená zase problémy pri verejnom

obstarávaní.

     Tu už len môžem skonštatovať, že na základe  vykonanej

kontroly čerpania bežných výdavkov rozpočtová organizácia

resp. náš útvar to hodnotí ako stav nepostačujúci. Čiže

najväčší problém vidíme v tomto bode č. 3.

Na záver: Bol porušený zoznam zákonov, čiže bol

porušený:

zákon č. 431/2002 o vedení účtovníctva

zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite

zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme

zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

v znení nasledovných predpisov.
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Takže na základe toho som si navrhnúť uznesenie, ktoré

má dve časti:

Bod a) Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu

miestneho kontrolóra.

Bod b) na základe zistených skutočností vyslovuje

nespokojnosť s ekonomickým riadením rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Ukladá riaditeľke organizácie v správe konštatované

nedostatky z kontroly odstrániť do 3 mesiacov od

prerokovania správy v miestnom zastupiteľstve.

Toto je asi všetko z mojej strany.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím, že nás to trápi všetkých. Každý kto rozpráva,

tak sa mu to rozpráva ťažšie. Ďakujem pekne za prednesenie

správy.

Poprosím, pani poslankyne a páni poslanci, otváram

diskusiu. Myslím, že pán poslanec Petrovič je ako prvý;

nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Musím povedať, že som si so záujmom

prečítal správu pána kontrolóra a veľmi ma neteší, že musím

konštatovať niečo veľmi podobné ako v prípade pána

riaditeľa Papugu. Sme tu svedkami toho, že človek, ktorý je

poslancami zvolený, alebo starostom poverený; v tomto
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prípade len poverený dokonca vedením organizácie mestskej

časti, sa dopúšťal v rámci výkonu svojej funkcie

porušovania zákonov. Rozšíril sa nám teraz tak nešvár, že

to porušovanie zákonov sa berie ako; však mal snahu, on

chcel, a boli tam nejaké iné objektívne príčiny, atď.

Ja som vedúci pracovník vo svojej práci. Neviem si

predstaviť že by som zotrval vo svojej funkcii, že by ma

ktokoľvek v mojej firme nechal vo funkcii pokiaľ by som

opakovane a závažným spôsobom porušoval zákony tohto štátu.

     Z môjho pohľadu mi nezostáva nič iné, ako podať

pozmeňujúci návrh k uzneseniu, ktorý znie tak, že sa

vypúšťa text od slova ukladá a znie:

Žiada starostu mestskej časti Rudolfa Kusého, aby zrušil

poverenie pani Priečinskej vedením Strediska kultúry

a vypísal nové výberové konanie na post riaditeľa Strediska

kultúry.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán kontrolór, chcete reagovať, lebo tak ste sa

nedýchli?

Miestny kontrolér Ing. M. B ö h m :

Nie. Ja som sa len nadýchol.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Pán poslanec Korček faktická poznámka.
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Je tu pani riaditeľka, takže môžete reagovať. Nech sa

páči, treba sa prihlásiť a dáme vám slovo.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, vážený pán

starosta, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril

k pozmeňovaciemu návrhu pána poslanca Petroviča. Ja tento

pozmeňovací návrh nepodporím z dvoch dôvodov: jednak je

právne chybný a pokiaľ bude prijatý, že nemal by byť

z vašej strany podpísaný. A potom môžeme povedať svoje

argumenty. Čiže to je proste môj názor na tento pozmeňovací

návrh pána kolegu.

A čo sa týka keďže pán kolega hovorí o vypísaní nového

výberového konania, my sme už výberové konanie mali. To

výberové konanie prebehlo, to výberové konanie má nejaký

výsledok. Tým výberovým konaním sme sa mali zaoberať tu na

pôde Miestneho zastupiteľstva 5. marca 2019 ako si ja

pamätám. Ten návrh na vymenovanie pani riaditeľky bol

stiahnutý.

     Čiže my najprv musíme zo zákona dokončiť toto výberové

konanie či menovaním alebo nie, a potom môžeme prípadne

vypísať nové výberové konanie. Iný postup podľa môjho

právneho názoru by bol porušením jednotlivých ustanovení

zákona o výkone práce vo verejnom záujme, podľa ktorého

bolo toto výberové konanie vypísané. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem za slovo. Ja by som sa vyjadrila k návrhu pána

Petroviča; takisto podporujem tento návrh. Po prečítaní tej

správy z kontroly som skutočne zhrozená, ako fungujú

niektoré organizácie našej mestskej časti a opakovane, a

dlhodobo.

K príspevku pána Korčeka toľko; ja som bola tiež

členkou výberovej komisie ešte v januári roku 2019. Naozaj

ma zaskočilo, že v marci bol stiahnutý tento návrh

a odvtedy sa vlastne nič nedialo. Čiže pokiaľ treba ukončiť

toto výberové konanie, tak myslím si že po vedomosti a po

tejto správe ktorú sme si vypočuli nie som si úplne istá,

že výsledok tohto výberového konania je naozaj stále platný

a legitímny. Takže len toľko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja som v podstate chcel povedal to isté čo kolegyňa.

Ja si myslím, že pán starosta v tomto smere, keďže poveril

pani riaditeľku, tak toto poverenie môže samozrejme zrušiť.

Tam nevidím vôbec žiadny problém, ani z hľadiska právneho.

Čo sa týka nového výberového konania boli ste to Vy,

pán kolega, a kolegovia z vášho klubu, ktorí nás

presviedčali, aby sme tento návrh stiahli z rokovania
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zastupiteľstva. Chceli ste vtedy ešte kultúrnu komisiu. Tá

sa uskutočnila. Následne už tento bod programu sa na

zastupiteľstvo nikdy nevrátil. Takže vaše prekvapenie

z toho, že sa to nevrátilo, je celkom zaujímavé. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Faktická poznámka, pán poslanec Korček.

Kolegyne, kolegovia, ja len chcem poprosiť, väčšine

z nás sa naozaj dýcha ťažšie. Skúsme dnes urobiť toto

rokovanie svižnejšie, nech preberieme naozaj dnešný program

s tým, že áno, som za to. Začnime sa venovať Stredisku

kultúry intenzívnejšie, ale prosím, nie tu dnes. Myslím, že

na to kapacity nemáme.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ja budem naozaj stručný. Pán kolega Petrovič, ten

návrh bol stiahnutý, ale ani Vy, ani ja som nebol

predkladateľom tohto návrhu. Čiže, či ten návrh bude

opätovne predložený, tak to nie je k dispozícii, vo vašom

klube, alebo na vašej strane, alebo na mojej strane. Ja si

myslím, a tak si to pamätám, že predkladateľom tohto návrhu

bol pán starosta. Čiže, pán starosta buď ten návrh

predloží, alebo nepredloží proste v nejakom čase. Čiže Vaše

výčitky voči mojej osobe, je to absolútne nerelevantné.

     Ja trvám na tom a nebudem vám hovoriť právne

argumenty, pretože Vy zjavne nemáte o ne záujem, lebo by to

dopadlo tak ako pri tom VZN, ktoré ste predkladali a bolo

napadnuté prokurátorom. Ale nie je pravda, že by ste
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dosiahli vašim návrhom, to čo chcete dosiahnuť. Ja som

presvedčený, že by ste to nespravili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že diskusia je

na to, aby sa diskutovalo. Naozaj máme všetci rovnaké

podmienky pod tými rúškami. Ja chcem podporiť pána

Petroviča. Po pravde, čakal som že takýto návrh príde

priamo z úrade po správe pána kontrolóra. Chvíľku som

čakal, či nezoberiete si Vy, pán starosta, slovo,

a nepoviete, že ste sklamaný z fungovania danej inštitúcie.

Preto určite podporím návrh pána Petroviča. Ak tam prebieha

nejaké ďalšie výberové konanie, ktoré nie je ukončené,

navrhujem ho ukončiť, a určite nie v prospech danej osoby.

Vyhlásiť nové výberové konanie a vybrať človeka, ktorý túto

inštitúciu bude naozaj manažovať tak, aby pán kontrolór

takéto správy nám nemusel znova o rok predkladať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Pán starosta, vyzývate nás, aby sme

boli rýchlejší, aby sme rokovali svižnejšie. Ja si myslím

že, samozrejme tak ako povedal pán kolega Mrva, nejako to
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zvládneme. Vy ste už aj tu vyzývali, že je tu prítomná pani

riaditeľka. Ja si myslím, že tým že bola táto správa

predložená v takom stave v akom je zo strany pána

kontrolóra, myslím si, že by mala by aj ona vystúpiť

a niečo k tomu povedať. Lebo sedí tu vzadu a myslím si, že

nejakých pár slov k tejto správe by mala povedať zo svojho

pohľadu. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, chce

ešte niekto vystúpiť?

V prípade že nie, poprosím pani riaditeľku aby si

zobrala slovo.

Mgr. M. P r i e č i n s k á, poverená vedením Strediska

kultúry B-NM:

Dobrý deň. Takže ja by som chcela, vážení páni

poslanci povedať, že naozaj situácia v ekonomickom oddelení

bola veľmi náročná. S tým, že sme nemali nejakú dobu

vedúceho ekonóma, s tým že aj zamestnancov sme mali

poddimenzovaných ľudí. Vedúci ekonomického oddelenia sa

veľmi ťažko hľadal hlavne z dôvodu, že nemáme dostatok

finančných prostriedkov na to, aby sme ho zaplatili. Čiže

vedúci koriguje všetky tieto veci a činnosti a práce

spojené s oddelením.

Keby sme my mali možnosť regulárne zaplatiť normálnu

sumu a nie v podstate veľmi symbolickú aká je teraz na

vedúceho ekonomického oddelenia za veľmi nízky plat; a robí

mzdy, robí personálne, robí rozpočet. Ja keď som hľadala
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predchádzajúceho vedúceho ekonomického oddelenia pána

Chromého, tak som si na pomoc zavolala aj zamestnancov

ekonomického oddelenia Mestskej časti. Vtedajšia vedúca

ekonomického oddelenia pani Ondrová bola pri výberových

konaniach. Sama videla, že niekoho kto ovláda rozpočet,

rozpočtovú organizáciu, je veľmi náročné nájsť a už vôbec

nie za tých finančných podmienok.

     Čiže, my sme všetko robili v najlepšom vedomí

a svedomí, dokonca už teraz máme schválené nápravy, nejaké

smernice, všetko je aktualizované, urobené nové.

     A čo sa týka dajme tomu niektorých výberových konaní,

tam neboli pochybenia, že by sme nedodržali nejaké postupy,

alebo niečo také. Nevedeli sme dohľadať niektoré doklady,

to je pravda. Ale kontrola prebiehala u nás v čase, keď sme

boli zbalení v krabiciach. Môžete sa spýtať aj kontrolórov,

aké náročné to bolo všetko z tých krabíc vyťahovať, dokonca

s novým človekom na ekonomickom oddelení. Tam v podstate

nebol človek, ktorý by tam predtým pracoval a presne by

vedel, kde má čo hľadať. Naozaj tie podmienky boli sťažené.

Čiže, nemyslím si, rozpočet sedí, financie sedia, sú

to naozaj pochybenia také, ktoré nie je problém napraviť.

A už trištvrte z nich máme aj napravené. A keď mi to

ekonomické oddelenie bude fungovať ak ako teraz, pod novým

vedením, k takýmto nedostatkom už nepríde.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem za slovo. Nedá mi nevyjadriť sa k pani

Priečinskej. Ja keď čítam tu správu, tak čítam napríklad

mimo iného, a to nesúvisí s krabicami a s dokladmi v

krabiciach, že v roku 2017 boli zamestnancom vyplatené

odmeny vo výške 30 945 €. A podľa predloženého vyššie

uvedeného zoznamu sa jednalo v roku 2017 o vyplatenie

odmien vo výške 9 860 €, čo nie je v súlade so zistenou

výškou odmeny s rozdiel vo výške 21 085 €. V roku 2018

podobne rozdiel vo výške 10 700 €. Jednoducho to nie sú

drobné, ktoré nájdem v peňaženke, ani doklady, ktoré

nájdem.

     Prepáčte, ja sa pýtam takto. A pre mňa ako vyhovárať

sa alebo zdôvodňovať to tým, že sú veci v krabiciach, alebo

že sme nevedeli, nemohli, nezodpovedali, to nie sú

maličkosti. A potom aj také veci, dostali ste pokutu, na

strane 12. V podstate ma úseku mzdovej agendy z dôvodu

nepodania prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na

daň podľa zákona o dani z príjmov, atď.

Mňa by zaujímalo potom, to sú prostriedky, ktoré potom

zrejme chýbajú v rozpočte Strediska kultúry. Tak potom sa

naozaj nečudujte, že máme pochybnosti o tom, že v akej

výške vám schváliť rozpočet, keď sú tu také zásadné

nesúlady. A znovu budeme určite pranierovaní na internete

ako sledujeme len nejaké drobné položky a nepozeráme sa na

činnosť organizácií mestskej časti. Neviem, ja to čítam

jasne, čierne na bielom, a mne sa toto nezdá v poriadku,

ani sa mi nezdá zdôvodnenie z vašej strany. Toľko.
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Mgr. M. P r i e č i n s k á, poverená vedením SK:

Čo sa týka odmien, vždy som dávala odmeny na základe

toho že koľko financií v rozpočtovej položky bolo, a na

základe. Ja som nevyplatila viac peňazí ako som mala, alebo

niečo podobné. Čiže, ja som vždy urobila tabuľku, kde bolo

meno zamestnanca, suma, a podobne. To si neviete predstaviť

prácu s externou firmou. Bohužiaľ, brala som najnižšiu sumu

z vysúťaženej. Nevedela som nájsť človeka, ktorý by robil

mzdy.

     Čiže, hovorím, teraz to už máme na poriadku. Mám

jedného človeka, ktorý to všetko robí, ktorý na to

dohliada. A nemyslím si, že by sa ešte niečo také

v budúcnosti zopakovalo. Či už pod mojim vedením alebo pod

nejakým iným, pokiaľ to zostane tak ako je. Pod vedením

pani vedúcej, ktorá je tam teraz.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič, faktická

poznámka.

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

Ja len veľmi krátko. Ja mám tiež svoju vlastnú firmu

a mám v nej účtovnú firmu, ktorá mi spracováva mzdy,

aj robí všetky tieto veci. A ja sa rovnako na ňu spolieham,

že robí svoju prácu dobré. A možno by som bola rovnako

prekvapená. Takže, ja jednoducho to chápem, aj to, že

takáto vec sa môže stať. Jednoducho, keď ste riaditeľ

organizácie a zaoberáte sa funkciami tejto organizácie ako



53

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

takej v zmysle programu, v zmysle organizačných vecí,

zamestnancov, atď. Tak jednoducho toto je vec, ktorú

necháme na niekoho, kto je na to poverený a má to robiť

dobré, a je za to zaplatený. A nestalo sa tak, a jednoducho

je to pruser. Ja to nejako nespochybňujem, ale neviem, či

by som to úplne hodila na hlavu riaditeľky a povedala, že

za to musí teraz odstúpiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja si dovolím len kratučko zareagovať.

Pani kolegyňa, ja by som súhlasil keby išlo o nejaké

jednotlivé opomenutie alebo o nejakú jednu vec. Ale tu už

aj kolegyňa Silvia Švecová menovala viacero veci, ktoré

proste neboli v poriadku. A keď máte vlastnú firmu tak

vidíte  že Vy ako konateľ tejto vlastnej firmy

zodpovedáte za vedenie účtovníctva. Cez to nejde vlak. To

je jedno, že účtovník sa na to vykašle, že urobí chyby, Vy

zodpovedáte.

     Súčasťou tejto zodpovednosti je ale aj vyvodiť nejakú

zodpovednosť, keď sa stanú takto závažné chyby z dvoch

rokov. Tu sa nebavíme o tom, že jeden rok sa skontroloval

a našli sa tam nejaké drobné nedostatky. Tu sa kontrolovali

dva roky a sú tam zásadné rozdiely vo vykazovaných

financiách, vo vyplatených financiách, a ďalších veciach.
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     Jednoducho, pre mňa je to príliš vážne na to, aby

človek, ktorý je navyše len poverený vedením Strediska

kultúry už teda ďaleko za hranicu doby, na ktorú mal byť

poverený, tam proste zostal v tom vákuu ďalej.

Bohužiaľ, ale to je tiež jeden z obrazov našej

sociálnej politiky tejto mestskej časti, že tu je kopec

ľudí, ktorí sú len poverení vedením a to nikto nerieši, že

tam nie je normálne oficiálne, riadne dosadený človek,

ktorý tam má byť. Ďakujem.

Mgr. M. P r i e č i n s k á, poverená vedením SK:

Môžem ešte ja? Napriek tomu, že som bola len poverená

vedením, nemyslím si že by som o to menej robila, alebo

brala na seba menej zodpovednosti. Ja som si plne vedomá

aký je výsledok kontroly a opakujem, že peniaze, financie

ako také, rozpočet nám sedí. Lebo ináč ekonomické oddelenie

na Miestnom úrade by nás nepustilo ďalej. Nám účty sedieť

musia, nejde to inak. Nie sú tam žiadne peniaze

spreneverené, ani nič podobné. Sú to veci, ktoré sa dajú

odstrániť a ktoré už z väčšej časti máme odstránené.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková, faktická

poznámka.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne nedá sa k tomu

nevyjadriť, ale podľa mňa vyplýva to z toho, že my
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hospodárime s verejnými financiami, teda Stredisko kultúry,

a tie chýbajú niekde inde. My vychádzame vyslovene z tejto

kontroly ako sme poslanci, vo verejnom záujme. Tak ja

neviem, či môžeme niečo také schváliť, ale iba prejsť

s tým, že je to všetko v poriadku.

Takže vôbec to nie je nič osobné, my vychádzame

vyslovene z kontrolných údajov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Dámy a páni, nikto už nie je prihlásený, takže

diskusiu uzatváram.

Ja len chcem povedať, že zistenia, ktoré ste dostali

na stôl, dá sa na nich pozerať rôzne. Ale ja by som

súhlasil s tým, čo povedala pani poslankyňa Augustinič.

Treba to brať tak, že keď je situácia s ekonómom taká aká

je, tak sa pochopiteľne chyby vyskytnú. Kontrolór

neevidoval žiadne krádeže alebo niečo podobné. Hovoríme

o najrôznejších chybách. Uvidíme, nakoľko budú alebo nebudú

odstránené.

     Úlohou úradu je teraz v čo najkratšej dobe uzavrieť

výberové konanie z minulého roka, a čo najrýchlejšie

vyhodnotiť na koľko došlo k náprave všetkých tých

informácií, ktoré nám pán kontrolór poskytol.

Dámy a páni, ideme teda hlasovať. Už som si dovolil

diskusiu ukončiť, pri všetkej úcte. Nikto nenamietal, takže

poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. A myslím, že

najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Petroviča.
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     V prípade, že bude odsúhlasený, budeme hlasovať

o celkovom návrhu. V prípade, že nebude odsúhlasený, budeme

hlasovať o návrhu tak, ako bol prednesený pánom hlavným

kontrolórom.

Takže, nech sa páči, pán poslanec Petrovič a Váš návrh

uznesenia.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sa uznesenie zmenilo

nasledovne: Vypúšťa sa časť ukladá a text za ňou.

A doplňuje sa bod v nasledujúcom znení:

„Žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Rudolfa Kusého, aby zrušil poverenie pani Priečinskej

vedenia Strediska kultúry, ukončil prebiehajúce výberové

konanie a vypísal nové výberové konanie na pozíciu

riaditeľa Strediska kultúry.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 8 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:         16.

Takže ideme teraz hlasovať o pôvodnom uznesení, ktoré

predniesol pán hlavný kontrolór.

Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

1. Berie na vedomie

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

2. Na základe zistených skutočností vyslovuje

nespokojnosť s ekonomickým riadením rozpočtovej

organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto a

  u k l a d á

  riaditeľke organizácie v Správe konštatované

nedostatky z kontroly odstrániť do 3 mesiacov od

prerokovania správy v MZ MČ B-NM.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za.                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          8

Nehlasoval:         1.

Môžeme ísť ďalej.

BOD 12:

Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova. Rovno otváram

diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, diskusiu

uzatváram.

A 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

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                23 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Nehlasoval:         1

Ďalším bodom je plán kontrolnej činnosti miestneho

kontrolóra.

BOD 13:
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Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na

II. polrok 2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova. A zrejme aj bez

diskusie, prebrali ste to v komisiách. Čiže diskusiu

uzatváram a prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2020 nasledovne:

1. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM

v zmysle prijatých VZN MČ Bratislava-Nové Mesto za

roky 2018 a 2019

2. Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica

Bratislava-Nové Mesto Pionierska 12.

  (Ostatná kontrola bola v organizácií vykonaná v roku

2016)

Termín: september – október 2020

3. Kontrola hospodárenia organizácie ZŠ s MČ Česká 10

(Ostatná kontrola bola vykonaná v organizácii v roku

2017)

Termín: november – december 2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Prechádzame k ďalšiemu bodu.

BOD 14:

Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja len, ak dovolíte jednu informáciu, ani nie tak

k tejto zmene rozpočtu. Čaká nás vážnejšia zmena rozpočtu

a mestská časť sleduje informácie tak z Magistrátu, ako aj

zo ZMOS-u, ako aj z Ministerstva financií, ako aj z Rady

pre rozpočtovú bezpečnosť alebo NBS.

     Vnímame, že v tom roku nám príjmy či už priamo úradu

alebo jednotlivých organizácií klesnú, alebo už klesajú.

V minulom mesiaci, a už v tomto mesiaci sa už dostali

informáciu o tom koľko peňazí nám prišlo z dane

z nehnuteľností a dane fyzických osôb. Túto informáciu

posielajú pravidelne. Prognózy nie sú dobré, ale počítajme

s tým, že najneskôr v septembri, ale verím, že ešte v júni

predložíme ďalší návrh zmeny rozpočtu, pôjdeme dolu

s bežnými príjmami. Ak bude potrebné aj k tomu prispôsobiť

fungovanie našej mestskej časti.

Tu hovoríme predovšetkým o kapitálových výdavkoch.

Myslím, že veci ktoré sú tam sme si vydiskutovali,

vysvetľovali, a to čo vám vadilo dal som preč.
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Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Timková a potom pán poslanec Árva.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela

spýtať, alebo možno vysvetlenie. Ide o Stredisko kultúry,

kde teraz sú akoby tie prostriedky navýšené. Ja som bola na

tom stretnutí v piatok a dala som si tú námahu pozrieť sa

s pánom poslancom Gašpierikom ešte raz na to, ktorý mi

povedal, že vo februári 2018 ste to robili. Ja som si

pozrela celý záznam a presne tak ako to prebiehalo. A veľmi

ma prekvapilo, že v uznesení, ktoré z toho vzniklo, mám to

tu pred sebou:

„že Miestne zastupiteľstvo žiada starostu aby v rozpočtovom

období v roku 2018 vyčlenil finančné prostriedky, ktoré

mestská časť získa z miestneho poplatku za rozvoj od

stavebníka, investičného zámeru na rekonštrukciu vnútorných

priestorov Strediska kultúry na Vajnorskej.“

Dala som si zase ďalšiu tu námahu a pozrela som si aj

tie poplatky. A poplatok tej Centrál zón by mal mať 56 300

€. Zrazu neviem, kde sú? Preto to musíme dávať z iných

poplatkov alebo z rozpočtu. Pritom Centrál zón bolo

napísané, že mali dať 56 300 € a 38 284 € išlo na

športovisko Základná škola Česká.

Neviem, či sa to nemalo, keď to bolo v uznesení niekde

viazať tie peniaze a nemuseli by sme teraz v rozpočte. Lebo

to vychádza zrazu že 75 tisíc. Keby sme mali, tak vlastne

by sme doplácali 19 tisíc. Tie peniaze, tých 56 tisíc mali

byť viazané. A podávala to ešte pani poslankyňa Rattajová.
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Bolo to presne vo februári 2018. Dala som si tú námahu, ale

nejako to u nás nefunguje. Ja neviem, ja možno tomu

nerozumiem, som novšia poslankyňa, takže či nemalo toto

uznesenie byť platné?   Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Veď tieto veci riešime pri rozpočtoch. Peniaze v tomto

roku, v tomto roku vo februári na Stredisko kultúry, ak sa

nemýlim, na túto rekonštrukciu schválené neboli. Čiže, tam

pri všetkej úcte, a to nie v zlom, jednoducho je to

rozhodnutie zastupiteľstva, ktoré som rešpektoval. A tu

teraz dávame zmenu s tým, že ideme tam dať nejakých 35

tisíc €, ktoré budú doplnené ďalšími peniazmi, ktoré budú

účelovo viazané na tú veľkú sálu, s čím sa pôvodne

nepočítalo.

Pani poslankyňa Timková, faktická poznámka.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja som sa len chcela spýtať; keď je niečo v uznesení,

ja som mala to uznesenie, malo byť platné? A bolo platné že

tých 56 tisíc, ako to že išlo 38 tisíc na Základnú školu

Česká? Ja možno by som bola rada, vysvetlenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Priznám sa, otázke nerozumiem. Rozpočet schvaľujete

predsa vy, a poplatok za rozvoj sa jednoducho používa tak

ako je schválený. Viete, to že schválite uznesenie, to je

jedna vec. Ale všetky tieto veci musia prejsť aj rozpočtom.

Pokiaľ nie sú v rozpočte ekonomické, to neuvoľním.
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Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne. Pán starosta, ja by som chcel nadviazať

na vaše úvodné slovo. Teda rozprávate, že nás čakajú aj

ďalšie rozpočtové opatrenia, pretože treba adekvátne

reagovať na vzniknú situáciu aj čo sa týka teraz tej

príjmovej zložky mestskej časti. Ale na druhej strane keď

si pozriem tieto rozpočtové opatrenia, konkrétne sú tam aj

dve konkrétne položky, ktoré ma osobne veľmi iritujú. Jedná

sa o projektovú dokumentáciu na materskú školu a jasle na

Vihorlatskej. Je to súrne, je to projektová dokumentácia

cez 70 tisíc €.

     A keď som si prešiel tie zmluvy, tak pri obidvoch

zmluvách boli výrazným spôsobom prekročené zmluvne

dohodnuté termíny. To znamená, že v poznámkach bolo písané,

že jedna projektová dokumentácia bola dodaná pred nedávnom,

cez zhruba trištvrte roka po dohodnutom termíne, druhá

projektová dokumentácia nebola dodaná vôbec.

Pýtam sa, prečo ideme niekomu platiť, keď neboli

splnené zmluvné povinností?

Chcel by som ešte poprosiť pani Moravcovú; teda

nechcem blokovať tento proces, ale chcel by som vysloviť

takú myšlienku že aby sa pani Moravcová pozrela na tieto

dve zmluvy a prešetrila situáciu, lebo mám za to, že treba

asi alokovať tieto finančné prostriedky, ale netreba ich

vyplatiť v plnej výške.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. To sme včera prebrali s tým, že presne

takýto bol záver, že požiadame právne oddelenie

v spolupráci s investičným obidve zmluvy si prezrelo

a povedalo jasne, či musíme tieto peniaze vyplatiť

a následne budeme žiadať späť tie peniaze v zmysle pokút.

Alebo, tak ako navrhoval pán poslanec Mikulec s tým, že

tieto peniaze buď vyplatíme, alebo vyplatíme ich iba z

časti. Ale toto, pri všetkej úcte, musí povedať právne

oddelenie, nech nejakú hlúposť nespravíme. A až potom

budeme reagovať. Dohoda je taká, sme sa dohodli, že

poslanci budú mať vedomosť, akým spôsobom bude úrad na túto

situáciu reagovať tak, aby to bolo z hľadiska zákona

legálne ale zároveň aj lepšie pre nás, a zaplatili menej

peňazí.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ďakujem za slovo. Ja len doplním pána kolegu Árvu. Po

prvé, 70 tisíc € je podľa mňa strašne prehnaná cena na

projektovú dokumentáciu na škôlku (neviem pre koľko detí),

jasle pre 20 detí, ale nech by to bola akákoľvek budova 70

tisíc €, to je v prepočte 2 milióny korún. Ten projektant,

ktorý to robí, aby to urobil za 70 tisíc, je jasné, že to

by bol zástup projektantov, ktorí by sa hlásili, aby takéto

projekty robili. Projekt na rodinný dom stojí od 5 do 10

tisíc €. Je stavba, ktorá je členitá, možno

komplikovanejšia, ako nejaká škola, škôlka, veľké

miestnosti ako jedáleň.
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     Do budúcna mali by sme si asi začať dávať pozor na

takéto platby, lebo takýmto spôsobom to nemôžeme robiť. Ja

neviem ani koľko sme minuli na projektových dokumentáciách

ako úrad. Mňa by to zaujímala táto informácia, že koľko

peňazí sme minuli na projektových dokumentáciách?

Neviem, či by nestalo za zmienku zamestnať nejakého

projektanta normálne na trvalý pracovný pomer, ktorý by

vyhotovoval tieto projektové dokumentácie na jednotlivé

stavby a vyšlo by nás to oveľa, oveľa lacnejšie.

A čo sa týka toho ukončenia tej zmluvy, ja by som tiež

poprosil pani Moravcovú, aby sa na to poriadne pozrela, aby

sme to nezaplatili a potom možno vymáhali späť niečo čo sa

ani vymôcť nedá. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to, či sú projektové

dokumentácie drahé alebo nie, minimálne vieme zabezpečiť

to, že požiadame iné mestské časti, požiadame Magistrát,

aby sme dostali informáciu o tom, čo stáli ich projektové

dokumentácie pri podobných investíciách. Aj iné mestské

časti investujú do škôl, škôlok a podobne. To je prvá vec.

A z toho nám potom vyplynie, či sme alebo nie sme drahý.

A druhá vec, ten váš návrh, môžeme to prebrať. Už sme

to raz vyskúšali, nebolo to úspešné. Ale navrhujem,

neriešme to tu, preberme to v nejakej komisii a povedzme

si, čo je najlepšie pre mestskú časť, čo bude

najflexibilnejšie a čo nás vyjde menej peňazí.

Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka.
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Poslankyňa Ing., Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ďakujem pekne. Skôr, než budeme niekoho oslovovať, tak

si treba ujasniť, čo tá projektová dokumentácia zahŕňa, na

akú úroveň, či je to len projektová dokumentácia pre

stavebné povolenia, pre realizačný projekt, či tam je aj

inžinierska činnosť? Takže my dostaneme len jeden názov,

projektová dokumentácia. Bolo by veľmi dobré, keby tam bolo

širšie uvedené, čo to zahŕňa. Myslím, že to nám môžeme

trochu ten pohľad spresniť a potom môžeme niekoho

oslovovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Súhlasím s Vami, to tam musí byť. Aby bolo možné

porovnávať, je potrebné porovnávať nechcem povedať jablká

s jablkami, ale veci ktoré sú porovnateľné.

Pán poslanec Mikulec, faktická otázka.

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

Ja len v krátkosti k tomuto: Ja si nemyslím, že keď

budeme porovnávať našu mestskú časť s inými mestskými

časťami, že to bude to správne porovnanie na to, aby sa to

nevedelo zlepšiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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. Vážené kolegyne,

kolegovia, návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti na

rok 20250 bol predmetom aj včera videokonferencie, kde mali

možnosť vyjadriť svoj názor všetci zástupcovia klubov aj

nezaradený poslanec pán Mrva. Ja osobne som sa tejto

videokonferencie nezúčastnil, ale náš klub za nezávislých

poslancov mal tam svojho zástupcu. Z tejto videokonferencie

vyšiel nejaký výstup, ktorý ste mali dostať e-mailom zo

strany úradu, takže dúfam že sa tak stalo. A za

predkladateľa by som si ho dovolil predložiť s pánom

kolegom Weissom. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová.

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

Ja by som ešte chcela reagovať na to čo hovorila pani

poslankyňa Timková. A síce, neviem čomu Vy nerozumiete, pán

starosta, ani ja tomu celkom úplne nerozumiem, ale ak je

raz platné uznesenie a sú viazané finančné prostriedky na

určitý účel a zmení sa účel ich použitia, síce to podlieha

asi schváleniu poslancov pokiaľ ide o minulé volebné

obdobie, keď som správne pochopila.

     Tak sa pýtam do budúcna, akým spôsobom zachrániť,

alebo zamedziť čo sa týka prenájmu budovy Česká, sme

v uznesení účelovo viazali prostriedky napríklad pre

školstvo, aby tieto prostriedky neboli potom následne

použité niekde inde a nechýbali v ďalšom období. Takže mám
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za to, že pani poslankyňa Rattajová predložila uznesenie

ktoré bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom, že

prostriedky budú viazané na rekonštrukciu vstupnej haly

Stredisku kultúry, že tie prostriedky sa jednoducho niekde

nachádzajú a nepoužijú inde. A ak sa použili, tak zrejme

toto uznesenie bolo porušené.

     A naozaj, si nemyslím, že poslanci by mali mať túto

vedomosť, alebo by mali ovládať všetky uznesenia naspamäť.

Zrejme by mal byť niekto na úrade, alebo finančné

oddelenie, alebo niekto pod koho spadá plnenie uznesení,

natoľko fundovaný, že upozorní na takúto skutočnosť, keď sa

schváli niečo čo nie je v súlade s ním.

Takže, ja by som aspoň pre mňa poprosila o školenie,

akým spôsobom hlasovať o jednotlivých materiáloch. A hlavne

by som bola veľmi rada, keby potom sme mali všetky

informácie k materiálom, lebo aj teraz schvaľovať niečo kde

mám iba naozaj napísané, napríklad detské ihrisko Mierová

kolónia, tentokrát pridávame 60 tisíc, a už sme tu mali

návrhy 120, 140, 160. Mňa by potom zaujímalo, čo je obsahom

tej položky? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, my to uznesenie držíme práve preto,

keďže v návrhu rozpočtu bolo a na základe požiadania

poslancov sa vyňalo rekonštrukcia Strediska kultúry z toho,

tak to tu predkladáme opätovne, pretože práve držíme to

uznesenie.



69

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Čiže, bez toho, aby ste schválili rozpočet sa nemôže

naplniť.

Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Ja ak tomu správne rozumiem,

pán starosta, tak tie prostriedky ktoré máme teraz

schvaľovať v návrhu zmeny rozpočtu pôjdu z tých účelovo

viazaných prostriedkov, ktoré boli odložené na

rekonštrukciu Strediska kultúry? Lebo to je myslím iný

zdroj financovania určený v rámci tej zmeny rozpočtu.

Čiže, ak teda tvrdíte, že držíme to uznesenie a musíme

to schváliť do rozpočtu, tak potom ten zdroj financovania

by mal byť tie účelové viazané prostriedky. Neviem presne,

teraz neviem z hlavy, ktorý zdroj, toto je 71, to je

poplatok za rozvoj; takže toto by malo byť ono? (O.K.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Winkler, pán vicestarosta.

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

Pán kolega, už nebudem reagovať, lebo je to 71-tka,

čiže poplatok za rozvoj. Ja som rád, že sa našli aspoň

dvoja predsedovia klubov, ktorí predložia túto druhú zmenu.

A pretože zatiaľ to bolo predložené ako také bezprizorné,

tak ja mám jednu veľkú prosbu, viem že to nebude veľmi

populárne, ale my tam máme v bode a) Presun rozpočtových
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prostriedkov v časti bežných výdavkov, máme tam na

informačný parkovací systém 90 tisíc €.

     Je pripravené verejné obstarávanie a pred každým VO

vyžiadali sme si ako hovorí zákon tri firmy, aby sme vedeli

určiť priemernú hodnotu zákazky. Ozvali sa nám dve firmy,

tretia nereagovala. Potom sme ešte oslovovali štvrtú firmu

a nám to vyšlo dosť vysoko nad; čiže ešte asi o 9 tisíc €

vyššie. Takže by som poprosil ten informačný systém sumu

100 tisíc €, oprava povrchu komunikácií. Čiže by to bolo

o 10 tisíc € viac. Potom aj celková výška presunu

rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov by bola

202 tisíc €, nie 192 tisíc €. Bez toho nemôžeme spustiť VO,

ktoré je už pripravené. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať na tú položku -

stravovanie dôchodcov. Tam sme vlastne riešili to

stravovanie aj príspevkom Slovenského Červeného kríža a tam

teda vychádzalo, že máme možno do 10 nejakých dôchodcov,

ktorí doteraz u nás neboli evidovaní. Tak sa chcem spýtať,

či v tejto položke už je zahrnuté aj to, že by sa teda aj

títo ľudia mohli stravovať, tak ako som to riešila

v piatok, v pondelok.
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     Aj Vám som to písala, pán starosta, že či by bolo

možné toto zabezpečiť? Tak sa chcem spýtať, či táto položka

už zahŕňa aj tých nových stravníkov?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nemyslím si to a predpokladám, že túto položku budeme

platiť z koronafondu.

Pán poslanec Troiak.

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

Ďakujem pán starosta. Ja by som sa len chcel opýtať,

keďže moja kolegyňa Júlia Svetlá nedostala odpoveď na tú

otázku v tej položke k Mierovej kolónii. Kto vie vysvetliť

tie nárasty, úbytky a čísla ako sa menili, že o čo tam

vlastne ide; treba to vysvetliť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V rámci Mierovej kolónie prebehol protest, pričom

výsledkom bola projektová dokumentácia na kompletné

rekonštruovanie, vytvorenie nového detského ihriska

v Mierovej kolónii. V Mierovej kolónii je to jediná vec,

ktorú môžeme urobiť a ktorá bude vyslovene slúžiť pre

obyvateľov Mierovej kolónie. Tá čiastka bola 189 tisíc €,

takto vyšiel výkaz, výmer.

     Vzhľadom na to, že v rozpočte nebola táto suma

schválená, bola navrhnutá v tej zmene rozpočtu, a včera na

videokonferencii bola požiadavka urobiť to ihrisko a urobiť
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ho za výrazne nižších finančných nákladov. Takže sme tam

dali sumu 60 tisíc €, tak ako to poslanci navrhovali.

     A čo bude ďalší krok? Ďalší krok bude to, že zoberieme

jestvujúcu projektovú dokumentáciu a začneme diskutovať

s obyvateľmi, akým spôsobom je možné sa dostať na jednu

tretinu. Teda ak to schválite, to čo idete schváliť.

     Ja chápem, že tá suma je vysoká tých 189 tisíc, na

druhej strane je to jedno z najväčších detských ihrísk

v rámci Nového Mesta. Je porovnateľné s inými detskými

ihriskami a s podobnou veľkosťou je Rešetkova, Osadná,

alebo park Ľudová štvrť, alebo hore na Kramároch Jahodová,

čiže tá suma nie je prehnaná. Ale ja rešpektujem keď

poviete, je to veľa, nie sú na to peniaze, treba vynaložiť

menej. To je všetko.

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ja možno k tomu systému by som bližšie

objasnil. Je pochopiteľné, že aj kvôli kríze bola nejaká

skutočnosť, aj obstarávanie nedopadlo tak ako malo. Tam mal

byť ten informačný systém na rok; že budú tam lehoty

rovnaké, alebo to bude výrazne skrátené? Neviem to trošku

ozrejmiť,    lebo viem že to obstarávanie sa nepodarilo

zrealizovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, prosím, budete môcť reagovať. Môžete

prosím zopakovať ešte svoju otázku?
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Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Na margo toho informačného systému, ktorý navrhoval

zvýšenie sumy, ktoré vyplynulo z ponúk, čo je pochopiteľné,

jedná sa o obstarávanie, kde v minulosti bol problém kvôli

námietkam, ktoré sa nepodarilo zrealizovať. To je to isté,

alebo iné obstarávanie?

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

V minulosti sme mali obstarávanie, ktorým sme

obstarávali informačný systém a s parkomatmi. A s tými

parkomatmi bol problém, lebo nevedeli sme, a to bolo

vlastne aj v dohode tej technickej komisie s Magistrátom.

Takže, či to máme urobiť osobitne ako informačný systém

a zvlášť parkomaty. Skúsenosti s tým máme, že keď to osve

súťažili, tak potom nekomunikovali tie parkomaty s tým

informačným systémom; viď Trenčín nekonečné problémy. Preto

sa to potom aj zrušilo, prišlo tam množstvo námietok.

A druhá vec bola, že požiadavky Magistrátu, to sme

inak aj vypustili z tej zmluvy o spolupráci. Preto aj tie

parkomaty vypadli z toho VZN, že tie funkcionality ktoré

chceli na Magistráte, ktoré ani oni sami nevedeli dobre

popísať, sme nevedeli zabezpečiť. Preto to teraz robíme

samostatne. Ale myslím, že ešte Andrej ma doplní, ak som

niečo zabudoval.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Možno ani netreba. Všetko ide ako má, snažíme sa aby

to bolo transparentné, aby to bolo v poriadku. Komunikujeme
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s každým s ktorým treba, s mestom, s poslancami, a keď

treba znova, znova a znova, aby nám nemohol na konci dňa

nikto nič vyčítať.

Musím povedať, že aj kolegovia z parkovacej

spoločnosti, aj naše právne oddelenie, investičné, aj

vicestarosta robia. Vidím, že snažia sa, snažia sa. Čiže

prosím, robíme to najlepšie ako sa dá, vieme že na našu

mestskú časť sú upreté všetky zraky. A ak to pokazíme, tak

budeme príkladom zlej práce. Ale chceme, aby to bolo čo

najlepšie.

Pán poslanec Korček faktická poznámka.

A tým možno diskusiu k tomuto bodu uzavrieme.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja z procesného

hľadiska, keďže pôvodne tento pozmeňovací poslanecký návrh

v zmysle predtlače mali predkladať 4 osoby, teda 4

poslanecké kluby, nakoniec ho predkladám iba ja spolu

s kolegom Weissom ja by som potom poprosil návrhovú

komisiu, aby bolo jasné o čom hlasujeme, aby každý sa mohol

slobodne rozhodnúť, aby ste mi potom umožnili prečítať

tento návrh. Alebo, Ty si v návrhovej komisii, potom to

môžeš prečítať Ty.

Samozrejme, keď to chce pán Petrovič prečítať, bude

cťou pre mňa, keď on to bude čítať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V poriadku, veď to nie je žiaden problém. Pán

vicestarosta ešte niečo chcel?
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Autoremedúrou ide zmena jednej položky. Predkladatelia

autoremedúrou upravujú poslanecký návrh na druhú zmenu

rozpočtu našej mestskej časti.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Dovolím si, ak teda bude súhlasiť aj predkladateľ, aby

za návrhovú komisiu prečítal svoj návrh v zmysle návrhu

uznesení, teda už v tom bode hlasovanie. Nie teraz, že sa

číta v rámci diskusie, kedy ho predkladá - môže byť tak,

súhlasíte pán kolega? (Súhlas.)

Čiže pán poslanec Korček prečíta namiesto mňa návrh

uznesenia v zmysle svojho pozmeňujúceho návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, pán poslanec Korček, prosím, prečítajte

návrh uznesenia v zmysle vášho návrhu. A po ňom sa bude

hlasovať.

Čiže, prosím, návrh uznesenia; pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Takže aby to odznelo na mikrofón; aj s kolegom Weissom

si osvojujeme návrh, ktorý podal pán vicestarosta.

A zopakujem ho:

Informačný parkovací systém miesto pôvodnej položky plus 90

tisíc € bude 100 tisíc €, čiže pridávame 10 tisíc €. Oprava

povrchov komunikácií nebude mínus 90 tisíc €, ale bude

mínus 100 tisíc €. Toto si my osvojujeme.

A teraz prečítam celkový návrh uznesenia v zmysle aj

tejto prijatej autoremedúry:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

mesto

s c h v a ľ u j e

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 nasledovne:

a) Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných

výdavkov vo výške 242 000,00 € v zmysle predloženého

poslaneckého návrhu.

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných

výdavkov vo výške 48 000,00 €.

c) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti

kapitálových výdavkov vo výške 514 900,00 €.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               25 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta, ešte musíme schváliť samotné uznesenie;

schválili sme pozmeňujúci návrh.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Samozrejme, máte pravdu. A teraz schválime samotný

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

Miestne zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e  zmenu

rozpočtu mestskej časti na rok 2020 v zmysle predloženého

pozmeňujúceho návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                25 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

VYSTÚPENIE OBČANOV:

OBČAN: Ing. M. Hartl

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, máme 11.00 hod. Je to obvyklý čas na

vystúpenie občanov. Mám tu prihlásených viacero ľudí, ale

štyria sú vyslovene k bodu 21. Takže k bodu vystúpenie

občanov tu mám iba pána Miloša Hartla, vo veci stavebného

povolenia bytový dom Varšavská. Myslím že minule,

predminule sme tu mali tiež nejakú dámu, ktorá k tomuto

domu chcela vystupovať. Ja upozorňujem, stavebné konanie je

výkon štátnej správy, ale nech sa páči, umožníme pánovi

Hartlovi, aby vystúpil.

OBČAN: Ing. Miloš H a r t l
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Pozdravujem Vás. Ja len v takej krátkej veci. Pán

starosta ma pozná asi nie moc osobne, ale píšeme si veľmi

aktívne. Nakoľko robím projekt pre pána Ondrejkoviča pre

bytový dom Varšavská od roku 2012, prešli sme územným

konaním, všetkých možných odvolacích konaní aj v niektorých

orgánoch na 3-krát; proste čo sa len dalo. Máme potvrdené

už od roku 2016 územné konanie. Požiadali sme o stavebné

povolenie, ktoré taktiež prebehlo tak ako má, v súlade so

zákonom. Stavebné povolenie bolo napísané.

A prosím pekne, od novembra sa nič nedej. Sa

nepodpisuje stavebné povolenie lebo pán starosta si

svojvoľne vymýšľa stále nové a nové podmienky, ktoré by mal

ako stavebník splniť. Čo my odmietame, na cudzích pozemkoch

Konštrukty, potom že sa máme stať správcom komunikácie,

máme urobiť to, ono, tamto.

Prosím pekne, potom do toho procesu vstúpila aj

prokuratúra, lebo jedna pani ktorá je veľmi aktívna

v susedstve proste píše, píše, tak my sa odvolávame. My sa

nebránime kontrole, všetkým prechádzame. A na konci dňa

prokurátor napíše vo februári tohto roku, že všetko je

v poriadku. A pán starosta má o veci rozhodnúť. Pán

starosta, nekoná.

     Ja si dovolím povedať, že sa doslova vysmieva, lebo

mám s ním aj e-mailovú komunikáciu, kde mi tvrdí stále

niečo iné. Áno, rozhodnem o týždeň, a to sa stalo 17.

apríla, 18. apríla áno zase rozhodnem v krátkej dobe, zase

nič nekoná. Proste nevieme čo máme robiť. Proste pýtame sa,

chodím na úrad, či treba niečo doplniť, treba niečo

opraviť, treba niečo vymeniť? Odborný úradník mi povie,
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nie, netreba nič, všetko je v poriadku. Pán starosta, je to

u neho, on má rozhodnúť.

Tak ja sa pýtam, vy akože poslanci, ktorí majú

kontrolovať činnosť starostu, ja viem že je to prenesený

výkon štátnej správy? Ale poraďte mi, či existuje nejaká

páka na svojvôľu pána starostu? Všeobecná otázka; či si

môže pán starosta robiť čo chce?

Dokonca ignorovať prokuratúru, ktorá mu napíše že má

rozhodnúť. Môžem vám poslať všetkým kópie a chronológiu

celého prípadu, môžete si to naštudovať. Je to excelentný

prípad toho, ako štátny orgán nekoná.

Tak ja sa pýtam, pán starosta, kedy rozhodnete? Zase

som mu napísal e-mail. Píšem mu už pomaly každý druhý deň.

Pán starosta, posledný e-mail, odpíše mi:

     „Vážený občan, neviem koho myslel, asi mňa; vzhľadom

na zložitosť by som si aj ja dovolil riadne naštudovať,

vyžiadať od odborných pracovníkov ich vysvetlenie. Akonáhle

budem presvedčený, že vieme ako máme rozhodnúť, tak

rozhodneme. Verím, že v priebehu najbližších dní.“

Toto je e-mail pána starostu z 15. mája. Zase nič.

Ale jemu všetky lehoty prešli. Proste ten spis je tam

už od decembra. Potom bol na prokuratúre, áno prokurátor si

to zobral a skontroloval. A od 28. 2. nič!

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Dámy a páni, prechádzame k ďalšiemu bodu.

Chceme prestávku?  (Poznámky z pléna.)
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     Ak sa nemýlim, nedávno sme tu mali pani, ktorá bola

proti tejto výstavbe. Áno, táto situácia je zložitá a pri

všetkej úcte, ako som to napísal, potrebujem pochopiť, že

pripravené rozhodnutie je v poriadku. Pýtam sa pracovníkov,

boli sme sa pozrieť na komunikáciu, riešime otázku či tá

komunikácia vôbec môže byť prístupová, ako je to s tými

parkovacími miestami, ktoré tam boli vybudované

v minulosti v rámci zástavby.

     Ja to poviem na rovinu, my sme boli proti tej

zástavbe, ktorá tam vznikla v minulosti. Okres nám to

zrušil a presadil si ju. V rámci toho tam vznikli

parkovacie miesta ktoré vidím to tak, aby bola obojsmerná.

Sú tam veľké tlaky a odvolania a námietky občanov. Sú tam

nejaké dve skupiny. Úrad stavebný má byť naozaj neutrálny

a chcem vedieť že podpisujem niečo čo je v poriadku.

     Áno, študujem to veľmi pozorne, aby som bol o tom

presvedčený. Jedni mi hovoria jedno, druhí mi hovoria

druhé. A  áno, nie je to, ak dovolíte moja najväčšia

priorita, nehovoriac o tom, že v tejto chvíli pani

pracovníčka je v nemocnici, nakoľko je na operácii. Asi

toľko.

     Ešte niečo? Alebo môžeme vyhlásiť prestávku?

Je 11.10 hod., čiže vyhlasujem prestávku. Vidíme sa

o 11.30 hod. V poriadku. Ďakujem pekne.

(Prestávka)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pokračujeme ďalej, bodom č. 15.
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BOD 15:

Návrh platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

na rok 2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako viete, máme pred sebou náročnú  situáciu. Bude

potrebné robiť aj zmeny na úrade, aj určité škrty výdavkov,

aj personálne škrty. Ja myslím, že musí ísť starosta akýmsi

príkladom. Preto navrhujem, aby na tento rok mal starosta

plat na minimálnej úrovni. Pričom som aj deklaroval, že

časť tohto platu budem odvádzať na špeciálny koronavírus.

Myslím, že k tomuto bodu viac netreba. Myslím bez úvodného

slova nejakého a možno aj bez diskusie, ak dovolíte, by sme

prešli rovno k hlasovaniu.

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

plat starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

vypočítaný podľa § 3 ods. (1) Zákona NR SR č. 253/1994 Z.

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, t. j. vo

výške 3 506,- € s účinnosťou od 01.01.2020 bez navýšenia

podľa § 4 ods. (2) v zmysle uvedeného zákona s účinnosťou

od 01.05.2020.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

BOD 16:

Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020 a mesačnej odmeny z mesačného platu

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova, myslím že aj bez diskusie. Či pán

poslanec Weiss, návrh uznesenia, nech sa páči.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ja by som chcel uviesť, že ďakujem pánovi kontrolórovi

za jeho proaktívny prístup. Vždy keď bolo niečo treba,

išiel v ústrety poslancom, vždy bol ochotný diskutovať,

konzultovať. Tak ďakujem pekne, je to veľmi fajn, že máme

takýto styčný bod na úrade.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím 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

a) V súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j)

a v spojitosti s ustanovením § 18c ods. 1 písm. g) a §

18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov mesačný plat miestneho

kontrolóra vo výške 1 447,00 € s účinnosťou od

1.1.2020.

b) V súlade s ustanovením § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

mesačnú odmenu vo výške 30 % z mesačného platu

miestneho kontrolóra s účinnosťou od 1.5.2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

BOD 17:

Návrh Štatútu Hlas Nového Mesta

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Bez úvodného slova z mojej strany. Máme tu

predkladateľov, predpokladám že pán poslanec Petrovič alebo

niekto, ak chce. Keď nie, mám tu prihláseného pána poslanca

Volfa. Nech sa páči.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem pán starosta za slovo. Chce by som poprosiť,

tento materiál nebol schválený žiadnou komisiou, nebol

schválený Miestnou radou. Taktiež neprešiel, dá sa povedať

Redakčnou radou Hlasu Nového Mesta. Neviem, prečo sa takto

stalo, je to nejaký názor jedného klubu. Ale myslím, že by

bolo fajn, keby Redakčná rada o takýchto veciach mohla

diskutovať. Dávnejšie sme sa o tom na Redakčnej rade

rozprávali a sme sa dohodli, že urobíme samostatné

stretnutie k tvorbe dá sa povedať nového Štatútu Hlasu

Nového Mesta.

     Budem veľmi rád, keď bude táto diskusia hlavne na

Redakčnej rade Hlasu Nového Mesta a vytvoríme tak nový

Štatút Hlasu Nového Mesta. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem  pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený

pán starosta, taktiež dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto

materiálu. Som dlhodobo členom Redakčnej rady Hlasu Nového

Mesta a bude sa hlasovať o tomto materiáli. Tak ako kedysi

ešte na predchádzajúcich zastupiteľstvách som dlho
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nehlasoval o materiáli, ktorý by bol zjavne protizákonný,

tak myslím to všeobecne záväzné nariadenie, ktoré nám potom

pán prokurátor formou protestu prokurátora vrátil. Tak dlho

som nehlasoval o materiáli, ktorý by neprešiel pozitívne

žiadnou komisiou a taktiež Miestnou radou.

Ako člen Redakčnej rady Hlasu Nového Mesta keď sme

ešte pred niekoľkými rokmi tento pôvodný Štatút Hlasu

Nového Mesta schvaľovali, prešiel hlbokou diskusiou priamo

na Redakčnej rade a potom sme poverili nášho šéfredaktora

pána Líšku, aby predložil tento Štatút. A ten my sme

jednomyseľne, vrátane všetkých poslancov, ktorí boli vtedy

prítomní, prešiel. Takýto nejaký postup som očakával aj

teraz.

Ja som si prečítal tento návrh. Nechcem sa mu podrobne

venovať, lebo nemá to zmysel na tomto zastupiteľstve. Ale

z môjho pohľadu obsahuje vážne, právne a faktické vady.

A taktiež, ako som povedal už pri tom uznesení, čo sa

týkalo Strediska kultúry a chcel pán poslanec ako

predkladateľ dosiahnuť čo chcel; asi dosiahnuť nejaké

zmeny, tak určite týmto spôsobom by sa mu to právne

nepodarilo, ani fakticky.

Takže ja sa zdržím a dúfam, že prebehne nejaká hlbšia

a dlhšia diskusia priamo na Redakčnej rade Hlasu Nového

Mesta, kde Redakčná rada vytvorí nejaký materiál, nejaké

zmeny a povedzme aby potom niekto z našich členov ho potom

predložil – Zmeny k Štatútu Hlasu Nového Mesta. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Mňa veľmi teší, že si pán

kolega Korček prečítal tento návrh, konečne. Tento návrh je

na svete minimálne dva mesiace, bol predložený do komisií.

Dokonca do komisií, ktoré sa konali už pred tým pôvodne

plánovaným zastupiteľstvom. Ten návrh sme predkladali v

podstate ako námet na diskusiu. A očakávali sme v rámci

rokovania komisií, že prídu nejaké návrhy. A oceňujem, že

kolega Weiss skutočne vyjadril nejakú pripomienku k tomu

návrhu. Bola to jediná pripomienka počas komisií. Možno som

to nejako nezachytil, ale nebolo ich veľa. Je možné,

ospravedlňujem sa. Peter na mňa máva, že mal tiež nejakú

pripomienku, ospravedlňujem sa.

     Ale tých pripomienok bolo skutočne veľmi málo

a v zásade celý postreh bol k tomu, že sa nerokovalo a nie

je to spoločný návrh. To je taký milý zvyk na tomto

zastupiteľstve, že keď jeden klub niečo navrhne

a neprilezie za ostatnými s prosbou, aby sme sa nejako

dohodli, tak je to v zásade vždy á priori odmietnuté.

Kradli sa tu pozmeňovacie návrhy, kradli sa tu úplne iným

spôsobom veci, a to je normálne. Ja si myslím, že priestor

na diskusiu k materiálu je práve na komisiách, je práve na

Miestnej rade, je práve v tých oficiálnych inštitúciách,

ktoré mestská časť má na to, aby vznikol materiál, ktorý

sme aj my poslanci ochotní podporiť.

     Tu sa zaviedol ten zvyk, že takýto materiál môže

prejsť len pokiaľ sú pripomienky podpísané všetkými
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poslaneckými klubmi, pretože ináč by si asi ostatné

poslanecké kluby nemohli pripisovať zásluhy za jeho

schválenie a museli by priznať, že jeden poslanecký klub

niečo navrhol čo po spoločnej úprave nejakým spôsobom bol

schválený. My sme sa nikdy netajili ak prešiel materiál,

ktorý sme pôvodne navrhli a niekto prispel k jeho

vylepšeniu, že prispel k jeho vylepšeniu. A nikdy sme

nezabudli poďakovať poslancom, ktorí schválili nejaký náš

návrh.

Takže, úplne presne, nerozumiem tomuto postupu.

Taktiež poslanci sú členmi Redakčnej rady. Nerozumiem úplne

čo bránilo tomu, alebo zvolať na toto stretnutie Redakčnej

rady.  Za tie dva mesiace absolvovali sme „x“

videokonferencií; nejaká korona alebo podobné veci nemuseli

tomu zabrániť. Priznám sa, že očakávam že tento materiál

neprejde, vôbec ma to neprekvapí.

     A vzhľadom na celkovú situáciu a atmosféru v tomto

zastupiteľstve, by som bol viac šokovaný keby prešiel.

Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Pán Petrovič, ja som si pozorne,

hneď ako som sa zoznámil keď ste predložili prvýkrát tento

materiál, alebo mali sme ho na kultúrnej komisii, ja som
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povedal presne to isté. A ja som naozaj konzistentný vo

svojich názoroch, a povedal som, že podľa mňa by takýto

materiál mal vyjsť z toho orgánu, ktorý chce nejakým

spôsobom normovať. Čiže mal by vyjsť z Redakčnej rady Hlasu

Nového Mesta, ako sme to robili kedysi.

     Ja si proste stojím za týmto názorom a prepáčte, je to

moje demokratické právo, ako je vaše demokratické právo

predložiť tento materiál. Len nemôžete Vy očakávať, že

absolútne čokoľvek predložíte, že bude automaticky

schválené. Zvlášť, keď ja som presvedčený o tom, že tento

návrh je právne absolútne zlý. A keď chcete, môžeme ísť na

pivo, alebo sa môžeme niekde stretnúť a ja Vám vysvetlím

môj pohľad. Takže ja mám stále ten istý a konzistentný

návrh a názor. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf s faktickou

poznámkou.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Ja len zhrniem, k pánovi

Petrovičovi,  poslanci sa vyjadrili, žiadna komisia to

neschválila tento Štatút, ani Miestna rada to neschválila.

Teraz tu idete hovoriť, ako to máme schváliť, lebo Vy to

tak vidíte, že nikdy v živote tu nič neprejde. A zdá sa mi,

že členka vášho klubu je šéfredaktorka, a možno aj pred

viac ako dvoma mesiacmi sme sa rozprávali na Redakčnej

rade, aby bolo mimoriadne stretnutie k vytvoreniu takéhoto
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materiálu. Takže keď ho nejaký, nazvem to šéfredaktor, ja

som len člen, zvolá, rád prídem a budem komunikovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ja takisto by som rád povedal, že za

náš klub a za mňa som takisto člen Redakčnej rady Hlasu

Nového Mesta, ak takáto iniciatíva príde, veľmi rád sa

takéhoto stretnutia zúčastním. Skúsme to začať od začiatku.

O. K. Skúsme si sadnúť. Myslím že nikto sa nebráni. Ja

osobne sa nebránim nejakej zmene Štatútu a rozumným zmenám.

Vždy som sa snažil všetky rozumné veci podporiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Peťo (Mgr. Weiss), ja Ťa len doplním. My nie sme na

začiatku. Ono už ten návrh raz došiel na Redakčnej rade,

len ešte nebola zvolaná. On už bol, len sa neuskutočnilo to

stretnutie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem. Ešte keď hovoril pán Petrovič ohľadom

nejakého vykrádania, no viete pán kolega, 50 % textu, ktorý

Vy tu predkladáte, som vytvoril ja. Vytvoril som ho ja, keď

sa schvaľoval ten pôvodný Štatút. Môžete sa na to opýtať

tých, ktorí boli členmi Redakčnej rady, že to boli moje

pripomienky ktoré tam boli zapracované. A potom pán Líška,

ktorý bol vtedy šéfredaktor, tak predkladal ten návrh. Ja

som tam nebol predkladateľ, lebo pokiaľ sa ja zapojím do

nejakého procesu, mne nejde o ten efekt, ale ide o to aby

sa naozaj niečo schválilo a aby to bolo v poriadku, čo bude

aj po faktickej a právnej stránke dobré. Lebo tento návrh

je naozaj, prepáčte, ale veľmi zlý, veľmi zlý po právnej

stránke.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva s faktickou

poznámkou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ja by som bol veľmi rád, aby si

Redakčná rada neuzurpovala právo sama rozhodovať. Máme tu

zastupiteľstvo, Hlas Nového Mesta financujeme z mestskej

časti a my ako poslanci schvaľujeme rozpočet. Ja som bol

jeden z tých, ktorí prispievali do Hlasu Nového Mesta. Pred

pár mesiacmi som si povedal „že stačilo“. A to potom, ako

sa zachoval pán poslanec Volf a pán poslanec Korček som

prestal prispievať do Hlasu Nového Mesta. Je mi to ľúto,

každopádne si myslím, že Hlas Nového Mesta potrebuje

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič, faktická

poznámka.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Jakub Mrva povedal tú polovicu, ktorú

som chcel ja povedať. Jednoducho Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje Štatút. Nevidím žiadny dôvod, aby si Redakčná

rada písala Štatút.

K tej poznámočke o kradnutí uznesení, to je trošku

rozdiel pán kolega, keď je niečo oficiálne zverejnené ako

uznesenie, ja nemám vedieť odkiaľ to je. Ale Vy ste ukradli

môj pozmeňujúci návrh, ktorý som Vám poslal dopredu jeden

deň a celý ste ho odkopírovali, plus ste do neho ešte niečo

doplnili. To sú neporovnateľné veci. Ale o. k., v poriadku,

každý nejako fungujeme. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, len upozorňujem

nereagujeme, nereagujeme faktickou poznámkou na faktickú

poznámku. Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo.

     No, ja som mal riadny príspevok a kolegovia na mňa

reagovali faktickými poznámkami. V zmysle Rokovacieho
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poriadku úplne na konci ja mám právo zhrnúť všetko to čo

hovorili. Takže poviem, Redakčná rada ani žiadni členovia

si určite nebudú uzurpovať o niečom rozhodovať, ale

povedali si, že by mohli niečo navrhovať lebo tam sedia.

A pravdepodobne tomu do určitej miery aj rozumejú.

Ale tak, ako je, pán kolega, vašim právom predtým

čokoľvek navrhnúť v zmysle Rokovacieho poriadku, tak je

našim svätým právom sa k tomu vyjadriť tak ako to cítime.

A ja som to cítim tak, že keby ste mali skutočný záujem aby

prebehli zmeny v Hlase Nového Mesta, tak by ste to

nespravili takým spôsobom akým ste to spravili. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem za slovo. Tak ja len poviem, keďže som bola

spomenutá ako šéfredaktorka. Iste, mohli sme to riešiť aj

tak, že sa na Rade rozprávať o Štatúte, ale úprimne

povedané, ja nikdy som nemala, ale v poslednej dobe tobôž

som nemala na Rade pocit nejakej dobrej, kreatívnej

energie, ktorá by niekam niečo posúvala. V podstate sme

dokola riešili stále to isté od začiatku, aj tak sa

v podstate nikdy nič nezmenilo. A keď som si predstavila

riešiť tak dôležitý a  rozsiahly dokument ako je Štatút na

Rade, no, bola som len rada, že sa toho chopil kolega

Petrovič.
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     A teda zdôrazňujem, že to je naozaj jeho iniciatíva,

za čím samozrejme stojím ja a klub. A mohla som len dúfať,

že to bude postavené na tom, že keď hovorí kolega Korček,

že sú tam nejaké právne chyby, ja to neviem posúdiť. Ale ak

je obsah ako taký, mohla som len dúfať, že obsah ako taký

by bol v poriadku, tak to podporím.

     Ale vo všeobecnosti, ako povedal kolega Petrovič, ja

mám pocit, že ja tebe, ty mne naspäť. Asi takto to beriem.

Poviem, že vo všeobecnosti som znechutená týmto fungovaním

a tak aj so samotnom Redakčnou radou, česť výnimkám, dnes

aj s kolegyňou Švecovou to dotiahneme; nechcem predbiehať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len kolegyni opýtať,

keďže som si prečítal ten Štatút a v zmysle jedného

z ustanovení toho Štatútu je, že šéfredaktor nemôže byť

poslanec, to je tam. A Vy ste povedali, že teda to bol

návrh pána Petroviča, s tým súhlasíte. To máme brať tak, že

vyjadrujete s tým vôľu, že sa vzdávate funkcie

šéfredaktorky? Poprosil by som odpoveď potom na mikrofón.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Mašátová, faktická poznámka.
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Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Síce predbiehame, ale áno, je to dnes súčasť bodu

rôzne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

povedať jednu vec, tak ako som naznačoval pánovi kolegovi

Petrovičovi, my sme  tento návrh Štatútu preberali na

zasadnutí Komisie územného plánovania, urbanizmu

a výstavby. Bola to vlastne prvá komisia v tomto období

korona. A možno ma podporia kolegovia, členovia komisie, my

sme nemali ani právne výhrady, my sme mali vecné výhrady.

A v tej zápisnici, ktorú sme pripravili, alebo ktorú som ja

pripravoval, tak naozaj boli tam tie pripomienky

obsiahnuté. Tie pripomienky ktoré som dal ja. Čiže naozaj

tento materiál je potrebné prerokovať a prediskutovať, lebo

nie sú to len právne veci, ktoré sú tam problematické, ale

aj vecné, atď. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Chce ešte niekto k tomuto bodu v rámci diskusie

vystúpiť? Vidím že nie. Diskusiu uzatváram.

A 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

Štatút časopisu Hlas Nového Mesta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:             9  poslancov.

Proti:          6

Zdržal sa:     10.

Dovoľte, aby som privítal starostu mestskej časti

Bratislava-Ružinov. (Potlesk.)

Ďakujem ešte raz, že tu dnes môžeme rokovať. Naozaj

pekné priestory, pán starosta.

BOD 17:

Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva k návrhu

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta

Slovenskej republiky

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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     Ak dovolíte, materiál poznáte. Prešiel komisiami,

atď., atď. Máme tu síce určite kolegov, ktorí by mohli

povedať pár slov, ale mám za to, že nie je to potrebné.

Takže ak dovolíte, otváram rovno diskusiu.

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Pri tomto

materiáli mne to vyšlo, že všetky komisie, ktoré rokovali

o predmetnom materiáli, mali k nemu pripomienky. Dokonca

bola komisia, ktorá sa ani neuzniesla, pretože podľa

informácie všetci členovia predmetnej komisie sa zdržali

pri hlasovaní.

Ja by som chcela vedieť, ako sa následne vysporiadala

Miestna rada, resp. predkladateľ materiálu so vznesenými

pripomienkami? Ďakujem veľmi pekne.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Pokiaľ si pamätám, bola tam jedna dôležitá pripomienka

od pána poslanca Vlačikyho, bol tam odvoz separovaného

odpadu; oprav ma Martin. Ak si dobre pamätám,

v požadovaných dvoch vývozov mesačne na týždenný vývoz.

Toto bola tá zásadná pripomienka. Je to zapracované.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa, keď čítam stanoviská, tak tu máme

relatívne veľa pripomienok a požiadaviek na zmeny zo strany
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našej mestskej časti. Takže ja mám za to, že maximum týchto

pripomienok bolo do nášho stanoviska zapracovaných.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k:

    Bolo 34 pripomienok zo strany mestskej časti; najviac

zo všetkých mestských častí.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

A všetky sú tu. Pani poslankyňa Augustinič.

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

Ďakujem za slovo. Kolegovia, dovoľte mi informovať

vás, keďže som aj v dozornej rade OLO. Toto je vlastne

iniciatíva, ktorá vyšla od obyvateľov, ktorí žiadali, aby

mohli separovať odpad v prípade svojich rodinných domov

a teda hniezda na separovaných odpad sú nedostatočné

ďaleko, nemajú možnosť separovať v blízkom okolí. Takže

mnohokrát vyzývam OLO, aby našli spôsob ako by mohlo

separovať.

Druhý problém, ktorý má OLO je ten, že keď sú aj tieto

hniezda na separovaný odpad tak mnoho obyvateľov tam hádže

naozaj všetko. A jednoducho sa stane, že jednoducho

znehodnotí celý obsah veľkého kontajnera niekto tým, že tam

hodí olejovú fľašu a proste sa to celé znehodnotí. Čiže ide

o zber separovaného odpadu, ktorý je aj v tomto VZN. Mesto

a OLO sľubuje to, že bude lepší výber separovaného odpadu

aj s kvalitnejšou surovinou vo vnútri, pretože tie

domácnosti si to naozaj budú robiť.



98

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Samozrejme, ja som na dozornej rade otvorila túto

otázku, lebo mne sa to zdalo rovnako málo, že raz mesačne

príde niekto mi zobrať k domu separovaný odpad. Chcem len

povedať, že toto je pilotný projekt, ktorý je iba pre

niekoľko mestských častí a ide sa na ňom otestovať celá

táto periodicita. Takže nebola by som rada, aby  sme ho

zarezali s touto pripomienkou.

Druhá vec; prečo to nastavili raz mesačne? Nastavili

to raz mesačne preto, pretože cez všetky prepočty,

vypočítali koľko bežná domácnosť o nejakých  bežných

obyvateľov domácnosti si vie vyprodukovať odpad zvlášť

papiera; bude zberať fľaše a papier s tým, že každá

domácnosť dostane dva 120 litrové sakle na papier a dva 120

litrové sakle ,sačky na plast. To je 240 litrov, pričom

plasty treba stláčať, atď. Oni majú jasné prepočty, ktoré

nám aj odprezentovali, že to pre rodinu na mesiac stačí.

     Tým, že sú to rodinné domy, tak tie rodinné domy je to

iné ako byty. Majú svoje zázemie, kde to tí ľudia naozaj

môžu zbierať v nejakej garáži, naozaj si to tam kopiť

a potom raz mesačne vyvoziť von. Je to takto aj v Rači, kde

sa to takto robí už dlho. A sú s tým vlastne dobré

skúsenosti.

Čiže prečo to OLO nastavilo takto a momentálne to

nebude meniť, ani keď tam tú pripomienku dáme, v tomto

pilote. Keď sa ukáže, že je to nepostačujúce a že ľudia

naozaj separujú viacej, aj keď oni tvrdia že to určite bude

postačovať, že to nepostačuje. Preto následne v tom

oficiálnom projekte, alebo keď sa už to začne zbierať
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natvrdo, tak sa to naozaj zmení. Ale momentálne to OLO

meniť nebude, pretože nemá na to kapacitu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo. Ja teda sa pridávam ku Katke (Ing.

Augustinič). V podstate, keď som si prečítal ten prvý návrh

VZN, tak raz do mesiaca aby zber prišiel, tak je to strašne

málo, keďže viem že u nás na ulici a vôbec na Kolibe sú

kontajnery na plasty, na papier častokrát plné. Nie že na

druhý deň, ale možno ešte v ten istý deň v tých hniezdach.

A potom počas týždňa to tam prekypuje a rozfúkava sa to po

ulici, atď. Takže mal som pocit, že je to málo.

    Potom sme sa obrátili v tomto smere aj na mestskej

komisii, kde bolo aj vyhodnotenie pripomienok k tomuto VZN

zo všetkých mestských častí. Naša mestská časť tam dala

myslím že naozaj najviac pripomienok a väčšina z nich bola

aj akceptovaná.

     Týmto chcem poďakovať, myslím že pani Kameňová to

robila, za kvalitne odvedenú robotu. A teda bohužiaľ tú

pripomienku, ktorú teda som dával ja aj viaceré komisie, že

teda zvýšiť tú frekvenciu, tak to neakceptovali.  Pýtal som

sa na to, čo sa stane, keď v tej rodine na ten mesiac

skrátka to vrece alebo dve vrecia nebudú stačiť, tak mi
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povedané, že teda môže tých vriec byť kľudne aj viac a že

to zoberú z OLO.

Naozaj, ide o pilotný projekt, tak skúsme to vyskúšať.

My aj tak v Novom Meste by sme to mali mať zavedené od

ďalšieho kalendárneho roka, nie tento rok. Už to bude

odskúšané na iných mestských častiach, takže možno sa na

tom ešte niečo zmení. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

Diskusiu uzatváram.

A 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

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              24 poslancov.
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Proti:            0

Zdržal sa:        0

Pred nami je materiál č. 18.

BOD 19:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa predaja pozemku – parcely registra „C“ č. 5369/4

o výmere 20 m2 ostatné plochy nachádzajúce sa

v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva Mgr. Helene

Podolskej, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03

Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, bez úvodného slova. Rovno otváram

diskusiu.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja by som chcel oceniť, že sa podarilo

dosiahnuť v podstate dohodu čo sa týka ceny, pretože

pôvodne navrhovaná cena v materiáli bola podstatne nižšia,

a na základe našich pripomienok či už na komisiách, alebo

na Miestnej rade; čiže na miestach kde sa takéto

pripomienky dávať majú, sa podarilo zdvihnúť cenu myslím že

na celkom slušnú úroveň. Takže ešte raz ďakujem za

vyrokovanie tejto ceny.

Starosta Mgr. R. K u s ý :



102

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Ďakujem pekne.

Do diskusie už nie je nikto prihlásený.

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

predaj pozemku – parc. registra „C“ č. 5369/4 o výmere 20

m2 ostatné plochy, ktorý vznikol na základe geometrického

plánu č. 264/2015 úradne overenom Okresným úradom

Bratislava, katastrálny odbor dňa 22.01.2016 pod č. 2909/15

odčlenením časti od pozemku – parc. registra „E“ č. 5369

o výmere 43 m2 zapísanom na liste vlastníctva č. 6747,

vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre

okres: Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť

Nové Mesto, katastrálne územie: Vinohrady (ďalej ako

„pozemok“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

; do výlučného vlastníctva kupujúceho – Mgr. Helena

Podolská, trvale bytom: Studenohorská 2065/35, 841 03

Bratislava

; za kúpnu cenu vo výške 350,- €/m2/pozemku, t. j. vo výške

7.000,- € (slovom „sedemtisíc euro“)

; za účelom scelenia pozemku so susediacim pozemkom vo

vlastníctve kupujúcej – parc. registra „C“ č. 5372/2

o výmere 532 m2 záhrady zapísanom na liste vlastníctva č.

1786
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; ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabránenia

zosuvom pôdy, keďže pozemok je neudržiavaný a dochádza

k eróziam, a to odstránením nefunkčného oplotenia

a vybudovaním nového oporného múru. Predmetný pozemok je

zároveň nevyužívaný a nie je ani iná praktická možnosť či

predpoklad jeho využívania v budúcnosti.

; za týchto podmienok:

1. Kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná

v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve.  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 nebude kúpna cena v určenej lehote

uhradená v celosti, uznesenie ako aj kúpna zmluva

strácajú platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ideme ďalej.
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BOD 20:

Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckych podielov

k pozemku parc. č. 7124 o výmere 229 m2 zastavanej plochy

a nádvoria, na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200

nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, k. ú.

Vinohrady, a to do vlastníctva žiadateľov – vlastníkov

bytov č. 2,3 a 4 v uvedenom bytovom dome

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nech sa páči.

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem, pán starosta. Ja som bol zvedavý, že prečo je

tam napísané 2,3,4, prečo tam nie je 1? Čiže podľa všetkého

sme to pozerali aj na katastri, vyzerá to ako rodinný dom,

kde sú asi 3 alebo 4 bytové jednotky, ale nezačína to

jednotkou. Či náhodu sa nechystá, že tieto 3 byty sa

dohodli v neprospech toho prvého? Čiže berieme to ako je,

nie sú k tomu nejaké materiály, vôbec neviem o čo tam ide.

Ja nemám problém za to zahlasovať, len aby nás nevyhúpali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani vedúca právneho, viete reagovať

alebo niekto z kolegov? Pani Mgr. Mesiarová, máte

informáciu?

Tak potom iba jedna otázka: Sú v predmetnom bytovom,

resp. rodinnom dome ešte nejaké ďalšie byty, ktoré

z nejakého dôvodu nie sú zahrnuté do predmetu kúpy?
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Prepáčte, môžete na mikrofón?

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

List vlastníctva je priložený s materiálom, čiže tam

je úplne zjavné číslovanie bytov. To, ako je to v katastri

uvedené, za to skutočne nezodpovedá ani predkladateľ, ani

spracovateľ. A predpokladám, že ani snáď žiadatelia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Čiže chápem to tak, že by bolo rozumné osloviť

aj tých ostatných vlastníkov, aby  sme schválili materiál,

ktorý bude na 100 % korektný? Aby sa nám nestalo, že nás

o pár mesiacov osloví niekto, kto ešte vlastní časť

nehnuteľností a bude sa pýtať, prečo nebol súčasťou tej

kúpy?

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

V zásade ten vlastník má samozrejme stále možnosť

o odkúpenie pozemku požiadať. Takže v podstate ja osobne

nevidím dôvod, resp. je to na zváženie, možno vlastníčka

nemala záujem, možno s ňou nerokovali alebo sa nezdržiava

v tom byte. Čiže vôbec nebola účastná tohto dialógu, ale ja

naozaj tieto podrobností neviem. Cena vychádza zo zákona,

čiže tuná o nejakom predkupnom práve zbytočne rozprávať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ak dobre chápem, ak nie opravte ma,

jednotliví spoluvlastníci odkupujú iba podiely, ktoré
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zodpovedajú veľkosti ich spoluvlastníctva. Tým pádom nikto

o nič nemôže prísť.

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

Podiely sú zapísané v katastri tak ako sú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže je to jasné. Nech sa páči, chce ešte niekto

vystúpiť v diskusii? (Nie.) Pani doktorka, 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

predaj spoluvlastníckych podielov k pozemku – parc.

registra „C“ č. 7124 o výmere 229 m2 zastavanej plochy

a nádvoria zapísanom na liste vlastníctva číslo 39,

vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor pre

okres: Bratislava III., obec: Bratislava – Mestská časť

Nové Mesto, katastrálne územie: Vinohrady (ďalej ako

„pozemok“) v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

na ktorom je postavený bytový dom, súp. č. 2200

nachádzajúci sa na Tupého ul. 15 v Bratislave, a to:

- vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 345/1000

prislúchajúceho k bytu č. 2, nachádzajúcom sa na

prízemí uvedeného bytového domu
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- vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 316/1000

prislúchajúceho k bytu č. 3, nachádzajúcom sa 1. p.

uvedeného bytového domu

- vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 113/1000

prislúchajúceho k bytu č. 4, nachádzajúcom sa 2.  p.

uvedeného bytového domu

; do vlastníctva kupujúcich

- PhDr. Miloš Šebo a manželka Danica Šebová, trvale

bytom: Tupého 15, 831 01 Bratislava (podiel o veľkosti

345/1000)

- Róbert Patejdl, trvale bytom Tupého 15, 831 01

Bratislava (podiel o veľkosti 316/1000)

- Ing. Edgard Hoffman a manželka Viera Hoffmanová,

trvale bytom: Tupého 15, 831 01 Bratislava (podiel

o veľkosti 113/1000)

; za kúpnu cenu vo výške 0,17 €/m2 pozemku určenej

v súlade s § 18a ods. 2 zák. č. 182/1993 Z. z. vo

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome

v platnom znení:

- za podiel vo veľkosti 345/1000 (t. j. 79,005 m2

pozemku) suma vo výške 13,43 €

- za podiel vo veľkosti 316/1000 (t. j. 72,364 m2

pozemku) suma vo výške 12,30 €

- za podiel vo veľkosti 113/1000 (t. j. 25,877 m2

pozemku) suma vo výške 4,40 €

; za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva

k pozemku zastavanom bytovým domom súp. č. 2200, v ktorom

sa nachádzajú byty vo vlastníctve kupujúcich
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; v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zák. č.138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení

; za týchto podmienok:

1. Kúpne zmluvy budú zo strany kupujúcich podpísané

v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa schválenia

uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak

nebude niektorá z kúpnych zmlúv príslušnými kupujúcimi

podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie stratí v časti

týkajúcej sa prevodu podielu, na ktorý sa má vzťahovať

predaj, platnosť.

2. Kupujúci sú povinní uhradiť určenú výšku kúpnej ceny

v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia

príslušnej kúpnej zmluvy.

3. V prípade, ak nebude kúpna cena niektorým z kupujúcich

v určenej lehote uhradená v celosti, časť uznesenia ako

aj príslušná kúpna zmluva týkajúca sa prevodu podielu,

na ktorý sa má vzťahovať predaj, strácajú platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Ďalším bodom je materiál č. 20.
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BOD 21:

Návrh na schválenie návrhu dohody o kompenzácii so

spoločnosťou Central zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B

Bratislava, IČO: 50414 151

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máme tu zároveň, poprosili sme na poslednom stretnutí,

ktoré bolo v piatok o to, aby sa zúčastnili dnešného

zasadnutia aj zástupcovia predmetnej spoločnosti. Takže

vítam medzi nami pani Habanovú, pani Hajdinovú, pána Habana

a pána Lašáka. Vítajte medzi nami, dobrý deň.

Aby ste rozumeli, len krátky úvod: Pred niekoľkými

rokmi sme ako mestská časť uzavreli s predmetnou

spoločnosťou zmluvu o nadstavbe nad časťou strechy. A

súčasťou tej zmluvy bola investícia spoločnosti do

vonkajšku Strediska kultúry. Táto zmluva sa postupne

napĺňa. Zároveň súčasťou dohody bolo aj to, že nám

spoločnosť zaplatí projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu

foyer a ďalších vnútorných priestorov, toaliet

a debarielizáciu, čo sa tiež zrealizovalo.

Toto je nová zmluva, ktorá vychádza z toho, že počas

stavebných prác došlo k poškodeniu priestorov Strediska

kultúry. Ja by som tie priestory rozdelil na dve časti:

     Prvá časť sú časti administratívnych priestorov,

prepojovacej chodby, galérie, kde spoločnosť priamo

zrealizovala predmetné úpravy v zmysle požiadaviek
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Strediska kultúry. Myslím, že ešte nejaké úpravy je tam

potrebné zrealizovať.

A druhá časť sa týka práve predmetného foyer a ďalších

častí ktoré nadväzujú s tým, že spoločnosť po dohode, po

stretnutiach a vzájomnej diskusii zrealizuje v zmysle

projektu stav práce, ktoré má záujem zrealizovať

v najbližších mesiacoch tak, aby boli hotové myslím že do

konca septembra tohto roku.

Pán vicestarosta Vaškovič, chcete ma nejakým spôsobom

doplniť?

Pred chvíľočkou sme v rámci zmien rozpočtu schválili

zároveň príspevok mestskej časti, myslím 35 tisíc € s tým,

že je to dohoda jednotlivých klubov na spoločnom stretnutí,

že dôjde k stretnutiu opätovne pánov poslancov s pánom

vicestarostom a s firmou, aby sa jasne povedalo, čo za

týchto 35 tisíc € urobí. No, a nezávisle na tom sa rieši

veľká sála, ale tá nie je predmetom tejto dohody.

Takže ak dovolíte z mojej strany všetko na úvodné

slovo.

A teraz sa chcem opýtať, sme pripravení na

premietanie, či sa nebude premietať? Nie. Dobre.

Takže chcem sa opýtať, chce niekto diskutovať, je

niekto s niečím neoboznámený, chce niekto vystúpiť, lebo

nasilu nebudem dávať slovo zástupcom firmy ak je všetko

jasné a netreba nič riešiť.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som chcel

doplniť tvoje slova možno v tom zmysle, že v piatok sme

mali také pracovné stretnutie s predstaviteľmi tejto firmy,

s tým, že ja som si sľúbil, že na včerajšom zasadnutí

Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby budem

informovať členov komisie o tomto zámere. A z diskusie

o tej zmluve, že vyšli z našej komisie 3 pripomienky, takže

tie by som možno prečítal a budú potom samozrejme

zapracované do návrhu tej zmluvy. My sme komunikovali aj

s pani Mgr. Biharyovou, a teda nám pomohla aj

s naformulovaním.

Takže prvé doplnenie tej zmluvy sa týka, nebudem

hovoriť o článkoch lebo aj tak to nemáte čas sledovať, ale

stavebník sa zaväzuje mestskej časti predložiť všetky

revízne správy a vykonať všetky funkčné a tlakové skúšky

a skúšky k prácam ktoré bude realizovať, to znamená

elektroinštalácie, ústredné vykurovanie, zdravotechnika,

a podobne.

Druhá taká zmena je vypustiť v článku III v bode 4

odrážku v znení: poskytnutie všetkých potrebných súhlasov,

povolení a dokladov zo strany mestskej časti a Strediska

kultúry Stavebníkovi.

A posledné doplnenie: V článku IV, slovné spojenie,

resp. v dôsledku poškodenia Strediska kultúry sa dopĺňa

text „výlučne k podpisu tejto dohody“.
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Toto sú asi také drobnosti, ktoré predložím návrhovej

komisii.

Ja by som chcel ešte doplniť pána starostu v tom

zmysle, že na tom piatkovom stretnutí sme sa dohovorili, že

investor alebo stavebník spracuje dizajn-manuál tých prác,

ktoré bude sám zabezpečovať. Nebudú vyčlenené alebo

vyšpecifikované jednotlivé položky, to znamená m2 a potom

aj nacenené. Išlo nám hlavne o to, aby sme vedeli týmto

spôsobom kontrolovať aj kvalitu použitých materiálov

a vykonávaných stavebných prác.

     Výsledkom tejto dohody by malo byť to, že investor

v podstate zrealizuje všetky stavebné úpravy v týchto

priestoroch a mestská časť v tej položke 35 tisíc €, ktoré

sme dnes schválili, vybaví tie vstupné priestory

mobiliárom, nábytkom a vecami hnuteľnými. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pani poslankyňa Šebejová.

Ale ešte predtým sa chcem spýtať: S týmito zmenami

boli oboznámení zástupcovia spoločnosti? (Áno).

Chcem sa opýtať, je to v poriadku? Máte nejaké výhrady

k týmto zmenám? (Nie.)

Dobre. Čiže v takom prípade ja si osvojujem tieto

pripomienky autoremedúrou, súhlasím s nimi.

A dávam slovo pani Šebejovej.

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

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, vlastne

účel dohody, resp. v článku III. je napísané, že je to



113

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

urovnanie, definitívne urovnanie sporných práv. Teraz

neviem si vysvetliť ten článok V. - že dojednanie

v súvislosti so zámenou pozemkov. Pohyb zámeny je riešený

Magistrátom hlavného mesta pre ďalší; neviem čo. Proste je

potrebné vyjadrenie mestskej časti.

Nerozumiem vôbec tomu, že ako sa do toho urovnania

dostal tento článok, ktorý hovorí o zámene pozemkov a nie

je jasné o akú zámenu pozemkov ide.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani  Mgr.  Biharyová, poprosím o vyjadrenie.

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

Dobrý deň. Takže, čo sa týka tohto ustanovenia, toto

u stanovenie do návrhu dohody navrhol stavebník, teda

spoločník Central zone, a to z dôvodu, aby mal aj v tomto

dokumente zagarantovaný postup mestskej časti, že naozaj sa

vyjadrí k zámene, ktorá prebieha na úrovni hlavného mesta.

O zámenu pozemkov, o vysporiadanie pozemkov; kde máme časť

našej budovy na ich pozemkoch, oni majú časť na našich

pozemkoch, čiže tou zámenou by sme rozlohou získali

podstatne viac. A o túto zámenu sme sa my snažili ešte

v roku 2018, krátko po tom ako boli podpísané všetky

zmluvy, na základe čoho investor získal platné stavebné

povolenie.

Hlavné mesto nás odmietlo a začalo si túto zámenu

realizovať vo vlastnej réžii. Podotýkam, že nie celkom

v súlade s aktuálne platným Štatútom hlavného mesta, ale to

je na inú diskusiu a na iné fórum.
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     Takže stanovisko mestskej časti do tejto dohody, alebo

k vzťahu k zámene v podstate stavebník považuje za garanciu

určitého postupu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Dámy a páni, chce v rámci diskusie ešte

niekto vystúpiť?

Pani poslankyňa Šebejová, s faktickou poznámkou.

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

Prečo sa to rieši v tejto jednej polohe, to je záujem

stavebníka a nie našej mestskej časti?

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

Je to žiadosť stavebníka, aby to tu bolo uvedené ako

také ďalšie potvrdenie. Lebo my to máme zakotvené aj

v zmluvách o výpožičke, kde tieto pozemky sú momentálne

užívané na základe výpožičky vzájomnej, a tam máme lehotu;

už si nepamätám akú, ale bola uzavretá na 5 rokov, že si

tieto pozemky vzájomne usporiadame. Táto lehota plynie,

hej. A vec je na vybavovaní na hlasnom meste. Takže, aby

sme urýchlili vec, aby sme hlavné mesto primäli konať,

preto je toto ustanovenie aj k tejto dohode.

     Hlavné mesto požaduje od nás samozrejme jasné

vyjadrenie, tak aby sme mali hlavnému mestu ako deklarovať,

že áno, máme na tom záujem. Áno, chceme, aby k tejto zámene

došlo. Pretože, opakujem, je to vzájomné vysporiadanie
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stavieb, kde si dávame obe spoločnosti, obe subjekty si

dávame svoje majetkové záležitosti, svoje stavby dávame na

vlastné pozemky. A touto zámenou mesto ako vlastník

dosiahne podstatne väčšiu rozlohu, väčšiu výmeru, väčší

rozsah týchto zamieňaných pozemkov.

Takže, aj čo sa týka nejakého majetku, tak  podstatne

dochádza k väčšiemu nadobudnutiu nehnuteľného majetku na

úkor spoločnosti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci tohto bodu

vystúpiť?

V prípade že nie, prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

návrh dohody o kompenzácii podľa prílohy č. 1 tohto

uznesenia

s podmienkou:

návrh dohody o kompenzácii bude zo strany spoločnosti

Central zone s.r.o. podpísaný v lehote 15 dní odo dňa

prijatia tohto uznesenia. V prípade, ak v uvedenej lehote

nebude zo strany spoločnosti Central zone s.r.o. návrh

dohody o kompenzácii podpísaný, toto uznesenie stráca

platnosť.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                25 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

BOD 22:

Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia

a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR

Bratislavou

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte rovno bez úvodného slova. Rovno otváram

diskusiu.

Pani poslankyňa  Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem na úvod uviesť, že

ja predmetný materiál podporujem. Po vecnej stránke nemám

k nemu výraznejšiu výhradu k tomu, aby sme aj na komunálnej

úrovni bojovali akokoľvek činnosťou, ktorá by mohla byť aj

podľa trestného zákona trestná.
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Chcem sa ale predkladateľa spýtať, že v materiáli chce

zaviesť zákaz prenájmu a výpožičky v prípade ak je dôvodný

predpoklad, že takýto majetok bude využitý na podporu alebo

propagáciu hnutí, ktoré smeruje k potláčaniu základných

práv a slobôd občanov?

     Ja sa pýtam, prečo len občanov? Išli sme do združenia

právnej formy, pretože keď ste chceli použiť určitú

analógiu s trestným zákonom, tak tam sa o občanoch

nehovorí. Totižto môžu existovať aj ľudia, ktorí nie sú

občanmi, sú bez občianstva.  Takže možno je na zváženie

toto slovíčko z toho materiálu vypustiť.

Len by som sa chcela obrátiť na vás aj s tým, že kto

bude rozhodovať o tom, že čo sú to dobré mravy? Sú to

naozaj pojmy, ktoré sa nedajú presne definovať. Tak ako ani

definícia extrémizmu sa nenachádza v našom právnom

poriadku. Nakoľko sa jedná o dosť vážny zásah do ústavných

práv a slobôd, chcela by som mať určite väčšiu istotu,

pokiaľ ide o procesnú stránku riešenia celej tejto veci

a vykonania toho zásahu, že koho bude. Odmietnutý súhlas na

prenájom alebo výpožičku naozaj vo veľmi rýchlej lehote sa

môže obrátiť možno na nás, pretože tiež v tom materiáli sa

uvádza, že v prípade pochybnosti, a to sa už pripúšťajú

určité pochybnosti, či sa naozaj jedná o nejaký prejav, či

extrémistický alebo nemravné správanie sa, či tá dotyčná

osoba, teda žiadateľ sa vie domôcť svojich práv.

Takže ja materiál podporujem, ale tak aby som dostala

nejaké vysvetľujúce odpovede na moje otázky. A trošku sa

obávam tejto veci, aby sme sa nedostali do situácie, ktorú

sme už dnes tu riešili pri bode 10, keď sme obdržali
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Protest prokurátora. Aj vtedy pri tom bode som upozorňovala

na to, že pravdepodobne čo sa stane a náš právne záväzný

predpis sa dostane do konfliktu s iným vyšším právnym

predpisom, teda právnym predpisom vyššej právnej sily.

Chcem sa spýtať, že v tej predkladacej správe, čo je

k predmetnému materiálu je odkaz čisto len na materiál,

ktorý je schválený v bratislavskej mestskej časti Devínska

Nová Ves. Opravte ma, ak sa mýlim, že či ste sa inšpirovali

nejakým inými materiálmi, resp. či nemáte informáciu že

v takýchto prípadoch prokuratúra sa nezaoberala bližšie

s touto problematikou aj na úrovni v evidencii Zásad

hospodárenia. Ďakujem veľmi pekne.

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

Ďakujem pani poslankyni za podľa mňa veľmi závažné

pripomienky. Ale skôr ako dám slovo pani magistre,

s faktickými je prihlásený pán Filipovič a pán kolega

Troiak, ktorý bol vlastne iniciátorom tohto návrhu.

Takže, nech sa páči pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc.  B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem veľmi pekne pán vicestarosta. Mňa by len

zaujímalo jedno, ja samozrejme podporujem Editku (Mgr.

Pfundtner), že kto to bude určovať a kto bude rozhodovať čo

je morálne správne a čo nie? Bude na to komisia, bude to

predkladateľ, alebo kto to bude robiť? Väčšinou to chodí

cez nejaké agentúry. Ako to budeme my kontrolovať? Uberáme

si peniaze rozpočtovej organizácie do nášho Kultúrneho

strediska napríklad, a ako to zistíme? Niekedy sa to zistí
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až priamo na akcii. Nemá to podľa mňa hlavu a pätu. Toľko

z mojej strany.

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

To bol názor pána Filipoviča. Pán Troiak, nech sa

páči, ktorý predkladá ten návrh takže určite to vysvetlí.

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

Ďakujem. Ďakujem kolegyni Pfundtner za jej správny

hlas. Samozrejme, ja nie som právnik, inšpiroval som sa

uznesením ktoré bolo v Devínskej Novej Vsi. Samozrejme,

toto vypracovanie by mal zabezpečiť úrad a ja chcem

poďakovať pani Biharyovej že to pripravila. Ja som to

pochopil tak, čo ste sa pýtala, kolegyňa, že proti komu?

Keď napríklad sú tam viacerí odsúdení za rôzne veci, čiže

predpokladám, že takáto osoba keby si chcela prenajať

nejaký priestor, tak jej to úrad zamietne. Ale naozaj nie

som právnik, takže pani Biharyová povie k tomu určite

bližšie.

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

Ja sa ospravedlňujem, kolega Troiak bol iniciátorom

materiálu, ale predkladateľom a spracovateľom je pani

Biharyová. Čiže poprosím pani Pfundtner a potom pani

Biharyovú. A potom ďalších kolegov, ak dovolíte. Nech sa

páči pani poslankyňa.

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r :
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Ďakujem veľmi pekne predkladateľovi za reakciu ale

trošku si dovolím pán kolega opraviť, nepochopili ste ma,

pretože ja som sa nepýtala že proti komu smeruje materiál?

Toto z mojich úst neodznelo ani medzi riadkami ste si to

nemohli prečítať.

Ja sa len pýtam na veci, že prečo obmedzujete

napríklad toto obmedzenie len v prípade potláčania

základných práv a slobôd, keď sa jedná o občanov,

napríklad. Toto bola jedna moja prvá reakcia. A taktiež, že

v prípade pochybností, že rozhodne miestne zastupiteľstvo,

ale nie sú tam žiadne lehoty. Kto zvolá a na základe čoho,

do akej lehoty a ako to bude vyhodnocovať; trošku mi tam

ten proces chýba. Priznám sa.

A taktiež ma prekvapila tá vec, že predmetná zmena je

zakomponovaná myslím že do spoločných a záverečných

ustanovení materiálu. Ja vzhľadom na dôležitosť a vážnosť

tejto témy, tak aby som to videla možno v texte tohto

materiálu a nie pri spoločných a záverečných ustanoveniach.

Takže mňa zaujímala naozaj táto procesná stránka veci

a vôbec nie to, či niekto je za trestný čin odsúdený alebo

nie je. Keď je odsúdený tak je situácia jasná.

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

Ďakujem veľmi pekne. Pani Mgr. Biharyová.

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

Takže vo vzťahu k tomu namietaniu, že základné práva

a slobody občanov akceptujem, samozrejme. Nemôže sa jednať
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iba o občanov, musíme to brať komplexne. Takže celkovo môže

dochádzať k porušovaniu ľudských prác, takže toto by som ja

považovala že mohlo by sa autoremedúrou upraviť.

A čo sa týka k námietke zo strany pána Filipoviča, kto

to bude určovať. Táto časť, táto zmena sa týka Zásad

hospodárenia a my máme čo sa tohto týka potom ešte ďalšie

Zásady prenájmu. Je to celkovo, je to komplex nejakých

predpisov mestskej časti vo vzťahu k nakladaniu majetku.

Nájom, výpožička, predaj majetku mestskej časti samozrejme

nie je nárokovateľné. Takže nie je ani nárokovateľné

nejakým spôsobom sa dožadovať výpožičky alebo nájmu na

čokoľvek. Rozhodujú o tom komisie. Všetky tieto materiály

sa predkladajú do komisie finančnej, a všetky materiály sa

následne predkladajú Miestnej rade a do zastupiteľstva.

     Takže jedna výnimka, tá je zo zákona pokiaľ je to

nájom kratší ako 10 rokov, tam v takom prípade tú nájomnú

zmluvu resp. nájomnú zmluvu o výpožičke by mohol uzavrieť

starosta mestskej časti. Je to limitované časom 10 dní.

Takže asi takto.

      Asi som to všetko podchytila, je to všetko na čo ste

sa pýtali.

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

Pán poslanec Mikuš

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Pán kolega Troiak,

ja by som Vás chcel poprosiť, keby ste to uviedli na pravú
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mieru, lebo váš predseda tu hovoril o nejakom vykrádaní

materiálov a Vy ste hovorili, že ste sa inšpirovali

v Devínskej Novej Vsi. Ja dokonca mám kópiu toho e-mailu,

ja neviem prečo som tam uvedený, keď pani Biharyová Vás

oslovila a Vy ste jej odpísali, že; prepáčte, ale konečne

som na lyžovačke po dlhom čase, čiže nebudem vám odpovedať,

pretože týmto e-mailom som porušil čo som si predsavzal.

Prosím, skúste zistiť v Devínskej Novej Vsi, kde ste sa

inšpirovali; prosím vás, na čo to bolo?

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

Pán poslanec Troiak. Ale, páni, zachovajme nejakú

úroveň diskusie. Ale, nech sa páči.

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

Ďakujem pán vicestarosta. Ja absolútne nebudem

reagovať na takéto, ani to neviem nazvať čo bolo.

Samozrejme, ja som nič nevykradol, inšpiroval som sa. Lenže

pán je z tej istej koalície z ktorej som kandidoval, tak si

myslím že je to legitímne. Ďakujem.

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

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem. No, stále som nedostal odpoveď na to, že to

je vo forme kontrolingu, lebo ako to budeme robiť? Budeme

preverovať hostí. Tú akciu môžete nazvať hocijako, to sa
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stalo tuším v Petržalke, že urobili to a vlastne na to

došli až pri samotnom začiatku. To je proste

nekontrolovateľný proces čo tu my chceme robiť A budeme

musieť urobiť nejakú trestnú výpravu na to. Ja neviem, ako

to chceme robiť, Palino? Veď tu nemám od Teba odpoveď. Ja

Ťa rád podporím, ja s tým súhlasím, ale ako, ako?

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

Nech sa páči pani magistra.

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

Výsledkom nejakého nájmu, výpožičky musí byť zmluva.

Takže podmienky zmluvy. A nie je predsa dať do ustanovení

zmluvy možnosť okamžitého zrušenia pokiaľ sa preukáže, že

dochádza k porušovaniu, napríklad v prípade schválenia

tohto bodu. Dá sa to pozmeniť dokonca sankciou. To už by

som brala nie celkom korektne. A potom ešte ako zmluvnú

pokutu, alebo niečo také. Ale ja si osobne myslím, že tá

kontrola, pokiaľ sa jedná o toto, vie byť zabezpečená

formou nájomnej zmluvy alebo formou zmluvy o výpožičke,

lebo je tu pripustená aj tá výpožička, kedy počítame aj

s možnosťou. V zásadách sa komplexne o tom hovorí.

Takže ja osobne by som ten kontrolný mechanizmus

videla v nastavení v konkrétnej zmluve.

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

Pán poslanec Mikuš, ale na pána Filipoviča, áno? S

faktickou.
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Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ja ešte na pána kolegu Troiaka,

ďakujem za vysvetlenie s tou koalíciou.

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

Nemôžeš faktickou na faktickú. Potom sa prihlás.

Pani poslankyňa Timková, nech sa páči.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem za slovo. Neviem, či ja môžem, ale ja už by

som chcela povedať: Páni, prosím Vás, mohli by ste si

odpustiť vaše nemiestne poznámky? Prosím, hľadajme riešenia

ako by sa to dalo. Keď viete niekto to lepšie, tak to

posuňme a nehľadajme takéto.  Fakt, dokedy tu takto budeme?

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

Dobre, ja mám jeden návrh; teda ak budete súhlasiť. Že

by pani poslankyňa Pfundtner pripravila nejaký materiál

spolu s právnym oddelením.  (Poznámky poslancov.)

Ja zvyknem myslieť dopredu; ospravedlňujem sa.

Pán poslanec Troiak.

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

Ďakujem. Ja už ani nebudem reagovať, pani Biharyová na

všetko odpovedala. Pekne ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Dobre. Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Tak skúste to prehlasovať ako dôvodné podozrenie; veď

ja môžem dôvodne podozrievať hocikoho.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Áno.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

To je choré.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Prečo by to malo byt choré? Musíte mať na to dôvod.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Treba to prepracovať, lebo toto nemá hlavu ani pätu.

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

Ďakujem pekne. Ešte je prihlásený pán poslanec Mikuš;

nech sa páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Pali (Ing. Troiak)

ďakujem Ti za vysvetlenie s tou koalíciou.  Už tomu úplne

rozumiem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Pán poslanec Mrva, s faktickou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Pán Mikuš, ak tomu rozumiete, tak by ste sa mali

pánovi Troiakovi ospravedlniť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš, faktická poznámka.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Pán Mrva, a za čo sa mám

ospravedlniť?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Vážení kolegovia, ja chcem pekne poprosiť, ja viem, že

mnohí sú aj hladní, je 12,45 hod., ale máme pred sebou

viacero bodov. Skúsme tento bod uzavrieť, či už tak alebo

onak, a poďme ďalej. Snáď nebudem nikoho urážať ak poviem,

že máme aj dôležitejšie body, ako je práve tento, ktoré si

vyžadujú možno aj viac diskusie ako akurát tento.

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť

kolegov, aby si nevymieňali tieto osobné invektívy. Prosím

vás, zachovajme nejakú kultúru, veď sa na nás pozerajú

ľudia. Toto je naozaj niekedy miestami fraška. A chcem

poprosiť všetkých, aby sme teda išli hlasovať k tomuto

bodu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže dávate návrh na ukončenie debaty

pán poslanec? Ďakujem pekne.

Čiže mali by sme hneď hlasovať o ukončení diskusie.

Ale, samozrejme, potom dáme obidvom prihláseným

možnosť vystúpiť.

     Čiže dávam hlasovať o ukončení debaty v rámci bodu 22

– Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia.

Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               22 poslancov.

Proti              1

Zdržal sa:         0

Debata je teda ukončená.

A ešte dáme priestor dvom prihláseným tak, aby sme

dokončili diskusiu.

Nech sa páči, pán poslanec Mrva máte slovo.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Árva, úplne sa

s vami stotožňujem, nemali by sa tu vymieňať invektívy.

A preto považujem naozaj za nevhodné ak nejaký poslanec,

ktorý tu kandiduje aj do nejakej funkcie vyššej na druhého

poslanca možno zo svojej nevedomosti, možno zo svojho

charakteru označí za zlodeja, že vykráda nejaké uznesenia

a podobne, a má z toho veľmi dobrú zábavu. Nepovažujem to

naozaj za kultúrne ako ste vy povedali.  A myslím si, že

kultúrne je ospravedlniť sa, keď pán Troiak vysvetlil, že
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s pánom Tešovičom, sa pozná a spolu komunikovali. Ďakujem

pekne. Pán Tešovič je zhodou okolností poslanec Devínskej

Novej Vsi a mestský poslanec.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím odpustíte, mám tu poznámky, ale už je ukončená

diskusia. Čiže, ak dovolíte, už iba pán Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja som si vypočul túto diskusiu

a myslím, že dvaja kolegovia, pán Filipovič a pani

poslankyňa Pfundtner tu dávali také zásadnejšie

pripomienky. Pán starosta, keď Vás zastupoval pán

vicestarosta Winkler povedal, že rozmýšľal dopredu,

predpokladá aby sa tento materiál nejako dopracoval, tak ja

dávam návrh predkladateľovi, či to naozaj nestiahne

a naozaj by sa zapracovali tieto pripomienky do tohto

materiálu s tým, aby takýto materiál bol schválený. Ale pán

Troiak, ktorý bol iniciátorom tohto materiálu, prípadne

v nejakej súčinnosti pána poslanca Filipoviča a pani

poslankyne Pfundtner predložili tento materiál na ďalšie

zastupiteľstvo, aby to bolo úplne v poriadku. Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Pfundtner, aký je Váš názor na to? Vy

máte skúsenosti aj z Národnej rady, čo si vážime. Myslím to

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

Ďakujem pekne za slovo. Ja samozrejme nechávam plne

v kompetencii pána predkladateľa. Ak pán predkladateľ sa

rozhodne, že ten materiál stiahne, ja veľmi rada pomôžem.

Takže môj postoj je taký. Pani Biharyová je predkladateľka.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ďakujem Libor (Ing. Gašpierik). Ja som to chcel

spraviť, chcem aby to bol materiál všetkých, teda aby sme

spoločne všetci bojovali proti extrémizmu a aby sme sa

dohodli na jednotnom materiáli, takže ho  s ť a h u j e m.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne, Prechádzame na ďalší bod.

BOD 23:

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star

still s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO:

48 136 346

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do diskusie máme následne prihlásených dvoch občanov:

pána Jána Budinského a pani Vieru Žuborovú. Pochopiteľne

musíme im dať priestor tak, že to musíme odhlasovať, ale

doteraz sme vždy odhlasovali v prípade, že občania mali

záujem k bodu vystúpiť.
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Dámy a páni, bez nejakého úvodného slova, pretože

materiál a situáciu poznáme.

Otváram diskusiu. Nech sa páči.

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. V podstate by som nadviazal na

vaše vyjadrenie, že situáciu poznáme veľmi dobre. Ja osobne

poviem na rovinu, že nie som zvedavý na vystúpenie v tomto

prípade občanov. Myslím si, že vec je nad slnko jasnejšia

a najradšej by som išiel hneď hlasovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Prvá moja poznámka bude smerovať

k tomu, že tak ako bolo spomínané, tento materiál nebol

schválený ani v komisiách, ani v Miestnej rade, napriek

tomu je na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Ja to

považujem za úplne normálne, pretože jednoducho tento

materiál máme v tomto pléne prerokovať a následne sa k nemu

vyjadriť. To je ten prvý bod.

Ten druhý bod, za mňa musím povedať, že tu sa úrad

trochu snaží schovávať za chrbát poslancov a činnosť

stavebného úradu, ktorý mal nariadiť odstránenie čiernej

stavby, ktorá bola postavená na cudzom pozemku, sa snaží

tak preniesť na poslancov, však navrhneme nájomnú zmluvu.
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Keď ju neschvália poslanci, tak potom oni budú tí zlí,

ktorí vlastne neumožnili tým obyvateľom, ktorí tam

v podstate protiprávne bývajú, si nejako zlegalizovať svoje

bývanie a skolaudovať tú stavbu.

Takže mne sa tento postup nepáči z princípu. Domnievam

sa, že tu je skutočne snaha hodiť na nás rozhodovanie vo

veci, ktorú mal rozhodnúť stavebný úrad zo svojej

kompetencie. A tým pádom za náš klub môžem povedať, že

určite nepodporíme túto nájomnú zmluvu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček s faktickou

poznámkou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážení

kolegovia, ja som veľmi rád, že tento návrh na uzavretie

nájomnej zmluvy je tu. Pán kolega Petrovič, ten musí byť.

To nemôže úrad rozhodnúť, či niekomu niečo prenájme alebo

neprenájme. To by bolo v príkrom rozpore so zákonom,

pretože si musíte naštudovať zákon o obecnom zriadení

a ďalšie zákony. A to je výlučnou kompetenciou

zastupiteľstva rozhodovať o nájme, pretože pokiaľ dôjde

žiadosť na úrad, niekto si niečo chce prenajať, tak o tom

musia rozhodnúť poslanci či niekomu niečo prenájmu alebo

nie. A taktiež samozrejme nepodporím tento materiál,

nakoľko z môjho pohľadu ide o legalizáciu čiernej stavby.

Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič s faktickou poznámkou.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja len v skratke,

toto sme už tu raz mali a vystupovali občania; keď si dobre

pamätáte. Bol som tu aj napadnutý jedným občanom, takže

z mojej strany z morálneho hľadiska to nemôžem podporiť; aj

z profesionálneho, lebo sa jedná o čiernu stavbu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

     Ďakujem pekne. Ešte k predošlému bodu: Prepáčte, pán

Mrva, nevkladajte mi vaše slová do mojich úst, ja som pána

Troiaka neobvinil z vykrádania. Ja som ho len poprosil, aby

vysvetlil, ako to bolo.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prepáčte. Naozaj máme tu iný bod. Diskusia bola

ukončená. Je to reakcia a nevymotáme sa z toho.

Pán poslanec Mrva, chcem Vás pekne poprosiť,

nereagujme. Upozornil som pána poslanca, zastavil som ho.

Prosím Vás, venujme sa bodu 23. Ďakujem pekne.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :
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Ďakujem pekne. Ja len k tomu vystúpeniu občanov. Ja

som bol ako gesčný poslanec oslovený zástupkyňou vlastníkov

bytov. Ja si uvedomujem zvláštnu situáciu vlastníkov bytov.

Je to vážny problém. Skúsme naozaj zvážiť, keďže už tí

ľudia prišli a nechali ich vystúpiť. Akonáhle by sa to

nenieslo v duchu nejakom korektnom, atď., ako to bolo

naposledy, tak ja som ako to podporil. Samozrejme som proti

tomu. Jednoducho bolo by ľahšie pre mňa dať ruky od toho

preč, neriešiť to, ale jednoducho zvážme to, keď už tí

ľudia prišli, aby mali možnosť vystúpiť. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová, faktická

poznámka.

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

Ja by som len chcela, aby si Peter (Mgr. Weiss)

upresnil, že aký gesčný poslanec?

Starosta Mgr. R. K u s ý .

Pán poslanec Vaškovič, faktická poznámka.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Peter (Mgr. Weiss), ja

by som chcel na Teba zareagovať jednou poznámkou. Pokiaľ tá

stavba nebola skolaudovaná, tak tí ľudia nebývajú v bytoch.

Bývajú na stavbe. Takže môžeme ich vypočuť, ale ja by som

nepripúšťal, že bývajú v bytoch. Nie.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Bral som to tak, že jednoducho týka sa to lokality

v ktorej bývam, v ktorej som kandidoval, takže ak tá ulica

nie je presne v tom okrsku, tak sa ospravedlňujem. Ale

jednoducho bývam tam oslovený zo strany týchto ľudí.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, máme tu dvoch ľudí, ktorí

chcú vystúpiť. Pána Jána Budinského a pani Vieru Žuborovú.

Takže, poprosím vás ideme hlasovať o tom, či im umožníme na

zastupiteľstve vystúpiť. Prihováram sa, určite áno, vždy

sme to tak urobili, čo si pamätám v histórii našej mestskej

časti a zastupiteľstiev.

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                14 poslancov.

Proti:              1

Zdržal sa:          8

Takže, nech sa páči, najprv pán Ján Budinský, ako

prvý. A po ňom pani Viera Žuborová. Chcem poprosiť, keby

ste mohli dodržať tie 3 minútky, ktoré sú obvykle. Nech sa

páči.
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OBČAN: Ján  B u d i n s k ý

Dobrý deň prajem. Vážení poslanci, vážený pán

starosta, vážení zamestnanci Miestneho úradu Bratislava-

Nové Mesto. V úvode by som chcel poďakovať pánovi

starostovi, že sa mu podarilo pretlačiť našu žiadosť

o nájom parkovacích miest, aj keď majiteľ neprišiel lebo je

v karanténe. V prípade, že máte záujem, pripravil som 20

kópií dokumentov, ktoré dokazujú, že reči ktoré sa šíria po

Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto sú nepravdivé.

Chcel by som vás veľmi poprosiť, aby ste vzali na

vedomie, že keď sa vyjadrujete o čiernej stavbe, tak ide

o trestný čin ohovárania podľa ustanovenia § 373 ods. (1)

Trestného zákona. Takto nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý

značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov,

poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné

vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa na

odňatie slobody 2 – 5 rokov.

     Pán Mikulec, mohli by ste počkať, pretože Vy s touto

kauzou máte veľa spoločného. Bol by som veľmi rád, keby ste

počkali. V prípade, že budete hlasovať, ak máte výhrady so

zahlasovaním za toto parkovanie a prenájom pod výťahovou

šachtou, bol by som rád, keby ste  mi povedali čo vám vadí?

Prečo nemôžete hlasovať za? Ak by ste mi to dokázali

povedať, pretože som zástupca investora, som zamestnaný vo

firme ktorá realizovala túto nadstavbu a zároveň som bol

vyslaný investorom, aby som odpovedal na vaše otázky; pred

hlasovaním, samozrejme. Takže všetci budete hlasovať za?

Nemáte žiadne otázky? Pretože donieslo sa až k nám, že sme

ohováraní pánom poslancom Mikulcom a skupinkou okolo pána

Mikulca, že nadstavba na Pluhovej 12, je čierna stavba.
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Dovolím si vám ukázať dokumenty, ktoré toto nepotvrdzujú.

Stavebné povolenie v roku 2005, stavebné povolenie z roku

2013, všetko máte tuná. Nájomná zmluva s pôvodným majiteľom

na parkovacie miesta. Citujem:

„a) Vybudovanie a umiestnenie výťahovej šachty

a vstupu

do bytového domu na časti parcela č. 1244.

po b) úpravy chodníka a vybudovanie 12 parkovacích

miest.

po c) úpravy príjazdovej spevnenej plochy.

po d) vybudovanie 28 parkovacích miest. Tieto miesta

všetky sa píšu na stavebnom povolení. Presné zaradenie

podľa stavebného zákona.“

V prípade, že by ste mali pocit, že výťah a samotná

výťahová šachta nie je, opäť to nie je pravda, tu sú

dokumenty. Tu je výťahová šachta. To je pohľad

o severozápadu. Tu je dokument, ktorý dokazuje že v roku

2013 mestská časť Bratislava-Nové Mesto prijala tento

projekt ako súčasť stavebného povolenia. Je označený číslom

stavebného povolenia. To znamená, že výťahy sú súčasťou

stavebného povolenia.

Keďže ste nám od minulého roka nedovolili vybudovať

toto parkovisko, snažili sme sa ako investor nájsť náhradné

riešenie, ktoré nám zákon ponúka. Zároveň vás chcem

upozorniť, že sa vrátim k tomu výťahu. Podľa stavebného

zákona § 33 výťah sa zriaďuje v bytovom dome s viac ako 4

nadzemnými podlažiami. Stavba a nadstavba bytového domu

o jedno obytné podlažie nevyžaduje výťah na predĺženie

existujúceho výťahu do podlažia. To znamená, keď by sme tam

postavili o podlažie naviac, ten výťah zo zákona tam musí

byť.
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Navrhovali sme dohodu o spolupráci, keďže sme

nedostali od vás potrebné hlasy na schválenie tejto

nájomnej zmluvy kvôli parkoviskám. Dodnes sme nedostali

odozvu o návrhu na spoluprácu. Kvôli nevybudovaným

parkoviskám sme dostali zamietavé stanovisko pána starostu

ku kolaudácii. Samozrejme, ozvali sme sa. Okresný úrad ako

nadradený Miestneho úradu v Novom Meste, zrušil rozhodnutie

pána starostu a požiadal stavebný úrad, aby znova konal.

     Najmä by som chcel podotknúť, že v tomto rozhodnutí

Okresného úradu, ktorý ruší rozhodnutie pána starostu

v zamietavom stanovisku ku kolaudácii vôbec nespochybnil,

že sme mali parkovacie miesta. Naša spoločnosť sa snaží

tieto parkovacie miesta vybudovať aj keď sme počas

kolaudácie našli náhradné riešenie v parkovacom dome Polus.

     Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že sa

rozhodnete správne, pretože nemyslím si, že miestny úrad

ani Magistrát má plány pred bytovkou, a na Zátiší stavať

niečo iné než parkovisko. Ďakujem vám za pozornosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. A ešte prosím pani Vieru Žuborovú; nech

sa páči, máte slovo.

OBČIANKA: Viera  Ž u b o r o v á

Dobrý deň. Neviem, či si ma niektorí pamätáte, ja som

tu bola asi pred polrokom, a vtedy som sa snažila apelovať,

aby sa tá situácia vyriešila. A následne sme sa stretli
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s pánom starostom, ktorý prisľúbil že bude sa snažiť túto

situáciu riešiť. Jedine čo bráni, nadstavba Pluhova 12,

a ku kolaudácii sú parkovacie miesta. Možno som

nespomenula, som Viera Žuborová a som momentálne poverená

zastupovaním všetkých spoluvlastníkov nadstavby, ale aj

vlastníkov prvého, druhého, tretieho poschodia,

v zastupovaní akýchkoľvek oficiálnych vecí, čo sa týka

Pluhovej 12 ako celku.

Chcela by som požiadať, keďže viacerí z vás viete že

Okresný úrad vydal stanovisko aké vydal. A zároveň nič

nebráni tomu, aby Pluhova 12, nadstavba, bola schválená aj

kvôli že som mala možnosť v posledných dňoch sa stretnúť so

všetkými budúcimi vlastníkmi. Sú to mladé rodiny, ktoré sa

snažia vybudovať niečo aj v rámci Nového Mesta, či už ako

štartovací byt alebo byt, kde by si založili svoje rodiny.

Čiže apelovali sme aj v rámci developera, ktorý vyšiel

v ústrety kvôli tomu že sme boli upozorňovaní čo chceme

urobiť na poslednom miestnom zastupiteľstve, preto je tu

dnes s nami.

Preto na vás apelujem, aby sme našli tú tretiu cestu,

ktorá verím že sa dá vždycky nájsť, pretože momentálne

všetci smerujeme k jednému; je to krásne slovenské

porekadlo, že prehrávame všetci. Ale ja chcem, aby sme sa

zhodli na tom, aby sme vyhrali všetci. Pevne verím, že noví

spoluvlastníci na Pluhovej 12 dokážu priniesť tomu mestu

nielen tie financie ktoré potrebujete, ale sociálny kapitál

ktorý je za nami.

Takže žiadam vás, aby ste prehodnotili váš postoj

k nadstavbe Pluhová 12, navrhli nám riešenia a sme ochotní
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pri akomkoľvek riešení spolupracovať ako vlastníci s tým,

že sme otvorení k akejkoľvek spolupráci a nebránime sa

sadnúť si opäť za rokovací stôl s vami všetkými bez toho,

aby sme niekoho obviňovali a hľadali nejakých vinníkov.

V neposlednom rade stále sme tu my, občania, ktorí sú

ako piate koleso na voze. Takže apelujem na vás, skúsme

prísť k nejakému riešeniu, vyriešiť tento stav, lebo

nadstavba tak ako je v súčasnosti postavená, tak ako je

v súčasnosti pripravená na užívanie, samotný Okresný úrad

potvrdil, že kolaudácia by mala byť znova zvážená. A verím,

že v tomto momente a v tomto bode sa zhodneme všetci, že by

sme mohli vyjsť v ústrety nielen tej, ktorá zastupuje

všetkých spoluobčanov, ale aj vlastne tým, ktorí sa nemohli

zúčastniť, keďže nie všetci si môžu dovoliť to čo ja pred

vami, že si odídem z práce, ktorá ma živí. Ďakujem veľmi

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, pred hlasovaním chce ešte niekto

vystúpiť. Nikto.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja by som sa vrátila k tomu pánovi, ktorý hovoril ako

prvý. Ospravedlňujem sa, nezachytila som jeho meno. Nielen

ja, ale minimálne ďalší poslanec, M. Vlačiky, sme dostali

e-mail, na ktorý ani nemám reagovať komu aj keby som

chcela. Ja mám však taký dojem, že v pozadí nejakej

informácie, o ktorej my nevieme, ale sme proste vťahovaní

do nejakého procesu riešenia niečoho, o čom my nevieme. Ako
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nehnevajte sa, od toho by som sa chcela dištancovať. A ten

e-mail veľmi rada poskytnem a aj tomu pánovi, ktorý tu

vystupoval a môže sa vyjadriť k tým jednotlivým bodom, lebo

fakt je, že spoločnosť Star still má bufet na Kuchajde,

o ktorom sa tu píše.

     Ja som sa preto pýtala na tú gesciu, pretože ja som

tam gesčná poslankyňa a myslím, že nám všetkým 25 je jasné,

že gescie sú dané ulicami aj s číslami popisnými domov,

ktoré tam sú. Na Pluhovej 12 pôvodne mala vzniknúť

nadstavba, kde malo byť iba 12 bytov, pre ne boli

parkovacie miesta tam pri dome ako vyhradené. Či tam mal

byť výťah alebo nie, to neriešim. Toto všetko je záležitosť

stavebného úradu. Ani tých 12 bytov sa nepáčilo vlastne tým

susedným bytovkám, keďže tam sú všade nadstavby a miesta,

na ktorých sa parkuje, sa volajú „chodník pre peších“.

Častokrát nie je tu že dodatočné povolenie, úrad

povolil 35 jednoizbových bytov. To znamená, že vlastne malo

ich byť 12 a je ich 36. A parkovanie, tuná v tých

materiáloch to zrejme bude, ale ak si dobre pamätám, má byť

na ulici Zátišie, kde ale ľudia sú momentálne veľmi

nespokojní, lebo im tam nakreslili cyklistický okruh a sami

nemajú kde parkovať, takže parkuje sa na tom okruhu.

A pokiaľ mi je známe, tak toto parkovanie pre Zátišie

nerieši nikto. A sám pán vicestarosta mi napísal, že nebude

to ani za 3 roky. Takže ja proste ako človek, ktorý tam

býva od narodenia, prehrávajú všetci; neviem kto tu

vyhráva, ani kto tu prehráva. Každopádne, ak je tam niečo

medzi niekým, kto je v tomto poslaneckom zbore a my o tom

nevieme, prosím, nezaťahujte nás do toho. A všetko ostatné

považujem za záležitosť stavebného úradu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo. Ja sa teda pridávam ku Katke (Ing.

Šebejovej), že áno, dostal som taký anonym, a nebol to

myslím prvý; už som z toho trošku unavený. A píšu sa tam

všelijaké veci, ktoré si nemám ani ako overiť a podľa mňa

niektoré nesúvisia. A ja by som sa veľmi rád v tejto

problematike nejako bližšie zorientoval a vytvoril si

názor, zatiaľ doteraz ten názor bol pomerne jasný čo sme

teraz dostali nejaké nové materiály. To si, samozrejme

musím preštudovať, aby som si k tomu ten názor vytvoril.

Potom sa budem vedieť rozhodnúť. Takže pre tentokrát určite

za ten materiál hlasovať nebudem, zdržím sa.

Chcem  sa len spýtať, prečo v týchto materiáloch ten

pán ktorý to tu rozdával dával nejaké uznesenie ohľadom

prestávky a zakrúžkoval Martina Mikulca, čo je predpokladám

brat Rišov (JUDr. Mikulca). Aký to má súvis, že Rišov brat

je stíhaný alebo niečo s touto vecou – nerozumiem tomu

naozaj. Takže celé mi je to divné a mám z toho veľmi zlý

pocit.

     A potom je tu ešte niečo ďalšie, zase o kolegovi

Mikulcovi napísané nejaké osobné dojmy alebo niečo, naozaj

netuším čo tu má s týmto materiálom, aký to má súvis. Bolo

by fajn to nejako vysvetliť, lebo so stavebným povolením

a s nájomnou zmluvou tu máme nejaké trestné stíhanie, alebo
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obvinenie, alebo ja neviem čo tu je a nejaké riadky nič

nehovoriace. To by mohol pán, ktorý to rozdával, vysvetliť,

lebo nerozumiem tomu, naozaj. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, dovoľte aby ta pozvoľne nadviazal na vás

všetkých, keď naozaj odsudzujem akékoľvek útoky na kolegov,

či sa to deje formou rôznych anonymov, alebo nejakej

agresívnej ventilácie svojich názorov na facebooku. To sú

naozaj veci, proti ktorým ja dlhodobo bojujem, aj vás chcem

poprosiť, aby všetci pokiaľ môžete diskutovali normálne

kolegiálne, slušne, či tu na zastupiteľstve alebo aj na

iných fórach. Predovšetkým sme všetci ľudia, kolegovia,

môžeme mať iné názory. A taktiež chcem poprosiť aj kolegov,

myslím Katka Šebejová to bola, keď od Teba  mi došli asi 3

alebo 4 takéto preposlané nejaké anonymy naozaj s veľmi

hrubými  urážkami.  S veľmi hrubým ohováraním nášho kolegu

Mikulca.

      Ja som si niektoré tie veci aj preveroval vo vzťahu

k riaditeľovi a nájmu budovy Základnej školy Česká, alebo

ten majiteľ naozaj posielal vám všetkým e-mail. Takže

zdržte sa, nepodľahnite tomu, keď niekto chce legalizovať

čiernu stavbu a bude používať takéto špinavé, hnusné,

nátlakové praktiky a bude tu dehonestovať volených

predstaviteľov samosprávy.
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Čo sa týka vystúpenia, ja som bol jeden z poslancov,

ktorý som sa zúčastnil rokovania. My v zmysle zákona

o obecnom zriadení máme ako poslanci také oprávnenie; ktorí

neviete, tak je to tam. Neviem, ktorý §, ale my sa môžeme

pýtať akejkoľvek právnickej osoby ktorá sídli v mestskej

časti na dôsledky jej činnosti vo vzťahu k mestskej časti,

jej obyvateľov. Toto my sme viacerí využili, boli sme

v Poluse a pýtali sme sa na predmetnú nájomnú zmluvu. A tá

predmetná nájomná zmluva bola taká, že bolo prenajatých 42

parkovacích miest v Poluse a na otázku na riaditeľa, ktorú

som mu dal, prosím vás, ako tí občania tam budú v noci

parkovať, keď Vy tam sťahujete mreže? Ako tam si zaparkujú

tí ľudia? Riaditeľ povedal: Nijako. Máte pravdu, oni sa tam

v noci nedostanú.

Čiže to bola taká nájomná zmluva, ktorá bola čisto

formálna z titulu toho, by dosiahol ten stavebník to, o čo

niekoľko rokov sa snaží, aby si mohol takýmto spôsobom

zlegalizovať túto stavbu.

Ďakujem.

Takže ja zopakujem čo som povedal: Určite nepodporím

tento materiál a odsudzujem špinavé praktiky, ktoré

v súvislosti s týmto materiálom sa dejú.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická

poznámka.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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     Ďakujem za slovo, ja len krátko. Z toho, že sa tu

vypaľuje nejaká škola, takto to chcem zareagovať, lebo také

reakcie prišli, že človeku sa chce z toho plakať. Ale

poviem iné, či to bola nejaká škola, či to bolo niečo zo

stavebného úradu, až som sa chytal za hlavu, kde sa berú,

či to boli nejakí moji známi, neviem o ktorých známych

išlo. Lebo ja mám známych, ktorí si vybavovali stavebné

povolenia u nás. Jeden 7 rokov čakal na stavebné povolenie.

Konkrétne ten ktorý 7 rokov čakal na stavebné povolenie bol

jeden zo spolumajiteľov tejto stavby. A potom je tu ďalší,

ktorý 5 rokov čaká na územné rozhodnutie. Takže, to sú moji

kamaráti, ktorí majú výhody u nás na stavebnom úrade. To

som ja, ktorý akože má tie kilá spisovať; ja sa nechcem

k tomu vracať ani vyjadrovať, nech si každý urobí názor aký

chce. Ak bude treba môže každý prísť za mnou, vysvetlíme si

to. Všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová s faktickou

poznámkou. Ja len chcem upozorniť s faktickou poznámkou

nemôžeme na faktickú poznámku pani Mikulca. Dobre?

Nech sa páči.

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

Ja len by som chcela povedať, že pokiaľ som videla tú

zmluvu na prenájom parkovacích miest, ak sa nemýlim, ona

bola iba na jeden rok. Všetci tam chcú bývať iba jeden rok?

A myslím že všetci ako sme tu, máme jeden inštitút, že

pokiaľ si myslíme, že nám niekto ubližuje, tak môžeme podať

návrh na trestné stíhanie, na prešetrenie. A toto som
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odporúčala, aj keď mi vlastne začali chodiť tie prvé

anonymne e-maily. A ak sa nemýlim, tak myslím, že nám

napísal aj Richard (JUDr. Mikulec) takú nejakú reakciu. Ako

máme tu všetci tento inštitút, tak prosíme, neváľajte na

nás, čo my nemôžeme vyriešiť, lebo ja naozaj neviem čo je

v podaní.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. No, ja sa vyjadrím len k tomu jednému,

že skutočne si musíme uvedomiť, že obviňovanie niekoho

kvôli jeho rodinným príslušníkom, je absolútne nemiestne.

Ja som ten anonym hodil do koša, práve preto že začal

týmto, a niekto ak takýmto trápnym spôsobom sa snaží

niekoho zatiahnuť do niečoho, mi pripadá ako veľmi

nedôveryhodný. Stačí si spomenúť na brata Mariana Kočnera a

Ivana Kočnera, je extrémne slušný človek, veľmi obľúbený,

prevádzkuje reštauračné zariadenie. Takže skutočne nikoho

nemôžeme súdiť na základe jeho príbuzných. To je jediné, čo

som chcel k tomuto ešte povedať. Ku zvyšku som sa vyjadril

na začiatku. Určite tento návrh nepodporím. Ďakujem.

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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Iba krátko. Ďakujem Juraj (Mgr. Petrovič). To je

všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. No, ja len možno chcem vyjadriť takú

ľútosť, že naozaj keby asi úrady fungovali normálne, tak

takéto situácie by vôbec nemali byť. A sme sa dostali, ja

ako nový poslanec som tieto veci netušil. Teraz sa postupne

mi začali rozpletať a jedna hovorí jedno, druhá hovorí

druhé. Raz že bolo to dodržané, potom tu máme druhé, nález

Okresného úradu, ktorý tvrdí že to bolo závažné pochybenie.

Tak mňa naozaj mrzí, že tí ľudia sú ako lúpežníci

v nejaskom spore; legislatívnom, právnom, obchodnom, podľa

toho ako to pomenujeme. Naozaj ma to mrzí. A ešte som si

vedomý tej komplikovanosti a toho že sme limitovaní.

Takisto my ako poslanci nemôžeme napríklad riešiť vec

stavebného úradu, keď je to prenesený výkon, atď. Čiže

môžeme do budúcna, neviem ako sa takýchto veci vyvarovať,

neviem aké mechanizmy  nastaviť aby sa takéto situácie

jednoducho už neopakovali, aby neboli rukojemníkmi tí

ľudia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nechcel som do toho vstupovať, ale pre

istotu len vysvetlenie, Okresný úrad zrušil rozhodnutie

stavebného úradu nie preto že stavebný úrad zamietol

kolaudáciu stavby z dôvodu neexistencie parkovacích miest.

Ale z toho dôvodu, že doručovanie bolo formou verejnej
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vyhlášky a Okresný úrad žiada aby to bolo každému

jednotlivému účastníkovi konania, ktorí sú obyvatelia

predmetného bytového domu. To znamená, že tam vôbec nie je

otázka parkovacích miest ako tá smerodajná a pri

kolaudačnom konaní, ktoré má byť v najbližších dňoch,

týždňoch opätovne vyvstane táto istá požiadavka stavebného

úradu mať parkovacie miesta v zmysle technickej normy.

Pán poslanec Árva s faktickou poznámkou.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

     Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel nadviazať na

kolegu Peťa (Mgr. Weiss), ktorý hovoril o tom, že teda tie

úrady fungovali a že ho mrzí tá situácia; mňa mrzí takisto.

Cítim sa veľmi nekomfortne, nepáči sa mi situácia že úrad

nás tlačí, poslancov, do pozície, kedy majú rozhodnúť

o nejakom stavebnom povolení. Predsa na to tu máme stavebný

úrad, ktorý má konať, jednoznačne požiadať v zmysle zákona

stavebníka, aby doložil všetky chýbajúce podklady v rámci

nejakej dodatočnej kolaudácie. Ak to neurobí, tak má potom

samozrejme stavebný úrad na výber v zmysle zákona. A naozaj

len zopakujem to, že je to doslova až situácia ktorá je

pritiahnutá vlasy, pretože ak staviame tu poslancov do

pozície, že máme rozhodovať o stavebnom povolení,

stavebných povoleniach, potom sa pýtam, na čo máme stavebný

úrad?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec, vy nerozhodujete

o stavebnom povolení, to sú dve rôzne veci. To je otázka

výťahu a otázka parkovacích miest. Parkovacie miesta sú
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predmetom kolaudácie a samotný výťah potrený nie je. Čiže,

bez ohľadu na to ako skončí konanie o výťahu, hoci aj

oddialením stavby, stále je tu tá téma parkovacích miest,

ktoré sú podmienkou kolaudácie a predmetných bytových

jednotiek.

Pán poslanec Weiss, pri všetkej úcte. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja sa chcem, pán starosta, opýtať,

keďže my tu budeme rozhodovať o nájme teda pozemku za

účelom vybudovať 12 parkovacích miest, ale ja si pamätám že

zmluva s Polusom hovorila o 42. Na tú kolaudáciu stačí, aby

si oni prenajali 12 parkovacích miest od nás, alebo  musia

mať ešte nejaké ďalšie parkovacie miesta, kde bude musieť

byť uzatvorená zmluva s tretím subjektom. Ak áno, tak či

máte vedomosť, že k dnešnému dňu nejaká takáto nájomná

zmluva s niekým je uzatvorená, aby sme si to prípadne mohli

preveriť. Lebo samozrejme aj platí, čo povedala aj Katka

Šebejová, ja som to vtedy zabudol, tak tá zmluva okrem toho

že bola nevykonateľná, tak bola iba na rok. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, samozrejme, v zmysle normy pri danom

počte bytov je potrebných myslím že viac ako 40 parkovacích

miest. Čiže 12 parkovacích miest nebude dostatočný na

kolaudáciu predmetnej stavby, predmetnej zástavby bytového

domu Pluhová 12. Čiže je nevyhnutné, aby zároveň stavebník

získal na inom pozemku ďalšie miesta, kde môže vybudovať
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parkovacie miesta. Ale zakúpil existujúce parkovacie

miesta, garáže, atď., atď.

Pán poslanec Vlačiky, s faktickou poznámkou.

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

Ďakujem, pán starosta. V súvislosti s tým, že nám tu

dookola stále vyvstáva problém so stavebným úradom, tak sa

chcem spýtať že dokedy bude poverená vedením oddelenia pani

Eva Daňová, lebo máme túto dámu stále a stále; a pani

Daňová je tam myslím od roku 2011 poverená. Máme rok 2020,

dokedy táto situácia bude pretrvávať, dokedy tento úrad

nebude fungovať normálne? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Či funguje normálne alebo nefunguje, to je otázka na

diskusiu, Vy máte svoj názor, ktorý nebudem teraz

spochybňovať, na to naozaj nie je ani priestor. Mám

vedomosť, že kvôli koronavírusom boli zabrzdené výberové

konania s výnimkou šéfa EKO-podniku. Počítam, že akonáhle

sa teraz uvoľní situácia, tak sa rozbehnú všetky výberové

konania, ktoré sú pred nami, ktoré sú naplánované, ktoré sú

pripravené.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len krátko, pán starosta. Vrátime sa v čase, Vy ste

už v júni vedeli, že ten stav ktorý tam je, jestvuje a je

protiprávny. Za chvíľu to bude rok. Pýtam sa, boli sme tam

s poslancom Árvom, aj s pánom poslancom Vaškovičom,
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mimochodom to že tam je nejaký stav, ktorý je teda nejako

pomenovaný, prišiel aj z vášho úradu. Dokonca aj pán

kontrolór časom zistil aký je stav; takže ja sa pýtam, že

čo sa robilo jeden rok? Okrem toho že sú tu všelijaké

vtipy, ohovárania pod všelijakými falošnými e-mailami, ale

tieto veci tu už bežia. Boli sme oficiálne s pánom Árvom,

bol tu aj pán Gašpierik, akože to on sám píše tieto veci –

čo sa to tu deje na tomto úrade? Čo sa to tu deje, je to

v poriadku?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Chcel by som požiadať, či by sme mohli hlasovať, aby

sme sa pohli. Zároveň by som požiadal aj o prestávku po

tomto, aby sme sa mohli nejako občerstviť, lebo dnes tu

neboli ani bagety, ani nič, takže dneska sme tu úplne na

„sušáka“. Chápem, že máme nejaký šábes alebo čo máme, alebo

máme ramadám, neviem či máme Vianoce a čakáme na prasiatko.

Navrhujem prestávku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Áno, všetci sme hladní, áno rešpektujem. Čiže beriem

Váš návrh ako návrh na ukončenie diskusie. Prosím, dáme

o tom hneď hlasovať. Prosím, kto je za to, aby sme ukončili

diskusiu k bodu 23 – Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:               22 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa?         0

Keďže do diskusie už nie je nikto prihlásený, prosím

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

prenájom novovytvorených pozemkov registra „C“ KN

v katastrálnom území Nové Mesto:

- parc. č. 12440/8 zastavaná plocha a nádvoria o výmere

180 m2

- parc. č. 12440/9 zastavaná plocha a nádvoria o výmere

12 m2

- parc. č. 12440/10 zastavaná plocha a nádvoria o výmere

15 m2,

ktoré sú evidované geometrickým plánom na oddelenie

pozemkov a určenie vlastníckych práv k pozemkom p. č.

12440/9, /10 (časť pôvodných pozemkov p.č. 12444, 12450),

číslo plánu 36/2019, ktorý vyhotovil GEOŠ – g.k., s.r.o.,

Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO: 35 943 246, úradne

overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom

dňa 30.04.2019 pod číslom GI – 777/2019

; za účelom na novovytvorených pozemkoch registra „C“ KN

parc. č. 12440/9 a /10 legalizovať výťah a vstup k bytovému

domu na ul. Pluhovej 12 (súpisné číslo 951) a na
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novovytvorenom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12440/8

vybudovať 12 parkovacích miest, obnoviť a rekultivovať

prístupovú cestu k uvedenému bytovému domu

; na dobu neurčitú

; za nájomné:

a) pre novovytvorené pozemky registra „C“ KN parc. č.

12440/9 a /10 v sume 8,37 €/m2/rok

b) pre novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č.

12440/8 v sume 8,76 €/m2/rok

; pre Star still, s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava,

IČO: 48 136646

; v súlade s ustanovením § 9a písm. c) zákona č.   138/1991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad

hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca

sa zaväzuje vysporiadať záväzok, ktorý mestská časť eviduje

z titulu nájomnej zmluvy ÚEZ č,  263/2014 zo dňa 09.10.2014

vo výške 8 850,57 € za obdobie roka 2015 voči spoločnosti

VAJNORSKÁ REAL, s.r.o., Odbojárov 3, 831 04 Bratislava,

ktorá je ku dňu 04.01.2019 vymazaná z Obchodného registra

Okresného súdu Bratislava I

; za týchto podmienok:

- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní

od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom

v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                0 poslancov.

Proti:            12

Zdržal sa:        11.

Materiál nebol schválený.

Dámy a páni, máme 13,33 hod. Vyhlasujem prestávku do

13,55 hod. Čiže sa tu o 5 minút 14 hod. (Poznámky

poslancov.)

Takže 14,15 hod. pokračujeme. Príďte načas. Ďakujem

pekne.

(PRESTÁVKA)

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

Dámy a páni, pokračujeme v rokovaní bodom č. 24.

BOD 24:

Návrh na určenie pomenovania predĺženia existujúcej ulice

Frankovská v katastrálnom území Vinohrady

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

Poprosím, myslím,  že tam je všetko jasné.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia k bodu 24.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) schvaľuje predĺženie existujúcej ulice v katastrálnom

území Vinohrady názvom „Frankovská“

b) žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby zabezpečil po schválení tohto uznesenia

predloženie tohto materiálu na Magistrát hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Potom tu máme body 25, 26, 27 – ide o schválenie

nájmov obecných bytov pre pracovníkov nášho EKO-podniku

VPS.

BOD 25:

Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Jarmile

Kováčovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru

v EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Materiál prešiel komisiou sociálnych vecí a bývania,

čiže poprosím bez diskusie návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

; pridelenie bytu č. 25 vo vlastníctve Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto 2. kategórie pozostávajúceho z jednej

obytnej izby a základného príslušenstva (ďalej v texte ako

„byt“, ktorý sa nachádza na 2. p. bytového domu so súp. č.

7545 postavenom na pozemku – parc. Č. 17090/18 na Bojnickej

ulici č. 25 v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto

a zapísanom na liste vlastníctva č. 6345 do užívania

žiadateľke Jarmile Kováčovej (ďalej ako „nájomca“) vrátane

uzavretia nájomnej zmluvy predmetom ktorej je nájom

predmetného bytu

; na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej

zmluvy do skončenia pracovného pomeru nájomcu so

zamestnávateľom EKO-podnik verejnoprospešných služieb,

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; za podmienok

- nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany

nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie

stráca platnosť.
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- Nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia

účinnosti nájomnej zmluvy predloží mestskej časti

notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu

v prípade, ak dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy

z akéhokoľvek dôvodu.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať

o bode 25.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Materiál bol prijatý.

Pristúpime k bodu č. 26.

BOD 26:

Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľovi

Romanovi Oleksandrovi na dobu určitú počas trvania

pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb,

Halašova 20, 832 90 Bratislava

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

Prihlásil sa pán poslanec Petrovič, nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja mám len k prítomnosti pána starostu

počas ďalšieho rokovania tohto zastupiteľstva, pretože sme
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svedkami po tom obvyklom jeho úniku, po tej druhej hodine,

tak len že či príde?

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

Sľúbil, že okolo trištvrte na tri bude späť.

Poprosím, pán predseda návrhovej komisie, môžeš

pokračovať.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

; pridelenie bytu č. 41 vo vlastníctve Mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto 2. kategórie pozostávajúceho z jednej

obytnej izby a základného príslušenstva (ďalej v texte ako

„byt“, ktorý sa nachádza na 3. p. bytového domu so súp. č.

7545 postavenom na pozemku – parc. č. 17090/18 na Bojnickej

ulici č. 25 v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto

a zapísanom na liste vlastníctva č. 6345 do užívania

žiadateľovi Romanovi Oleksandrovi (ďalej ako „nájomca“)

vrátane uzavretia nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je

nájom predmetného bytu

; na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej

zmluvy do skončenia pracovného pomeru nájomcu so

zamestnávateľom EKO-podnik verejnoprospešných služieb,

Halašova 20, 832 90 Bratislava. IČO: 00 491 870

; za podmienok
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- Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany

nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenia

stráca platnosť.

- Nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia

účinnosti nájomnej zmluvy predloží mestskej časti

notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu

v prípade, ak dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy

z akéhokoľvek dôvodu.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Máme tu bod č. 27.

BOD 27:

Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Oľge

Farkašovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru

v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832

90 Bratislava

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

Otváram diskusiu. Prihlásená je pani poslankyňa

Šebejová, nech sa páči.
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ďakujem pekne. Vlastne Oľga Farkašová je

zamestnankyňou EKO-podniku s tým, že sa stará o zverené

svoje dve vnúčatá. A chodí do práce a stará sa miesto

svojej dcéry o tieto dve deti. A pomáha jej a ešte stále je

ubytovaná v útulku organizácie. Pracuje s ňou aj sociálna

pracovníčka tejto organizácie a táto organizácia nám

odporúčala prideliť pani Farkašovej byt mimo Bojnickej.

S pánom Matejom Alexom, ktorý vedie všetky sociálne

zariadenia v Starom Meste sme obhliadli byt na Račianskej,

aj za prítomnosti pána Melišku, aj za prítomnosti pána

Holina a odporúčame prideliť pani Farkašovej tento byt. Ona

nemôže byť, zdôrazňujem, byť umiestnená na Bojnickej. Má to

naša mestská časť aj písomne.

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

Ďakujem pekne. Čiže tie prvé dva byty boli Bojnická,

teraz je to Račianska, oproti Figaru. A je užívaniaschopný

tento byt, keď ste sa tam boli pozrieť?

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

     Áno, je. Samozrejme, ešte tam bude treba urobiť nejaké

úpravy, ale to dohodneme za prítomnosti všetkých, aby nám

to bolo jasné. Podstatné je, aby pán starosta pridelenie

tohto bytu, a verím že ho schváli aj zastupiteľstvo, tak

aby naozaj aj podpísal nájomnú zmluvu.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Prosím, nikto nie je ďalší prihlásený, preto prosím

návrhovú komisiu.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

; pridelenie bytu č. 26 v správe Mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto pozostávajúceho z jednej obytnej izby

a základného príslušenstva (ďalej v texte ako „byt“), ktorý

sa nachádza na 7 p. bytového domu so súp. č. 1528

postavenom na pozemkoch – parc. č. 12160, parc. č. 12163

a parc. č. 12168 na Račianskej ulici č. 91 v Bratislave.

V katastrálnom území Nové Mesto a zapísanom na liste

vlastníctva č. 2902 do užívania žiadateľke Oľge Farkašovej

(ďalej ako „nájomca“) vrátane uzavretia nájomnej zmluvy,

predmetom ktorej je nájom predmetného bytu

; na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej

zmluvy do skončenia pracovného pomeru nájomcu so

zamestnávateľom EKO-podnik verejnoprospešných služieb,

Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

; za podmienok:

- Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote najneskôr do

30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva zo strany

nájomcu nebude v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie

stráca platnosť.
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- Nájomca do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia

účinnosti nájomnej zmluvy predloží mestskej časti

notársku zápisnicu s exekučným titulom vypratania bytu

v prípade, ak dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy

z akéhokoľvek dôvodu.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme

o bode č. 27.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Nehlasoval:         3

Môžeme pristúpiť k bodu č. 28.

BOD 28:

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2020

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

Čiže je to v rámci aj jarného aj jesenného

upratovania.

Prihlásení sú do diskusie pán poslanec Volf a potom

pán poslanec Gašpierik. Nech sa páči, pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :
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Ďakujem pán vicestarosta za slovo. Ja by som sa chcel

spýtať, lebo vlastne na komisii bolo preberané, že tie

kontajnery budú až do 17,30 hod. a prečo sa zmenil tento

čas na 16,30 hod.?

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

Ja sa priznám, lebo ja som bol tiež prekvapený,

pretože keď sme dávali von informácie na Bielom kríži, tak

sme písali že to bude od 10,00 do 17,30 hod. Taký bol

pôvodný návrh, ale neviem, neviem či je tu niekto z EKO-

podniku, alebo ste to nepreberali na komisii; predpokladám,

že preto sa pýtaš.

Poslanec V. V o l f :

My sme preberali to, že posunieme ten čas aby sme

vyhoveli ľuďom, ktorí dôjdu z práce. A zrazu je to inak.

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

Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja som sa chcel spýtať, zrejme

nedostanem odpoveď, že dneska schvaľujeme materiál s tým,

že určité lokality už tam mali zadefinovaný termín, 14.

05., ktorý je dávno za nami. Takže sa pýtam, či tie

kontajnery boli pristavované, či poslanci danej lokality to

vedia. Teda ide o to, či tam dáme nejaké nové termíny?
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Rozumiem. Ja sa viem vyjadriť k Bielemu krížu; u nás

na Bielom kríži bol, čiže predpokladám že to išlo aj na iné

miesta.

S faktickou pripomienkou pán poslanec Volf, nech sa

páči.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo. Ja zareagujem na Libora (Ing.

Gašpierka). Ešte minulé zastupiteľstvo sme to schvaľovali

a podľa mňa je to presne zmenené, že sa zmenili tieto časy.

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

Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u je

návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok

2020.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                21 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Materiál bol prijatý.

Môžeme pristúpiť k bodu 29.

BOD 29:

Informácia o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej

štúdie dopravy

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

Myslím si, že to je dôležitý bod dnešného programu,

všetkých nás to zaujíma, tak poprosím spracovateľa Ing.

Gábora o uvedenie materiálu.

Ing. Anton  G á b o r, vedúci oddelenia ŽPaÚP:

Dobrý deň. Pekné popoludnie prajem. K územným plánom

poviem čo najkratšie a čo najvýstižnejšie.

     Začnem ÚPN Z Jelšová: Územný plán zóny Jelšová

momentálne úplne spôsobilá osoba na obstarávanie dokončuje

vyhodnotenie pripomienok. Do konca mája by malo byť toto

vyhodnotenie pripomienok dokončené. V zmysle pokynov

od vedenia sa pokúsime  v maximálne možnej miere vyjsť

v ústrety obyvateľom. Po dopracovaní pripomienok prebehne

dorokovanie a následne bude pripravené súborné stanovisko

na Okresný úrad, ktoré potrebujeme preto, aby ste mohli

záväzne schváliť. Čiže tam sa bavíme, v priebehu mesiaca by
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sme to mali mať hotové a pripravené na odoslanie na Okresný

úrad.

Pri Územnom pláne Horná Mlynská dolina prebieha

verejné  obstarávanie na odborne spôsobilú osobu, ktorá

mala termín do včera, čiže tento týždeň alebo budúci budeme

mať odborne spôsobilú osobu, po ktorej zazmluvnení vieme

prevziať upravený návrh zadania a pripraviť materiál na

súborné stanovisko na Okresný úrad.

Potom máme ešte rozpracovaný Územný plán zóny

Nobelova. Tam čakáme pokiaľ nám spracovateľ pripraví návrh

Územného plánu zóny.

Pri Územnom pláne zóny Hattalova - Zátišie prebieha

práve prerokovanie zdania. Myslím si, že dokonca mája môžu

byť zaslané pripomienky a stanoviská.

Potom z ďalších činností čo sme vykonávali môžem

spomenúť verejné obstarávanie na spracovateľa Koliba –

Stráže, ktoré po preskúmaní a schválení uznesenia by pán

starosta zabezpečil vyhlásenie verejného obstarávania.

Taktiež myslím, že do 18. bola možnosť poslať ponuky, čiže

tento a budúci týždeň budeme vedieť víťaznú ponuku.

A pripravili sme už aj preskúmanie  Územného plánu

zóny Horný Kramer, ktorý už bol predstavený v nejakých

komisiách a bude predstavený na ďalšom zastupiteľstve.

Okrem toho veľa pracujeme na tom, aby sme všetky

územné plány zón vrátane Územného plánu hlavného mesta
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dostali do nášho verejného mapového portálu ako súčasť

mapovej aplikácie územného plánovania.

To je zhruba zatiaľ všetko.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem za slovo. Ďakujem za obsahovú a aj tak stručnú

informáciu. Čo sa týka Horného Kramera, ktorý bol

v nejakých komisiách, bolo by možné distribuovať minimálne

gesčným poslancom?

Ing. Anton  G á b o r, vedúci oddelenia:

Vysvetlím: Bolo to na Komisii územného plánovania

a dneska to malo byť na Komisii dopravy, ale neprebehne

asi, predpokladám. Bude to materiál do najbližšej Rady

a zastupiteľstva, ale v princípe Vám ho môžeme poslať aj

hneď.

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.:

Ďakujem za slovo. Ja len toľko, že dnešná Komisia

dopravy bude formou per rollam, takže nestihne ju do 15

hod. Ale k tomuto materiálu, nevidím tam Územný plán zóny
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Krahulčia, o ktorý bojujem od svojho prvého nástupu do

funkcie poslanca v roku 2014, máme rok 2020 a ani to tu nie

je v tom prehľade. Zaujímalo by ma, čo je s tým? Ja som bol

v tom, že bola dohoda že sa na tom začne pracovať. To je

jedna otázka.

A druhá otázka je ohľadom stavebnej uzávery v Hornej

Mlynskej doline. Tam je prerušené konanie, tam by som

potreboval tiež viacej informácii.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Dobre. Začnem hneď tou stavebnou uzáverou. Tam

v princípe sme to preverili a my ako mestská časť sme

doplnili všetky potrebné podklady, chýba nám jedno

stanovisko Magistrátu. Pokiaľ ho nezískame; tam máme

prísľub niekoľko mesiacov, že na ňom pracujú. Keď dodáme

stanovisko Magistrátu stavebnému úradu, stavebný úrad bude

môcť konať.

Čiže toto je k stavebnej uzávere.

Čo sa týka Krahulčej, tá nie je v zozname, v princípe

nebolo napísané ani oznámenie, nebolo schválené ani jedno

eur na obstaranie tohto územného plánu. Čiže v tom zozname

sú len územné plány, na ktorých reálne pracujeme a máme na

ne finančné prostriedky.

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

Ďakujem pekne. Stačí, pán poslanec?
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Poslanec Mgr. M. V l a č i k y, Ph.D.:

Ja by som chcel reagovať, že mi naozaj ušlo, že

Krahulčia nebola. Naozaj tam bola dohoda, že sa začne na

nej pracovať. Aj pán vicestarosta Vaškovič kýva súhlasne

hlavou, tak neviem kde to zmizlo. Ja naozaj by som

požiadal, neviem akým nedopatrením vypadlo z rozpočtu, čo

teda podľa mňa v rozpočte bolo; určite si na to pamätám,

dával som na to pozor. Ale mohlo sa stať, že nejakým

nedopatrením to odtiaľ vypadlo, ale aby sme pri tej

najbližšej zmene rozpočtu dostali naspäť. A minimálne poďme

robiť to oznámenie a poďme na tom už pre pána Jána začať

pracovať. My sme tam boli na obhliadke, ešte s pani

Závodnou. Naozaj nevidím jeden dôvod, prečo by sa na tom

nemohlo začať tiež pracovať. Bol to územný plán zóny, ktorý

bol navrhnutý omnoho skôr ako Územný plán zóny na Revíne

alebo Vlárska. Ďakujem.

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

Pani poslankyňa Timková, nech sa páči.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela

v krátkosti spýtať na Územný plán Jelšová, čo ste hovorili,

že bude dokončený. A čo myslíte tým, čo znamená, že vyjsť

v ústrety ľuďom, majú sa ešte k tomu vyjadrovať?

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Nie. My sme dostali pripomienky, veľké množstvo

pripomienok. A keď som nastúpil tak bolo nutné z 80 %
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dopracovanie. Najali sme odborne spôsobilú osobu pani

Jankovičovú, ktorá dopracováva vyhodnotenie pripomienok.

A vzhľadom na to, že sme mali určité nejasnosti, tak sme sa

spýtali vedenia na určité nejasnosti, ako máme postupovať.

A dostali sme pokyny a v zmysle nich pani Jankovičová

vyhodnotenie týchto pripomienok pripraví. A následne

dorokujeme s obyvateľmi alebo s inštitúciami, ktorým

nevyhovieme, a všetkým zúčastneným, ktorí poslali

pripomienky zašleme vyhodnotenie tých pripomienok. Čiže

v princípe už nič písať nemusia. Je to na nás, aby sme to

dokončili a posunuli výsledky smerom k občanom.

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 by som sa chcel pána služobných plánov opýtať na

Územný plán Nobelova. My tam tvoríme nejaký územný plán;

tam prakticky nie je čo tvoriť, tam sa všetko zastavalo? Čo

tam ideme robiť pre boha živého? My sme od roku 2010, pán

starosta ľuďom sľuboval, že akým spôsobom im vyjde

v ústrety. Aby sa nám nestalo; tam sa zvýšil počet bytov

dvojnásobne.

Čo tam ideme pre boha riešiť? Vieme my s týmto územným

plánom ešte niečo zvrátiť? Tam je ďalšia stavba naplánovaná

v ochrannom pásme železníc. My týmto ľuďom tam ideme

kresliť obrázky, aby sa vyjadrili že to nechcú, a nakoniec

to aj tak bude?
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Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

     V princípe, to územie prechádza určitou transformáciou

služieb smerom k obytnému územiu. V princípe bol

vyhodnotený Územný plán hlavného mesta, ktorý tam je

spracovaný, nie je postačujúci pre toto územie. A v

princípe Územný plán zóny hlavne spodrobňuje existujúci

Územný plán hlavného mesta. Čiže jeho úlohou nie je tam

vytvárať nové veci, ale spodrobniť dereguláciu hlavného

mesta, aby stavebný úrad vedel jednoduchšie umiestňovať

stavby. Nemusíme sa vždy baviť o novostavbách, ale môžeme

sa baviť aj o dopĺňaní, prístavbách, dostavbách, aby to

územie bolo kultúrne dopracované.

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

Plne s vami súhlasím, veď tam celé, čo sa tam

nachádza, je stabilizované územie, skoro všetko. Tam boli

naplánované projekty, ktoré boli úplne v rozpore so

stabilizovaným územím a tieto projekty sa potom neriešili

v časoch, v tých lehotách, keď sa mohlo zakročiť. Ja sa

pýtam, čo sa za 10 rokov urobilo na mestskej časti, keď ja

som poslanec od roku 2010, je rok 2020? Územný plán zón sme

komunikovali s ľuďmi  „x“ krát. Územný plán zóny tej

konkrétnej, ale nakoniec,  vyzeráme, prepáčte, ani nechcem

to slovo povedať. Ide sa tam stavať ďalšia bytovka s bytmi,

s obrovským počtom áut, ktoré tam prídu do toho územia. Je

rok 2020 a čo sa urobilo za 10 rokov? Spodrobňuje sa niečo,

čo ďaleko zachádza do toho, že táto štvrť sa stane za

chvíľku neobývateľnou.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:
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Poviem to asi takto: Priemerne spracovanie územného

plánu zóny v Bratislave trvá 3 – 4 roky. V tejto mestskej

časti sa niektoré územné plány spracovávajú tak dlho, že už

je to až trošku moc.

(Poslanec JUDr. R. Mikulec: Prečo?)

To nie je otázka na mňa. Ja som tu od toho, aby sme

tie územné plány dokončili. Ja som ich nezačal obstarávať.

A momentálne vám poviem na rovinu, že v princípe väčší

problém ako už obstarávané územné plány sú tie, ktoré máme

schválené. Je to katastrofa nielen po obsahovej stránke ale

aj po stránke legislatívno-právnej, VZN, atď. Tie musia byť

primárne na novo obstarané. Preto sme začali preskúmavať

a spracovávať nanovo. Čiže mojou úlohou je to, aby sme

územné plány dostali do lepšej kondície. Tie otázky, ktoré

máte, sú asi legitímne, ale nie nie na mňa.

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

Pán vedúci, ja si vašu prácu vážim, ale ja budem

odpovedať obyvateľom na otázky. Stretávame sa s nimi, bolo

také stretnutie ešte v kultúrnom dome, nejakým spôsobom sa

tí ľudia vyjadrili čo tam chcú, ale my im len ťaháme

medové motúzy pod nosom, my ich proste klameme! Samozrejme,

to tam nikdy nebude to čo tam chcú.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Územný plán je len návrh. Mestská časť nie je na to,

aby realizovala to čo je reálne v tomto návrhu.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ja Vás doplním; je to návrh, ktorý ak sa doplní, je

platný. Preto sa pýtam, čo sa robilo 10 rokov? Viete to

nejako preveriť? Konkrétne pri Nobelovej.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Prezistím a môžem Vám poslať tie informácie.

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

Ešte raz sa pýtam: Bolo tam stabilizované územie, boli

tam projekty ktoré boli v rozpore so stabilizovaným územím.

Ja sa dnes pýtam, tie projekty tam stoja, pripravuje sa tam

ďalší. Nechcem sa zúčastňovať nejakých stretnutí

s obyvateľmi a budeme im kresliť niečo čo je nereálne. Asi

s tým súhlasíte.

Ing. A. G á b o r , vedúci oddelenia:

Rozumiem. Ono veľa veci vyplýva aj z Územného plánu

hlavného mesta. Tam bolo množstvo zmien, ktoré neboli

prijaté. A od toho záviselo aj kopu vecí potom. Viete, my

môžeme meniť len územné plány alebo ich vytvárať po úroveň

Územného plánu hlavného mesta. My nemáme priamy dosah na

to, aby sa Územný plán hlavného mesta menil tak ako by sme

potrebovali. A tým, že Územný plán hlavného mesta je slušne

povedané „zastaralý“, alebo neodráža potreby tohto mesta

nejako 100 %-ne, tak v princípe my nevieme územnými plánmi

zón nahradiť jeho chyby. Čiže v princípe je to začarovaný

kruh.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Áno, vieme ich pripomienkovať, spodrobňovať,

upresňovať, atď., atď., len hovorím, je rok 2020. Ja som

poslanec od roku 2010. Bolo niekoľko stretnutí, na tom

poslednom stretnutí ste tuším boli aj Vy, keď sa tam

predstavoval ten návrh toho parkovacieho domu na tej ulici

Podniková. Neviem či ste tam neboli, ale zdá sa mi že áno.

Nechcem tvrdiť, ale bola tam nejaká pani, ktorá to celé

riešila. Alebo nejaký pán ktorý predstavoval firmu ktorá to

spracovávala. 10 rokov mi nemôžeme robiť územný plán zóny.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Takých územných plánov ako spomínate, je bohužiaľ

viacej.

(Poznámka poslanca JUDr. Mikulca: V našej mestskej

časti.)

Je to Ľudová štvrť, Biely kríž, atď., to sú strašné

cifry. A našou úlohou je to, aby čo najviac, čo najskôr

posunuli to dopredu. Nedá sa samozrejme posunúť všetky,

lebo keď si zoberiete, my máme 9 územných plánov zón

zazmluvnených a 5 máme zastaralých, slušne povedané.

A minimálne Podhorský pás keby sa robil nanovo, tak ho

nemôžete robiť na viac kusov. Čiže reálne okrem tých 9

zazmluvnených potrebujeme robiť ešte 7 ďalších územných

plánov, čo je dokopy 16. Čo si budeme rozprávať; táto

mestská časť za posledných 25 rokov neobdržala ani 5

aktuálnych. Aká je šanca, že ich obstaráme 16, aká je šanca

že budú aktuálne?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči.
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Vicestarosta Ing. arch. P. V a š k o v i č :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Richard (JUDr.

Mikulec), ak by si pozrel tú tabuľku tak by si videl, že

Územný plán zóny Nobelova sa začal robiť v roku 2016, to

znamená, robí sa štvrtý rok. Ja neviem, priznám sa, ja som

prišiel do zastupiteľstva v roku 2014, a toto bol jeden

z tých územných plánov, na ktorý sme začali tlačiť, aby sa

čo najskôr začal spracovávať.

A na tvoju otázku, že čo by územný plán nemal ešte

regulovať, iste vieš že medzi tými trojdomami na

Odborárskej a železničnou stanicou tam sú teda záhrady.

A to územie je v Územnom pláne mesta, a ak sa nemýlim, je

to rozvojové územie. To znamená, že tento územný plán by

mal stanoviť také regulatívy, aby tam už naozaj tie veľké

domy, o ktorých aj Ty hovoríš, byť postavené nemohli.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mikulec s faktickou poznámkou.

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

Zareagujem na to čo si povedal:

    Ja nie som starosta tohto úradu. Ja som ten, ktorý tam

chodil do tejto štvrte a sľuboval, že sa im tam zlepší to

bývanie a nejakým spôsobom zastavia nejaké veci. Ak by som

bol a mal pod palcom úrad, tie územné plány by som začal

robiť okamžite. Hovorím, boli tam veci ktoré sa dali riešiť
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v lehotách, tie lehoty sa premeškali. A dnes je tam

neuveriteľný stav s parkovaním. A do tohto zlého stavu sa

ide ešte riešiť bytový dom Podniková ulica, čo túto štvrť

zrazí na kolená.

Ja sa pýtam, čo sa tu spravilo za 10 rokov? Ja som tu

nie tá hybná sila na tom úrade, aby riešila tie veci. Ja

nie som štatutár úradu, nemám to pod kontrolou. Keby som to

mal, tak už je to dávno vyriešené.

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Najskôr je informácia taká, že v princípe čakáme na

spracovateľa, aby nám dodal návrh, ktorý spoločne s odborne

spôsobilou osobou skontrolujeme, že či je v zmysle zadania

v súlade s dokumentáciou a požiadavkami mestskej časti.

A následne pôjde na prerokovanie obyvateľom. To sú ďalšie

kroky, čo môžeme spraviť. A toto sa môže diať počítam

v priebehu mesiaca.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať, čo sa týka

pripomienkovania, zadania Územného plánu Zátišia–Hattalova.

Tam bol stanovený termín do konca mája. A to prerokovanie

verejné ako keby je len v písomnej forme. Je možné tam ešte

ten termín zmeniť a zorganizovať predtým?
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Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

To verejné prerokovanie je povinné pri návrhu, keď sa

samotný návrh prerokováva. Pri zadaní to nie je povinnosť.

Je 40 strán textu a v princípe ešte nemáme nad čím

diskutovať s obyvateľmi. Pri prezentácii je lepší samotný

návrh, kde už ľudia vidia o čom sa diskutuje. V zmysle

zákona je potrebné spraviť verejné prerokovanie až pri

návrhu. Keby to bolo potrebné pri zadávaní, tak to vôbec

nespúšťame. V zmysle zákona je to potrebné dať na 30 dní,

ale tým že sme to spustili tak ako sme to spustili, sme to

dali na takú dlhú dobu 60 dní, aby sa mali čas vyjadriť

všetci obyvatelia a štátne a verejné inštitúcie.

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

A už máte nejaké vyjadrenia, hej?

A je teda možné tú lehotu ešte predĺžiť, alebo nie?

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Myslím, že nemáme dôvody predlžovať. Tam bolo 60 dní,

zo zákona je 30. A väčšinu vyjadrení štátnych orgánov už

máme.

(Otázka Ing. Šebejovej: A koľko máte vyjadrení od

ľudí?)

Ing. A. Gábor: Neviem povedať, ale viem túto

informáciu sprostredkovane povedať po.

(Ing. Šebejová: Veľmi ťažko si myslím, že sa môžu

vlastne vyjadrovať k tomuto písomnému materiálu. Možno

oveľa jednoduchšie by bolo čo by naozaj, keby nejaké
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základné informácie sa dozvedeli aj iným spôsobom. To je

len môj názor.)

Ing. A. Gábor: Informáciu dostali podľa toho na

facebooku, všade možné, kde sme to vedeli.

(Ing. Šebejová: A ešte všade kde okrem facebooku?)

Ing. A. Gábor: V facebooku, v Aktualitách, na webovej

stránke.

(Ing. Šebejová: To sú všetko vlastne len elektronické

kanály, takže tam je veľmi ťažko sa spoľahnúť na to, že

všetci si to všimli. Preto sa pýtam, že či by nemohol byť

aj nejaký iný spôsob?)

Ing. A. Gábor: Keď nejaký navrhnete. V princípe sme to

navrhli aj do novín, len neviem či v tom čase akurát

nevyšli noviny. V zákone sa píše, že máme dať všetkými

možnými tradičnými spôsobmi dať vedieť. To sme spravili.

Len sme lehotu dávali dvakrát takú dlhú, aby sme

zabezpečili, aby každý mal dostatok času.

(Ing. Šebejová: Takže v podstate o nejakom predĺžení

by sme možno ešte vedeli uvažovať? S ohľadom na ten

vyhlásený núdzový stav, lebo asi nebudem riešiť územný plán

zóny keď neviem či neochoriem.)

Ing. A. Gábor: Len na to, aby ste poslali písomne

pripomienku myslím si, žena to nemá žiadna koróna vplyv,

nehnevajte sa.
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(Ing. Šebejová: Dobre, to je Váš názor. Môj je taký,

že musím si vyčleniť na to nejaký čas aby som preštudovala

tých 50 strán, alebo koľko to má. A to som ja, ktorá sa

v tom ako tak orientujem a môžem sa spýtať nejakých ľudí,

ktorých mám doma, ale to nie je bežný občan.)

Ing. A. Gábor: Bežný občan môže zdvihnúť telefón

a spýtať sa toho referenta o čom to zadanie je

a skonzultovať si to telefonicky.

(Poznámka: Ing. Šebejová: Áno, ale úrad nepracoval

normálne v tom čase.)

(Poznámka z pléna: To je diskusia na trhu.)

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Šebejová, PhD.:

     Prepáčte, ďakujem Libor (Ing. Gašpierik, že si sa do

toho pripojil, do tej diskusie na trhu. Dobre. Ja sa len

informujem, ale nepracoval úrad ani v nejakých štandardných

hodinách, že by sa tam dalo jednoducho zavolať. Tak

premyslím si teda a možno v tom bode rôzne niečo navrhnem.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený

pán starosta, Katka (Ing. Šebejová), toto je diskusia, toto

nie je výsluch. Pán Ing. Gábor odpovedal a ja som napočítal
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že si mu 5 – 6 krát skočila do reči a pýtala sa na veci.

Toto naozaj nie je výsluch vyšetrovateľa, to sú normálni

ľudia, to sú pracovníci a ja Vám veľmi ďakujem, že za ten

plat, ktorý poberáte, vôbec pracujete vo verejnej správe.

Neviem, no, mne sa to nepáči. A mal by sa dodržiavať

rokovací poriadok.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Máte pravdu. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja sa ospravedlňujem, ak to tak vyznelo. A ja by som

chcela možno iba sa spýtať, v čom sa moje vystúpenie tak

veľmi odlišovalo od pána Richarda Mikulca? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bolo rovnaké. Metodicky bolo rovnaké.

Takže myslím, že pán poslanec Korček povedal to

všetkým, nie špeciálne Vám. Všetkým.

     Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky.

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

     Ďakujem. Ja by som sa ešte vrátil k tej Krahulčej.

Viete, že máme tam nulu. Ja teda na stránke som našiel, že

tam bolo 20 tisíc, ale to je možno ten starý návrh rozpočtu

ktorý bol. V každom prípade máme tu Územný plán zóny

Koliba-Stráže, kde sa ide preskúmavať a robiť nanovo.
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     Tiež je tu Horný Kramer, ja mám pocit že to tiež

v rozpočte peniaze neboli. Robí sa na tom a zháňa sa na to

verejné obstarávanie, ako spracovateľa. Ja nemám nič proti,

treba ich tiež. Ale naozaj tá Krahulčia, máme to myslím

nejakým uznesením z roku 2016 alebo z roku 2017- skôr 2016.

Ak na to neboli vyčlenené peniaze v rozpočte naozaj, tak

žiadam aby pri ďalšej zmene rozpočtu bola nejaká minimálna

suma, aby sa to konečne rozbehlo, vyčlenila na Územný plán

zóny Krahulčia, lebo 6 rokov sa neudialo nič s tým. Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R.  K u s ý :

Prepáčte. Pán vedúci, viete odpovedať na tú Krahulčiu?

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Áno. Na to aby sme mohli začať s oznámením, na každé

oznámenie  začiatkom obstarávania potrebujeme dve veci.

Prvé je vaše uznesenie, ktoré je. A druhé je, aby ste nám

schválili peniaze. Peniaze boli nielen v rámci toho

procesu, skončilo sa na nule.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nechcem Vás vyrušovať, ak dovolíte, nech to trošku

urýchlime. Ak je problém len v peniazoch, tak pri

najbližšej zmene rozpočtu to tam dáme. Jedine skôr ma trápi

tá vec, o ktorej hovoríme v podstate už nejaký čas a ktorú

sa snažíte Vy napraviť. Otázka: či oddelenie je už na takej

úrovni, že je schopné riešiť aj tú Krahulčiu, aj tie veci
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ktoré sú rozpracované, lebo ideme naozaj do obrovského

počtu územných plánov zón?

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Tu sa nebavíme ani tak o personálnom stave, ale keď

chceme, aby naša mestská časť mala 16 územných plánov, to

sa bavíme o množstve spracovateľov. To je problém, lebo

v princípe spracovatelia územných plánov je kategória

minimum u kolektívu mladších. Obstarávatelia sú problém.

Uvedomte si, že zo zákona máme povinnosť každé 4 roky

preskúmať ten územný plán, čiže to by sme museli 4 územné

plány ročne preskúmavať. To sú ďalšie finančné prostriedky,

lebo obstaraním územného plánu práca nekončí; tam sa práve

začína. Čiže 16 územných plánov táto mestská časť nemá

šancu

obstarať a udržať. Ale mali by sme riešiť primárne tie,

ktoré už máme obstarané a sú v zlom stave. Lebo v princípe

Územný plán Krahulčia nespôsobuje problémy, lebo nie je

platny, a neexistuje. A Územný plán Koliba-Stráže spôsobuje

problémy. Podhorský pás, atď., atď., a to sa nebavíme len

o nejakých urbanistických detailoch. Tu sa bavíme o vážnych

problémoch s VZN, atď. Čiže primárne by som riešil tie,

ktoré už máme. A preto sme začali obstarávať spracovateľov

na Kolibu-Stráže. Osobu sme zamestnali na trvalý pracovný

pomer zamestnankyňu s tým, že miestne zastupiteľstvo nám

schválilo na tento územný plán rozpočet.

Čo sa týka Horného Krameru, tam sme spravili len

preskúmanie, na ktoré je odporúčanie, ktoré ste už počuli,

a s tým že vy sa budete musieť rozhodnúť ako miestne
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zastupiteľstvo, čo s tým budete robiť ďalej. Či obstarávať,

alebo jednoducho zoberiete na vedomie že je zlý, atď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prepáčte, ešte raz. Budete schopní zvládnuť ten proces

v prípade, že tú Krahulčiu v júni schválime?

Ing. A. G á b o r, vedúci oddelenia:

Keď sa bavíme o jednom územnom pláne; áno. Ale

v kontexte tých všetkých to začína byť otázka.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja viem, to je jeden z tých problémov, lebo každý

poslanec má svoj územný plán, potom je to takto. Čiže, pán

poslanec, my sa dohodneme s pánom vedúcim Gáborom a s pánom

vicestarostom, navrhnú do rozpočtu položku a v rámci

júnových zmien to tam dáme. Pravda, ak medzitým neusúdite,

že sa budeme radšej venovať, tak ako navrhuje pán vedúci,

prioritne tým ktoré sú už schválené a ich preskúmať. My to

pripravíme. Dobre. V poriadku, pán prednosta? (Áno.)

Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Pán Gábor, ja Vám verím a naozaj máte

moju dôveru a obdivujem Vás že ste sa do vrhli. Naozaj som

Vám za to vďačný. Zároveň si naozaj spomínam, že Krahulčia

bola už aj v tomto volebnom  období viackrát spomínaná, že
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ju treba robiť, preto trošku nechápem, že máme tu nulu.

Tiež si neuvedomujem, že to vypadlo. Pamätáte si, keď sme

sedeli v kancelárii u pána starostu a rozprávali o územných

plánoch, o nejakej prioritácii. Mám pocit, že Krahulčia tam

bola ako jedna z tých vecí, ktorú treba robiť. Dúfam, že

naozaj schválime nejaké začiatočné finančné prostriedky,

aby sa to mohlo nejaké rozbehnúť keďže tento proces je

hotový.

A čo sa týka Horného Kramera, ja neviem aký je záver.

Ja predpokladám, že ten záver bude že územný plán je zlý

a treba ho abgrejdnúť s tým, že napríklad ma oslovili už

počas tohto víkendu ľudia, ktorí tam založili občianske

združenie Belianska s tým, že treba zmeniť územný plán,

lebo tam majú naozaj vážne problémy. Čiže ja sa prikláňam

za to, aby sa aj Horný Kramer realizoval. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ja dúfam, že pán Gábor si moje vystúpenia spolu sním

vysvetľoval ako diskusiu, nie ako vypočúvanie. A keby ste

tu boli Vy pán starosta, tak sa pýtam Vás a nie pána

Gábora. Je rok 2010, Vy sa stanete starostom, ste zo štvrte

kvôli ktorej ste sa stali hlavne starostom a ja sa pýtam,

čo sa urobilo za 10 rokov? Za 10 rokov nemáme územný plán

zóny, ktorý keby bol, a spresňoval by funkcie toho územia,

tak dnes nemusela byť na stole Podniková. Že, pán starosta?
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

S tým nesúhlasím.

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

Nesúhlasíte? Nesúhlasíte ani s tým, že keby sa tam

nejaké lehoty nepremeškali, tak by tam možno nemuseli stáť

tie domy, ktoré tam stoja?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tiež si nemyslím, že by tam tie domy nestáli.

V nejakom čase by tam určite stáli.

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

Tak ako stoja teraz; áno?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja myslím, že sme dokázali maximum, ale skúsme naozaj

rešpektovať rokovací poriadok. Táto diskusia patrí niekde

inde. Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka.

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

Ďakujem. Ja Vám chcem poďakovať za ochotu to tam

zaradiť. A len   musím povedať, že jednak nezávidím pánovi

Gáborovi situáciu do akej vošiel. Aspoň na mestskej časti

naozaj minimálne 10 rokov tie územné plány zón boli totálne

zanedbané pod pánom Kockom a nerobil absolútne nič.

A v podstate to tlačíme pred sebou ako taký obrovský

balvan, resp. snehovú guľu, ktorá sa nabaľuje, nabaľuje

každým rokom. Tiež nesúhlasím s tým, že každý poslanec má

nejaký svoj územný plán. Akože Krahulčia je navrhnutá
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v územnom pláne Bratislavy na spracovanie. A v podstate

obyvatelia Koliby mi s tým dali dôveru a rovnako to aj pán

starosta sľuboval, že Územný plán zóny Krahulčia kvôli tým

výrubom, ktoré sa tam udiali, aby tá funkcia lesa sa

udržala, sa urobí. Bolo by to fajn tieto sľuby naplniť.

Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šebejová.

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

Teraz neviem na koho dať tú otázku? Tak dám na Vás,

pán Gábor, i na Vás pán starosta. Je teda možné predĺžiť to

pripomienkovanie územného plánu zóny Zátišie-Hattalova,

pretože nebolo možné volať tým ľuďom na úrad nejaký čas,

proste nesedeli tam, nedalo sa im na tie pevné linky

dovolať. Nebolo to možné takto riešiť? Alebo je to možné aj

verejne prerokovať, tak ako som Vám napísala list, pán

starosta, to zadanie územného plánu.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Nemyslím si, že sa nemohli dovolať. Každý kto mal

homoofis, každý pracovník mal povinnosť presmerovať si

svoju pevnú listu na svoj osobný mobil. Takže toto mohli sa

dovolať, každý mal presmerovanie, môžete sa opýtať

pracovníkov. Bolo to aj v mojom príkaze.

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Dobre. Prepáčte, môžem ešte jednu vec?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám návrh. Čo keby sme najprv zistili či to

legislatíva umožňuje.

(Poznámka Ing. Šebejovej: Áno, k tomu smerujem.)

A ak to možné je, ja poprosím pána Gábora, aby sme do

toho išli. A neverím, že to bude mať veľký zmysel, ale

berte to ako vyjadrenie úcty z mojej strany. Dobre? Čiže,

práve ak to je legislatívne možné, preskúmame to. Prípadne

sa spýtame na Okresnom úrade, urobíme to o ďalších,

nehnevajte sa, 30 dní, dobre? Budeme na tom pracovať. Ale

uvidíte, že tých pripomienok bude minimálne.

Kolegyne, kolegovia, chce ešte niekto v rámci bodu

Informácie o spracovaní územných plánov zón a urbanistickej

štúdie dopravy vystúpiť, opýtať sa?

Keď nie, ak dovolíte, diskusiu uzatváram. Ďakujem za

aktívnu účasť.

Prepáčte, opýtam sa: Máme nejaké uznesenie, alebo je

to iba informácia.

(Je uznesenie.)

Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

berie na vedomie informáciu o spracovaní územných

plánov zón vrátane prílohy č. 1 a prílohy č. 2.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                24 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Pred sebou máme 3 dotácie. Verím, že to rýchlo

zvládneme. Bez nejakých úvodných slov a bez nejakej

diskusie. Mám pocit, že tie návrhy sú aj vzhľadom na

situáciu aká je, rozumné.

BOD 30:

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športová a klubová činnosť

2020 Slávia vodné pólo vo výške 4 900 €

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Návrh uznesenia je na 500 €, to je návrh komisie.

Takže keď chceme, tak je to suma prijateľná.

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja nadviažem na

zasadnutie Miestnej rady, kde sme riešili otázky súvisiace

s koronavírusom a predovšetkým týkalo sa to nájmov.

Povedali sme si, že v septembri urobíme taký materiál, kde

by sme vyhodnotili celú túto situáciu. A ja sa teraz pýtam,
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či by tieto 3 návrhy nemohli byť presunuté na september,

keď to bude kompletne predložené ako stojíme s financiami.

Sú tu určité návrhy, napríklad aj v tom zmysle, že hneď

máte ďalší bod, Rodinné centrum ešte nemôže byť v tom čase

otvorené, takže či to bude fungovať v lete. Bude to taký

kompletný materiál za celú mestskú časť v súvislosti

s týmto celým procesom. Majú tam byť určité odškodnenia zo

strany štátu. To sme takisto riešili. Či by sme sa k tomu

nevrátili ako kompletné finančné vyhodnotenie, či mestská

časť bude mať zdroje, nebude mať zdroje. A teda či by v tom

mesiaci september takýto návrh by nebol možný? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, s vami súhlasím, len máme tu aj také

občianske združenia, ktoré vyslovene závisia od tej

dotácie. Už len preto že sme v nejakom čase, myslím že

minimálne je to Občianske združenie Kominárka, z časti aj

tí futbalisti. Nie je našou povinnosťou dať im peniaze, ale

je to minimálne korektné, keďže poskytujú služby našej

verejnosti im povedať: prepáčte, od toho dátumu už

nedostanete. Čiže ja by som sa prihováral minimálne tej

Kominárke povedať, peniažky do konca júna máte, čiže žiadne

dlhy. Ale momentálne situácia nie je taká, aby bolo možné

pokračovať. Pri tých ostatných to čo hovoríte, tomu

rozumiem, a asi budeme musieť k tomu prikročiť. To je môj

názor, ale v konečnom dôsledku rozhodnete vy ako poslanci.

A chcem pekne poprosiť, skúsme sa tu nezastaviť na ďalšiu

polhodinku. Skúsme sa vyjadrovať hlasovaním. Vážne vás o to

pekne prosím.

Pán poslanec Filipovič, faktická pripomienka.
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Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem pekne pán starosta. Myslím, že v tejto dobe

s pánom poslancom Gašpierikom a ostatnými, sme na tom

rovnako, každý sa musí uskromniť. Ja by som počkal na to,

ako to bude.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Kolegyňa Mašátová sa hlási, asi nám dá

informáciu, lebo ste spomínali, že Rodinné centrum

Kominárka, práve ja mám takú informáciu, že v súčasnosti

nemôže poskytovať služby, že práve tieto centrá sú zavreté

a myslím, že takéto centrá neboli povolené toho 20. mája.

Takže neviem, ako to bude fungovať po 20. máji, alebo ako

to bolo počas tejto krízy? Takže práve kolegyňa Mašátová to

uvedie, lebo ja túto vedomosť nemám. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja mám poznámočku k pánovi kolegovi, že

sú tam aj dotácie pre organizácie, ktoré napríklad v rámci

práve koronakrízy poskytujú sociálne služby ľuďom bez

domova, ktorí majú zvýšené náklady s poskytovaním týchto
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služieb, lebo musia dezinfikovať zariadenia a podobné

záležitosti. Ak sa väčšina poslaneckého zboru k vášmu

návrhu tak o. k. budem to akceptovať. Ale myslím si, že sú

tam aj návrhy, ktoré je potrebné schváliť teraz. Ale

hovorím, je to na poslancoch.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Sú tam tieto tri. Tie zvyšné sú v mojej kompetencii.

Ja som si dovolil urobiť takú vec, že tie ktoré súvisia

s koronou som podpísal, tie zvyšné som dal zatiaľ nabok

a chcem to s vami prediskutovať. Uvediem príklad: Máme

všetci radi pani Bergerovú a protifašistických bojovníkov.

Na druhej strane asi nie sme v situácii, že by bolo naozaj

rozumné teraz jej dať tých 1200 €. Myslím, že slušne sa jej

to dá vysvetliť. A to je jeden z tých príkladov.

A pani poslankyňa Mašátová, ja viem že je Vám to

určite nepríjemné, vlastne ste teraz v rovine poslankyne,

ale človeka ktorý vedie to centrum, ale my sme radi, že ste

tu a vôbec pôsobíte. Takže neberte to vôbec v zlom, chceme

to spraviť, bolo by to voči Vám korektné.

Takže, nech sa páči, máte slovo.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem pekne. No, je pravda, že nefungujeme aktuálne.

Skôr ja by som naše centrum skôr dávala ako zariadenie

podobné škôlkam, ktoré od júna majú otvoriť. A chceli sme

minimálne dotiahnuť tie kurzy, ktoré nám tam zostali

visieť. A ja vám poviem, že keby to išlo na september, a to

teraz vôbec neberte ako nejaké vydieranie, ja budem
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akceptovať to, aký výsledok bude z tohto celého. Tak my

vlastne náš posledný príjem bol kurzy, ktoré sa rozbiehali

v januári, takže v decembri, v januári sme dostali posledné

nájmy, teda peniaze. A nám nájom nabieha každý mesiac. My

nemáme, že teraz sme dostali nulu. A ja nemôžem dlžiť do

septembra už neviem aké tisíce tomu majiteľovi. Takže

v podstate, a hovorím to úplne ako fakt. Ale hovorím, ja

rešpektujem čokoľvek, aj som pripravená na čokoľvek v tomto

bode.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Gašpierik.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne za informáciu. Prvá bola taká vecná, že

nefunguje teraz toto centrum. A tá druhá bola ohľadne tých

nájmov. Presne toto som ja dôvodil na Miestnej rade, kde

sme mali rôzne žiadosti práve v priestoroch Tržnice. Ale

samozrejme, tých priestorov je viacej; Pionierska. Myslím,

že toho času je potrebné riešenie, kde by boli určité

príspevky zo strany štátu, určité podiely zo strany toho

prenajímateľa, aby mestská časť nerefundovala celý ten

nájom alebo to odpustenie, že si počkáme do tej

legislatívnej normy a potom pripravíme materiál. A to je

jeden z tých, lebo teraz sa to netýka Centra Kominárka, ale

všetkých. Na Miestnej rade sme ich mali možno 5, a ešte

veľa príde. Aby sme urobili jeden kompletný materiál, aby

sme to neriešili ad hoc, akože jeden subjekt od druhého

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

Áno, rozumiem, to čo hovoríte dáva zmysel. Na druhej

strane korona začala v polovici marca, takže pani

poslankyňa, alebo teda riaditeľka centra, minimálne je

objektívne dlžná nájom za minimálne 2 a pol mesiaca. Takže

možno kompromisný návrh, že by zastupiteľstvo schválilo

štvrtinu z tých ročných peňazí, aby bol zaplatený január až

marec. A potom v septembri si povieme, ako sme na tom, čo

vláda schválila, neschválila. Jednoducho jej neublížme. To

je všetko. Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem. Ja len k tomu, čo sa pripravuje nejaká

legislatíva. Ja nemám pocit, teda aspoň to čo som doteraz

všetko sledovala, tam bude podnikateľský subjekt, takže my

sme nejakým úžasným spôsobom vyňatí z toho. Takže ja si

myslím, že oni budú mať nárok na nejakú kompenzáciu. Musím

povedať, že brutálne je to nepríjemná situácia. Ja teda 4

roky naozaj som veľa investovala do toho v rámci aktivít.

A mne srdce krváca pri predstave že by to malo zaniknúť,

ale v tomto momente aj s týmto dodatkom, ktorý teraz

riešime, asi to nebude inak. Ja neviem. Ja neviem čo máme

robiť, lebo teraz do septembra bude nabiehať. Máme znížené

nájomné, ale ak bude nabiehať každý mesiac, tak tiež ani

ten majiteľ nemá trpezlivosť, my nemáme istotu. Ja si ani

netrúfam to brať ako istotu, že tú dotáciu dostaneme. Ja

som veľmi vďačná, že to prechádza zatiaľ a že to nám to tak

veľmi pomáha. Ale.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Vážení pán starosta, aj keď ma

niektorí kolegovia obvinili, že nie som a priori proti tomu

čo povie Klub novomestskej zmeny alebo pán Petrovič, ale ja

poviem, že nie to výnimočne, ja s ním často súhlasím.

A súhlasím s ním aj teraz čo sa týka tých dotácií. Ja

navrhujem, som aj člen dotačnej komisie, aby sme riešili

naozaj tie dotácie ktoré majú vplyv na súčasnú

epidemiologickú situáciu. Veď my koniec-koncov sme mali aj

dnes per rollam komisiu, kde sme si o tom písali e-maily.

A v takomto zmysle sme aj to komunikovali. A komisia, za čo

teda chcem aj kolegom poďakovať že schválila môj návrh, že

o týchto dotáciách ktoré nemali akože akútnu potrebu, sa

budeme baviť neskôr, keď budeme vedieť nejaký celkový

finančný rámec, pretože to nie je ten prípad pani kolegyne

Mašátovej a Občianskeho združenia Kominárka, ale to ide aj

teda o ďalšie občianske združenia, ktoré poskytujú služby

deťom vo výraznej miere; či je to Novomestský športový

klub, či je to Občianske združenie Kramárik, ktoré pôsobí

na Kramároch a ktoré podporujeme.

Čiže, ja by som bol rád, aby sme k týmto dotáciám,

ktoré nemajú vzťah k súčasnej situácii zaujali nejaký

spoločný postoj, pretože my sme sa na komisii bavili vo

vzťahu aj k Občianskemu združeniu Kominárka, k našej

kolegyni v súvislosti s Ústavným zákonom o ochrane

verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov s tým,

že poverili sme jedného kolegu aby požiadal Transparent
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International, aby nás usmernilo vo veci postupu, aby

naozaj niekto nepovedal, že uprednostňujeme našu kolegyňu,

ktorá je tu, ktorá má vplyv na rozpočet, má vplyv na

ostatných kolegov či z klubu alebo mimo, aby sme nespravili

nejaký krok vedľa.

A čo sa týka tej samotnej legislatívy, tak tá

legislatíva je momentálne taká, že výpoveď nám nemôže dať

nikto, čo zo zákona je zakázané. Určite vy výpoveď nemôžete

dať a potom dlžné nájomné bude možné; tuším je to do konca

roka, alebo dokonca ešte neskôr doplatiť. Čiže ja som za

to, aby sme či Kominárka, či Kramárik, či Novomestský

športový klub riešili v jednom balíku. A povedzme si, koľko

máme peňazí a potom nejako spravodlivo to rozdeľme, aby

niekto nepovedal, že našej kolegyne, ktorú máme všetci

radi. Ja som vždy toto občianske združenie podporoval. Aj

keby ste nedostali tú dotáciu ale bola by znížená, tak ja

sa prvý hlásim že vám pomôžem osobne. Ale aby nikto

nepovedal, že sme poslanca uprednostnili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

O.K. Pani poslankyňa Mašátová, faktická poznámka.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

No, samozrejme že tú výpoveď nám nedajú. Našťastie

máme zlatého majiteľa, toho sa neobávam, že by nám dal

výpoveď. Ide o to, že tam nabiehajú šialené peniaze každý

mesiac. A pre mňa osobne do septembra žiť v absolútnej

neistote, ako bude, čo bude, hovorím to úprimne, pre mňa to

bude taký šialený Damoklov meč, že nie som si istá či vôbec
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by som toto chcela absolvovať. A to hovorím rovnako za

Kramárik, môžem orodovať, lebo takisto oni platia nájom, sú

to nemalé peniaze. A keď sa to schváli niekedy v novembri,

teda vôbec neviem kedy by tie peniaze došli; no, neviem

kolegovia, čo sa týmto sleduje, ale teda iba podotknem, že

3 roky, ako som sa stala poslankyňou, sme dotáciu

dostávali. Čiže tým, že som sa stala poslankyňou sa na

našej činnosti nič nezmenilo. A minulý rok ste všetci

hlasovali bez problémov, tak teraz sa to preveruje.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Vy ste spomenuli

aj vo svojej úvodnej reči aj Protifašistický zväz

bojovníkov, že uvažujete, že im dáte dotáciu potom, keď

skončí táto korona. Ja Vás chcem poprosiť, aby ste zvážili

dotovanie tejto organizácie a zacitujem teraz z článku

Aktualít, ktorý vyšiel teraz v máji:

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov dostáva

zo štátneho rozpočtu vysokú dotáciu, ktorú má použiť na

financovanie pietnych akcií, ale aj na zverejňovanie

informácií na internete a organizovanie školení pre

mladých. Mali by pripomínať dôležitosť demokracie

a zverstvá totality. No vo svojich novinách sa zastávajú

diktátora Stalina a konšpirujú, že za situáciu na Ukrajine

môže finančník Gorge Söros. Jasné stanovisko zaujali tiež

pri kontroverznej soche maršala Koneva, ktorej odstránenie
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z pražských Dejvíc naštrbilo vzťah i medzi Českou

republikou a Ruskom. Ešte v decembri zväz vyhlásil, že mať

sochu I. Koneva na Slovensku by bolo pre nich najväčšou

cťou.

     Slovenský zväz protifašistických bojovníkov uverejnil

svoje názory v časopise Bojovník a na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra mu odklepne každý rok státisíce zo

štátneho rozpočtu. Naposledy vo februári 2020 dostalo

občianske združenie 415 tisíc €.

Ja Vás chcem, na základe týchto informácií požiadať,

aby ste zvážili dotovanie tejto organizácie, keď dostáva

takú vysokú dotáciu od štátu. A aj na základe tých

informácií, ako sa zastávajú napríklad tej sochy Koneva,

kde pán starosta mestskej časti v Prahe momentálne musí byť

v utajení, pretože česká tajná služba má informácie, že je

možné, že ho chcú zavraždiť. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chcem vás poprosiť, naozaj posuňme sa

ďalej. Veď máme ešte naozaj veľa bodov, skúsme sa vyjadriť

k jednotlivým veciam. Ja som povedal, že to čo s koronou

nesúvisí, som si to dovolil odložiť, a chcem to s vami

prediskutovať keď bude situácia jasná. Ich som uviedol ako

jeden z príkladov.

Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:
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Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Pán Mrva, ja neviem

ako, čo teraz, budeme rozoberať výsledky druhej svetovej

vojny? Lebo podľa toho čo ste povedali, čo tu začneme

hajlovať? Pre pána boha, uvedomte si to. Je to aj proti

vašej ideológii, ktorú máte v strane. Toto je absolútna

potupa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, kolegovia, nechoďme do toho. Naozaj bude

fórum, kde si môžeme rozobrať jednotlivé dotácie,

organizácie, nerobme to tu. Napokon nie je to ani predmetom

nášho dnešného rokovania.

Pani poslankyňa Švecová.

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

Ďakujem za slovo. Nedá mi nevyjadriť sa k tejto téme

vzhľadom k tomu, že sa tu spomínajú dotácie napríklad pre

detské centrá, kde som jednou z takýchto centier, ktoré

zatiaľ nikdy nepožiadalo dotáciu. A práve kvôli korone som

o tom zvažovala, že ako Detské centrum Ihrisko tiež

požiadame, ale potom čo som si vypočula, asi od tejto

myšlienky upustím.

     Chcem vyjadriť podporu nielen Marianne (Mgr.

Mašátovej) ako vedúcej Kominárky a rovnako aj Kramáriku,

pretože nielen tieto dve, ale aj naše detské centrum

poskytuje služby, ktoré naozaj práve kvôli koronakríze

a kvôli tým chýbajúcim prostriedkom skončia. A pripomeniem

tým aj to, že naša mestská časť napriek enormnej snahe

nevie pokryť celkový dopyt po miestach v materskej škole.

A práve tieto centrá suplujú mnohokrát tieto chýbajúce
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miesta. A práve nedanie tejto dotácie, nie preto že ide

o Mariannu, alebo ide o Kramárik, a ide neviem koho, ale

môžeme stratiť službu ktorá nám bude následne chýbať. Takže

len toľko. A prekvapuje ma tiež tá transparentnosť, pretože

bola poslankyňou až potom čo tu dotáciu dostávala. Myslím,

že aj Kramárik tu mal nejaké veci na poslancov, nikdy to

nikto nespochybňoval a dnes ma to skutočne prekvapilo.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím, kolegyne, kolegovia, skúsme minimalizovať túto

debatu. A som si istý, že keď nie teraz, tak inokedy

zabezpečíme aby aj Kramárik, aj Kominárka v mestskej časti

fungovali. Alebo urobíme všetko pre to, aby fungovali.

A len drobnosť, Materské centrum Ihrisko, resp. jeho

predchodca dostával dotáciu od tejto mestskej časti myslím

že najvyššiu. Bol som tam pri otváraní a myslím, že išli

tam investície okolo 40 tisíc €; bolo to v roku 2008, 2009

len pre informáciu.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len pán starosta, dokedy máme tento priestor

prenajatý?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak sa nemýlim, myslím že do 16 hod.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Takže asi nestihneme toto zastupiteľstvo ukončiť, keď

takýmto tempom pôjdeme, že?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja verím, že to urýchlime už teraz.

Čiže mám brať váš príspevok tak, že navrhujete

ukončenie diskusie? (Poznámky poslancov.) Dobre.

Pán poslanec Troiak.

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

Ďakujem, pán starosta. Tiež by som sa chcel vyjadriť

k týmto trom bodom, ktoré budeme dúfam schvaľovať. A keďže

aj Depaul potrebuje tieto financie presne na toto obdobie,

ktoré je zasiahnuté tým koronavírusom. Takisto súhlasím aj

s pánom Petrovičom, aj J. Mrvom, aj s pani Švecovou. A nedá

mi ešte jednu poznámku na pána Filipoviča. Dneska si to už

párkrát potvrdil svojimi pripomienkami a tuná si to len

potvrdil; myslím tým náraz na pána Mrvu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Musím sa naozaj, pán starosta

ospravedlniť, že naozaj využívam tento priestor, ale keďže

pán Filipovič tu na mňa vykrikuje nejaké veci o hajlovaní

a podobne, považujem to v prvom rade ako nedôstojne pre nás

ako zastupiteľstvo a nedôstojné z úst poslanca mestskej

časti. A chcem mu povedať, že ja nie som členom žiadnej
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politickej strany, ani hnutia. Neviem kde túto informáciu

zohnal. Nie je pravdivá. A nezvyknem hajlovať, hajluje sa

na Slovane kde pán Kmotrík hajluje, čo pán Filipovič

istotne dobre vie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem. Chcel by som veľa veci povedať, ale kolegovia

ma vyzývajú. Dávam návrh na ukončenie diskusie. Dobré?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ideme o ukončení hlasovať. Kto je za

ukončenie diskusie? Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              1

Zdržal sa:          1

Máme tu ešte dvoch poslancov, ktorí sú do diskusie

prihlásení. Myslíte, že vás môžem poprosiť, aby ste sa

vzdali slova a ukončili diskusiu?

Pán poslanec Filipovič, je to možné? Ďakujem pekne.

Nech sa páči, ideme hlasovať. Bod 30.

Návrhová komisia nech sa páči, máte slovo.

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii

schvaľuje

dotáciu pre Slávia vodné pólo manažment vo výške 500,00 €.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Hlasujeme, prosím.

(Hlasovanie.)

Za:                 12 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           9.

Ďalší bod:

BOD 31:

Žiadosť o poskytnutie dotácie  - Občianske združenie

Kominárka – Rodinné centrum vo výške 12 000,00 €

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Bez diskusie a bez úvodného slova. Už sme si

prediskutovali všetko. Nech sa páči, návrhová komisia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii

Schvaľuje
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dotáciu pre Občianske združenie Kominárka – Rodinné centrum

Kominárka vo výške 6 000,00 € s tým, že táto suma je určená

do 30.06.2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               13 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         8.

Ďalší bod.

BOD 32:

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

výške 3 000,00 €

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Opäť úvodné slovo ani diskusia nebudú, už sme si to

prešli. Návrhová komisia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto po prerokovaní žiadosti o dotáciu v dotačnej komisii

schvaľuje

Dotáciu pre Depaul Slovensko, n. o., vo výške 3 000,00 €.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          4.

Prechádzame na pôvodný bod 6.

BOD  6:

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie

EKO-podnik verejnoprospešných služieb

Starosta Mgr. R. K u s ý :

   Pán prednosta, prosím, môžem poprosiť spracovateľa

o veľmi krátke úvodné slovo? Spracovateľ, predkladateľ, to

už nechám na Vás. Dobré? Alebo môžem poprosiť pána

Galamboša, ako predsedu komisie?

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Na stole máme materiál

o vyhodnotení druhého kola výberového konania na pozíciu

riaditeľa EKO-podniku. Do druhého kola postúpili piati

uchádzači. Bodovanie, teda pridelenie celkových bodov máte

pred sebou. A týmto bol vyhodnotený s najväčším počtom

bodov pán Mgr. Vladimír Mikuš. A týmto funkcia našej

komisie skončila. Materiál kompletne sme predložili

kompletne na sekretariát pánovi starostovi, ktorý mi to e-
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mailom potvrdil. Materiál je na vymenovanie pána Mikuša na

pozíciu riaditeľa EKO-podniku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem pekne. Na začiatku chcem požiadať o predĺženie

tohto môjho príspevku, asi to pretiahnem. Chcem povedať dva

hlavné dôvody, prečo za pána Mikuša nemôžem hlasovať

a myslím že ani nikto z nášho klubu Novomestskej zmeny za

neho hlasovať nemôže, ani nebudem. Budem hovoriť za seba:

Prvým takým zásadným dôvodom prečo, podľa môjho názoru

pán Galamboš ako predseda výberovej komisie vlastne pôsobil

v konflikte záujmov. Definícia konfliktu záujmov podľa OICD

znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými

záujmami verejného činiteľa. Keď má verejný činiteľ

súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvňovať

vykonávanie služobných úloh a povinností.

     Čo sa týka toho verejného záujmu, sa rozumie záujem

ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom

alebo iným občanom. Naproti tomu osobným záujmom rozumieme

záujem ktorý prináša majetkový alebo iný prospech

v prospech toho kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám.

Vo všeobecnej definícii pod blízkymi osobami rozumieme

nielen osoba blízka podľa Občianskeho zákonníka, ale aj iné

osoby ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský. Tu treba
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povedať, že  pán Mikuš bol takmer počas celého výberového

procesu predsedom poslaneckého klubu, ktorého bol pán

Galamboš členom, takže tým pádom bol pán Galamboš ako

vedúci výberovej komisie v jasnom konflikte

a nepopierateľnom konflikte záujmov.

To, že sa pán Mikuš 16.04. vzdal členstva, resp.

predsedníctva, asi aj členstva v klube v ktorom dovtedy

pôsobil, to už bolo dávno po prvom kole toho výberu. Bolo

to tesne pred druhým kolom, nebolo to nikde nejakým

spôsobom oznámené. Ale aj napriek tomu, že sa formálne,

naoko vzdal, ten vzťah je nepopierateľný. A to, že je

bývalý člen a že tam nemá žiadnu väzbu, to ako keby sa

povedalo, že je bývalý černoch. Takže tam ten konflikt

záujmov je jasný. A myslím si, že teda sa to dá veľmi dobre

odsledovať aj na hlasovaní pána Galamboša. Keď si pozriete

tú tabuľku, tak myslím si, že tam ten rozdiel je jasne

vidieť, ako ho on hodnotil najlepšie, a ako ostatní.

Myslím si, že veľmi kvalitným kandidátom so

skúsenosťami, ktorí pôsobia v rôznych komunálnych

podnikoch, atď., je naozaj veľký rozdiel v tom hlasovaní.

Rovnako aj hlasovanie pána Zajíčeka, ktorý by mal byť podľa

nejakých informácií veľmi blízky pánovi Galambošovi, tam

naozaj tiež pán Mikuš 5 bodov. A veľmi kvalitní kandidáti,

ktorí pôsobia priamo v tom obore 1 bod. To je totálny

nepomer, keď beriem teda hlasovanie pána Jurčáka

z Magistrátu, ktorý sa naozaj tomu rozumie. Myslím si, že

je to berná minca. Alebo hlasovanie pána Vaškoviča, alebo

pána Troiaka. Naozaj keď som pozeral ten záznam, bol tam

taký nepomer medzi kandidátmi, že niekto dostane 5, kto
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v živote v EKO-podniku nepôsobil a niekto dostane 1 bod? To

je jedna z veci.

A druhý problém je ten, že v polovici januára som

dostal od kolegu poslaneckého z nášho miestneho

zastupiteľstva informáciu, že existuje dohoda medzi pánom

Mikulcom a pánom Korčekom, resp. medzi týmito dvoma klubmi

s tým, že sa dohodli, že pán Mikuš bude novým šéfom EKO-

podniku.

     A že s týmto má súvisieť aj list, ktorý bol chystaný

priamo podpísať všetci členovia miestneho zastupiteľstva

a mal slúžiť ako požiadanie pána starostu, aby odvolal pána

prednostu. Dokonca bolo povedané, že tento list bol

výmyslom, alebo dokonca nejakou iniciatívou nášho klubu

Novomestskej zmeny to nie je pravda. Odmietame. My sme sa

pridali len k iniciatíve, ktorá už bola na stole. Ale potom

v podstate, keď sme obdržali informáciu, že tento list má

slúžiť na takýto účel, tak sme to odmietli podpísať.

A chceli sme sa vlastne o tejto téme baviť, až keď

uzavrieme tému EKO-podniku. To bolo v polovici januára.

Teraz máme máj a sme tu.

     Zrazu pán Mikuš je navrhnutý na šéfa EKO-podniku.

Presne tak, ako bola informácia z polovice januára. A ja si

to nemyslím, že to je nejakou náhodou, že tam sú nejaké

silné tlaky v zákulisí. Ale musím povedať, že sa mi to

veľmi, nepáči. A pre mňa pán Mikuš je jasným politickým

kandidátom, pretože tam podľa mojich dojmov, mojich

informácii, naozaj bola dohoda. A lámu sa tu veci cez

koleno. V podstate na meste už takáto prax nefunguje, že by

išli poslanci za nejakým šéfom mestských podnikov. Tuná
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bohužiaľ sme niekde v minulosti, kde by sme nemali chcieť

byť. Ja si myslím, že tam boli omnoho lepší kandidáti ako

pán Mikuš, ktorí majú skúsenosti s fungovaním takéhoto

komunálneho podniku. A myslím si, že nič nebránilo pánovi

starosti, aby navrhol niekoho iného nakoľko komisia má len

odporúčací charakter.

Na konci môjho príspevku by som teda chcel pripomenúť

všetkým poslancom Sľub poslanca, ktorý sme skladali na

začiatku volebného obdobia: „Sľubujem na svoju česť

a svedomie že budem si riadne plniť svoje povinnosti,

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej

republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne

záväzné právne predpisy, pri výkone svojej funkcie poslanca

miestneho zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho

najlepšieho svedomia a vedomia.“

Mne moje svedomie a vedomie za pána Mikuša nedovolí

hlasovať. Dovolí to vám, vážení kolegovia. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou, pán poslanec

Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení kolegovia,

kolegyne, so záujmom som si vypočul, čo tu pán kolega

Vlačiky uvádzal nejaký dokument OICD. Vieme, že je tu

právna záväznosť voči Slovenskej republike. Ale na druhej

strane chcem povedať, že keby platilo a mali by sme sa
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riadiť podľa toho čo ste prečítali, tak my by sme nemohli,

ja nie, lebo som nehlasoval, ale vy by ste nemohli hlasovať

za dotáciu pani kolegyne Mašátovej, ktorá je členka vášho

klubu a ktorá dostala túto dotáciu, ako štatutárny orgán

občianskeho združenia ako poslankyňa jediná v histórii,

lebo aj pán

Líška, keď sa tu hovorilo jeho meno a bol tu spomínaný

Kramárik, tak tam bola štatutárka jeho manželka.

Čo sa týka nejakej dohody, tak to absolútne odmietam.

Ja som s nikým žiadnu dohodu nerobil, ja som sa s nikým

o tom nerozprával, ja som nikoho nepresviedčal, ja som

prihlásený. Chcem dodržiavať rokovací poriadok, takže ja sa

potom vyjadrím v normálnom príspevku. Ale chcem povedať,

pán kolega, zaujímavá vec, tak to sú normálne že slušné

noviny oproti tomu čo ste tu Vy povedali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán Galamboš, faktická poznámka.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vyjadrím k tomu, čo bolo

smerované na mňa. Žiadny majetkový záujem nemám k EKO-

podniku. Bol som tam na rozboroch, ale to bolo za neb. pána

Žákoviča. To je prvá vec.

Čo sa týka pána Zajíčka, pán Zajíček robil

v komunálnych službách Starého mesta, komunálnom podniku.

A je asi o 30 rokov mladší odo mňa, tak medzi nami žiadny

vzťah nie je. A poznám ho iba tak z videnia, niekedy keď
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sme mali nejaké projekty so Starým Mestom . A čo sa týka

hodnotenia, áno mal som dvoch favoritov. Jedným bol

kandidát č. 5, ktorý deklaroval že za ponúkaný plat

nenastúpi. A nevedel časový horizont, v ktorom by on

nastúpiť mohol. Hovoril 3 mesiace, 5 mesiacov, možno nie.

Stále sa tam pýtal ohľadom platu, či sa môže s ním nejako

hýbať. Bohužiaľ, nebolo možné. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická

poznámka.

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

Ja sa vrátim k tomu, čo si tu povedal Martin (Mgr.

Vlačiky.) Ver mi, že klub nefunguje na báze, že niekto

povie a takto to bude. U nás to neexistuje. Aby som sa

vrátil k tomu, čoho bude náš klub podporovať alebo komu dá

jednotku, tak to bol pán Pavlovič. Žiaľbohu, zomrel. Takže

nejaké dohody typu, že ja niekomu poviem že to bude takto.

Peter Vaškovič bol v tej komisii, hlasoval vždycky podľa

svojho svedomia a vedomia. A každý v našom klube hlasuje

tak, ako chce hlasovať. Každý v našom klube keď hlasuje

iným spôsobom ako je väčšina klubu tak to povie a takto aj

odhlasuje.

     Takže, aby sme sa tu bavili o nejakých dohodách; ono

vieš, keď sú tí poslanci a bavia sa o čomkoľvek, tak asi

nepríde nejaký papierik z neba, že takto by to bolo

najsprávnejšie. Každý si vyjadrí svoj pocit na kandidátku

a každý si vyjadrí svoj pocit koho bude podporovať. Ja sa
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absolútne nehanbím za môj pocit, koho budem ja podporovať

a ku komu ja mám pocit, že by tento podnik viedol dobre,

tak ako v minulosti. Možno sa zmýlim. Ak sa zmýlim, tak

budem prvý za to, aby ten človek z podniku odišiel preč.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, faktická

poznámka.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem pán starosta. Budem reagovať na Martina (Mgr.

Vlačikyho). Martin, keď si pamätáš, kvôli vám sa menili

dvakrát podmienky na výberové konanie. Nebol som v komisii,

Peťovi Vaškovičovi plne dôverujem. Dokonca dal tuším 3 body

dal k Vladovi Mikušovi. Žiadna dohoda nebola. Je mi to

veľmi ľúto. A politická nominácia; Maťo, to povieš Ty, čo

máš 17 funkcií. Kurník, Maťo, veď mne sa to asi zdá.

Preberme si výberové konanie na pozíciu pána Troiaka.

Prosím vás, aké bolo? Nie je on náhodou zo Spolu a nerobí

v kancelárii primátora? O čom sa my tu bavíme, pre pána

Boha. Veď to sú normálne anomálie. Toto je bermutský

trojuholník ale iba každému ako to vyhovuje.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Vlačiky. Len

prosím, opatrne zase, nedá sa reagovať faktickou poznámkou

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

Chcel by som nejako zareagovať na to všetko, len ani

nestíham. Nestíham sa čudovať z tých reakcií. Naozaj že

niektorí sa tu vyslovene priznali momentálne tým čo

povedali k rôznym veciam. Vďaka vedieť že odkiaľ vietor

fúka.

A čo sa týka Petra Vaškoviča, tam som chcel povedať,

že tam som nemal ani na okamih pochybnosť že on hlasoval

podľa svojho vedomia a svedomia. To je vidno na tom

hlasovaní. Ja mám skôr problém s inými ľuďmi, ktorí tam

hlasovali tak ako hlasovali, a je vidieť že tam to nebolo

všetko s kostolným poriadkom. (Poznámka poslanca.)

Samozrejme, chcel by som vyzvať aj kolegu, od ktorého toto

viem, sedí tu medzi nami, ktorý by mohol povedať, odkiaľ on

túto informáciu mal a možno by sa tu potom niekto ukázal

ako klamár. Ale neviem teda, nebudem menovať. Sedí tu medzi

nami, on mi túto informáciu podal a ja to podávam ďalej ako

mi bola povedaná. On to mal od človeka, ktorý bol tej

dohody účastný, takže naozaj si nemyslím že hovorím tu

niečo čo by pravdou nebolo. Ale nechám to na ňom, nebudem

ho menovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo pán starosta. Ja len chcem povedať

kolegyniam a kolegom, že tohto hlasovania sa nezúčastním,
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nakoľko sa jedná o moju osobu. Ak by mi bola prejavená

dôvera a budem zvolený, tak samozrejme vzdám sa

poslaneckého mandátu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja v prvom rade chcem poďakovať

Martinovi (Mgr. Vlačiky), že zosumarizoval v podstate

výhrady ktoré máme ako klub. Musím povedať ku kolegovi

Filipovičovi len jednu vec. Je veľmi zaujímavé, že

momentálne keď sa začali klásť otázky vo veci konfliktu

pána Galamboša, tak na Magistrát išla info žiadosť ohľadom

výberového konania namiesto pána Troiaka. A teraz tu pán

Filipovič vykrikuje o tom, že ako sa pán P. Troiak dostal

na svoje miesto. No dostal sa tam štandardným, normálnym,

regulárnym výberovým konaním. Ešte ste nedostali odpoveď na

tú info žiadosť, ktorú váš nejaký kamarát poslal, ale verte

tomu že ju dostanete. Je jedno, kto to posielal. Niekto to

posielal, a tá časová zhoda je veľmi jednoznačná. To je

prvý moment.

Druhý moment. Jednoznačne si myslím, že pán kolega

Galamboš sa mal v momente keď to zistil, pretože to nemohol

vedieť dopredu, aspoň oficiálne; keď zistil, že predseda

jeho poslaneckého klubu kandiduje na túto pozíciu, mal sa

vzdať minimálne postu predsedu tej výberovej komisie. Keď

sa raz dohodlo, že zástupcovia klubu budú členmi tej

výberovej komisie, viem si predstaviť že by nikto
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neprotestoval proti tomu, že zostane členom výberovej

komisie, samozrejme.

     Ale myslím si, že by bolo korektné, a dovolím si

reagovať na pána poslanca Korčeka, keď sa budeme baviť len

o prísne zákonnej rovine, tak samozrejme žiadny konflikt

záujmov sa nekonal. Bavíme sa o určitej morálnej, určitej

etickej rovine. Je zaujímavé vaše morálne pobúrenie, keď

ste minulý rok hlasovali ako na komisii, tak na

zastupiteľstve, za príspevok pre Kominárku, zrazu s tým

máte obrovský problém keď ide o bývalého člena vášho klubu

pána Mikuša.

To je v podstate asi všetko k tomu čo hovoril Martin.

Ja si k tomu dovolím len jednu poznámku: Nakoniec som rád,

že tento bod sme presunuli na záver tohto rokovania,

pretože nám kolega pán Mikuš predviedol ako sa správa k

seberovným. Akým spôsobom napadal niektorých kolegov, akým

spôsobom sa tu vyjadroval. A teraz si predstavte, že tento

človek bude riaditeľom EKO-podniku a bude mať vyše 100

podriadených. Pre mňa ako vedúceho pracovníka, ktorý

pracuje s ľuďmi, a ktorý skutočne vie, aká ťažká je práca

s ľuďmi, pretože je to jedna z najťažších prác ktorú človek

vo vedúcej pozícii má; ekonomické otázky, a tieto veci, to

sú veci, ktoré sa viete naučiť. Ale človek s takou

osobnostnou výbavou aby viedol 100 ľudí, ja mám o tomto

z môjho pohľadu veľké pochybností. A za seba hovorím,

nemôžem pána Mikuša podporiť na funkciu riaditeľa. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo pán starosta. Vážený pán Petrovič,

viete čo ja nemám rád? Nemám rád morálne elitárstvo, nemám

rád to keď sa niekto vyvyšuje nad ostatných z akéhokoľvek

titulu a mám rád keď normálne je rovnaký meter na každého.

Ja nemám nič proti pani kolegyni Mašátovej. Ja som

podporoval toto občianske združenie, keď Vy ste možno

nevedeli že existuje. A zo svojich peňazí som jej dal

nejakú dotáciu. Ja som to spomenul preto, lebo sme sa na

komisii tým zaoberali, a preto som to spomenul tu. A pokiaľ

Vy máte iný meter voči kolegyne Mašátovej a iný meter voči

kolegovi Mikušovi, tak bohužiaľ; áno potom to aj spomeniem.

Čo sa týka pána kolegu Galamboša, viete aj keby sa

vzdal, nemyslím si vôbec že by bol v nejakom konflikte

záujmov. A keď sme tu schvaľovali rokovací poriadok

z hľadiska rokovacieho poriadku nemá nejaké nadpráva ako

máte napríklad vy v dotačnej komisii, že pri rovnosti

hlasov máte dva hlasy, on také nič nemá. To sú proste vaše

veci, ktorým chcete len napadnúť toto konanie. Ale ja

nechcem porušovať rokovací poriadok, vyjadrím sa ďalej vo

svojom príspevku a poviem aj viacej.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :
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Ďakujem pekne za slovo. Ja nie som členom žiadneho

poslaneckého klubu, čiže ja sa nezúčastňujem týchto

rokovaní. A tie niektoré veci, ktoré Martin (Mgr. Vlačiky)

spomínal vo vyznávaní klubov idú, vďaka bohu, mimo mňa.

Napriek tomu, vážené kolegyne a kolegovia, pri všetkej úcte

k pánovi Mikušovi ktorá u mňa po dnešných útokoch na pána

Troiaka je riadne naštrbená. Nemôžem ho podporiť do pozície

riaditeľa EKO-podniku. Je to totiž ukážkový konflikt

záujmov. A napriek tomu, že sa niekto snaží spochybniť

definíciu OICD o konflikte záujmov, tento konflikt je bežne

aplikovaný v rôznej legislatíve, súkromnom sektore.

A konfliktu záujmu sa venujú celé oddelenia v jednotlivých

väčších podnikoch, zhodou okolností aj ja.

Mal by som pochopenie, ak by sa pán Mikuš nikdy nebol

poslancom a bol nezvolený a chcel by svoje skúsenosti

odovzdať do nejakého komunálneho podniku, ale vzdať sa

v polovici volebného obdobia ako predseda klubu

a kandidovať do EKO-podniku na funkciu riaditeľa, je pre

mňa absolútne nepochopiteľné a neakceptovateľné. A to

deklaratívne vzdanie sa členstva v klube, na tom nič

nemení.

     Pán Galamboš má obrovský konflikt záujmov, ktorý si

mal priznať. Pán Vaškovič, Vy to veľmi dobre viete, Vy ste

rozumný človek a ja Vás týmto aj vyzývam, aby ste naozaj

zaujali pri tomto hlasovaní etický postoj, ktorý ste

prezentovali počas posledného volebného obdobia, kedy som

ja poslancom a naozaj nenechali poškvrniť meno mestskej

časti Nové Mesto takýmto hlasovaním. Takisto chcem vyzvať

aj pani poslankyňu Augustinič. My sme na meste schválili

transparentné výberové konania, a toto je presne to, čomu
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sa nám podarilo vyhnúť. A keď takéto niečo urobíme na

meste, tak nás roztrhajú na kusy. Pani Čahojová, u ktorej

Vy pán Vaškovič pracujete, by bola prvá, ktorá by nás

roztrhala na márne kúsky.

Ja chcem všetkých poslancov vyzvať, aby naozaj

nepoškodili meno tejto mestskej časti a nepodporili tento

návrh. A ako by to povedal pán Filipovič, ktorý dnes už

túto vetu povedal, z morálneho ani z odborného hľadiska,

nemôžem pána Mikuša podporiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem. Ja som prišla ešte pánovi Korčekovi, takže ja

budem reagovať na kolegu pána Korčeka, ktorému chcem

poďakovať. A musím zdôrazniť, že to bol on, ktorý  mi

v podstate aj s kolegom Gašpierikom, s kolegom Galambošom

v tých začiatkoch veľmi pomohli.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Všetko je v poriadku, pani poslankyňa. Všetko je

v poriadku, nič sa nedeje. Keď budete chcieť, tak sa ešte

prihlásite. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. No, vážený pán kolega, ja potom

neviem prečo sme toto výberové konanie robili tak ako sme
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ho robili. Mali sme ho spraviť a všetko by ste schvaľovali.

Všetky uznesenia, bolo jasné, že tam budú poslanci, atď. Ja

taktiež poviem k tomu viacej, nechcem zneužívať túto

faktickú poznámku. A mali sme to spraviť tak ako je to na

meste, že pán primátor vyberie väčšinu komisie a vyberie aj

toho konkrétneho poslanca, pretože to musí byť po dohode

s ostatnými poslaneckými klubmi tak ako vybral Vás, do

komisie pre výber riaditeľa Mestských lesov, kde zhodou

okolností vyhral človek, ktorý nemá žiadne predchádzajúce

zamestnanie v lesníctve, ani nič nevyštudoval, pán

Dobšovič, ktorému Vy, a to ste aj priznali komisárovi, že

ho poznáte, že je váš spolupracovník. A ja som si pozrel,

Vy ste mu dali najvyšší počet hlasov. Rozdiel tam bol

nejakých 15 – 16 hlasov, čo ste dali jemu, a čo ste dali

napríklad pánovi ktorý robil celý život v lesníctve

a vyštudoval aj vysokú školu lesníckeho odboru.

Taktiež sme ako poslanci dostali predtým e-mail,

ktorým som sa vôbec nezaoberal, že je to váš nejaký človek,

že vy si to riadite, atď. Ale viete, ja nedám na reči

„jedna pani povedala“. Lenže vy dáte, a viete kedy? Keď vám

to vyhovuje. Keď je to proti vám alebo proti pánovi

Vlačikymu, tak je to ohováranie. Ale keď to vám vyhovuje,

tak je to svätá pravda.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Dubček, faktická poznámka.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :
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Vážení páni kolegovia a kolegyne. Ja len takú

poznámku:

Ja preto som sa dlho nehlásil do väčšiny správ, lebo naša

spoločnosť mi pripadá, ako hodnotia zahraniční „že viac

rozprávame ako konáme“. Každý máte iný názor a si myslím,

že náš čas by sa mal venovať praktickým veciam a rozhodnúť

sa. A nie týmto ovplyvňovaním jeden druhého budeme do

nekonečna tu sedieť, aj presunuli sme ten program, lebo

každá skupina alebo jednotlivec má iný záujem. Ja vám

poviem, keby som takto pracoval, my ako lekári takýmto

spôsobom, tak korona je slabý odvar proti tomuto. Ja vám

prajem veľa výsledkov. Ja už som chcel dávno odísť, pretože

ma čakajú aj iné veci a povinnosti. A tým pádom pokiaľ

budete tu ešte 2 hodiny sedieť, tak mňa ospravedlňte.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, áno, eticky som na

meste priznal že som s pánom Dobšovičom, súčasným

riaditeľom Mestských lesov spolupracoval. Zároveň

poslanecké kluby schválili moju nomináciu; nemuseli je

schváliť. A zároveň najviac bodov podali štyria z piatich

členov komisie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ďakujem. Takže budem mať riadny príspevok. Začnem asi

najprv reakciou na kolegu Mrvu. Pán kolega, aj tu schválili

poslanci nie celú komisiu. Ja naozaj neviem, prečo sme

takýmto spôsobom postupovali. Ja vám poviem, že ja v tomto

volebnom období pokiaľ bude nejaké výberové konanie, ja

budem vždy preferovať aby to bolo jedine ako na Magistráte.

Pretože na Magistráte sa to nespochybňuje, na Magistráte je

to najlepšie, pretože tam je vám pán primátor, ktorý to

robí najlepšie, ktorý si dá svoju komisiu, kde je maximálne

jeden poslanec a všetko je v poriadku. Tam vám nevadí, že

vyhrajú ľudia, ktorí absolútne nepracovali v danej oblasti.

Čo napríklad jedna riaditeľka je nejaká pani, ktorá

študovala hygienu, pán riaditeľ Mestských lesov je IT

technológ. Schvaľovali sme do BTP pani, ktorá celý život

pracovala v bankovníctve, ale to bolo všetko v poriadku,

pretože tam sa nemôže nič spochybňovať, tam je všetko

v poriadku, tam je to transparentné. Ja som si aj pozrel

napríklad, lebo asi som očakával takú nejakú diskusiu

brožúrku, ktorú napísal dr. Pavol Mechala, PhD., myslím si

že teraz kandidoval za PS spolu, ako uskutočniť výberové

konanie v samospráve. Stiahnite si to z internetu. Naozaj

on píše kreované výberové konanie. Vytvorenie výberovej

komisie je ďalším dôležitým krokom pri organizačnom

zabezpečení výberového konania. Výberová komisia môže byť

zvolená zo zástupcov Magistrátu, poslaneckých klubov,

zástupcov odbornej a laickej verejnosti. My sme to všetko

dodržali. Ale keďže to vyhral kolega, ktorý zhodou

okolností je poslanec,  ako keby poslanec bol nejaká špina,

ktorý by sa nemohol prihlásiť. Žiadny zákon to nikomu

nezakazuje, ani to nemôže, to máme v Ústave – rovnaký
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prístup k verejným funkciám, verejným funkciám, pretože sú

to verejné funkcie. Pán kolega sa tam prihlásil.

     Ja nechcem spochybňovať vaše hlasovanie, ktoré ste

teda robili na meste, ako hlasovanie ostatných kolegov. Aby

ste nás tu upodozrievali z nejakých dohôd a niečo, proste

že hlasujte ako chcete, ja si myslím, že každý sa môže

rozhodnúť v demokratickej spoločnosti presne podľa svojho

vedomia a svedomia. Máme tu už 30 rokov pluralitu názorov,

a chvála bohu. Ja som žil v komunizme, ja viem ako to bolo.

A už nechcem to zažiť. A nechcem to zažiť z tej strany, keď

niekto povie, že len jeho názor je správny a že takto musí

byť.

Ja si myslím, že toto výberové konanie čokoľvek o ňom

budete rozprávať, keď si dáte preč emócie a budete sa

zaoberať iba faktami, bolo najtransparentnejšie v histórii.

Najtransparentnejšie. Bolo verejné vypočutie. Každý mohol

dať otázku. Paľo Troiak, Ty si tam sedel, dával niekto

otázky nejaké z klobúka, alebo odkiaľ. Ja som to pozeral,

ja som osobne nedal žiadnu otázku. Chcel som si pozrieť

akým spôsobom to bude celé prebiehať a vôbec mňa ani

nenapadlo, že by tam niekto mal alebo vôbec mohol

zmanipulovať.

Ďalšia vec: Veď my tu máme Novomestskú parkovaciu

spoločnosť. Ja keď som sedel po voľbách s pánom kolegom

Petrovičom a som sa bavil na túto tému; hovorím, ak bude

tam výberové konanie – nie, nie, to by úrad falšoval

nepovedal.
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     To vám nevadilo vtedy, keď pán kolega Vlačiky v roku

2015, keď sme tu kolegov, chvála bohu, že sme ich

schválili, ja som za to hlasoval, ja sa za to nehanbím

a robia tam dobrú robotu. S kľudným svedomím hlasoval, boli

to jeho členovia v klube. Toto, čo tu vtedy rozprával, ja

neviem okolo Marsu sa točil a naberal určité zmocnenie, aby

to došlo o 5 rokov sem.

Aké sú politické nominácie?

     Ďakujem, že teda ste mi dali časový priestor, aby som

si mohol niektoré veci naštudovať.  Keďže sme tu

v Ružinove, tak ja som si to vytlačil, pretože si myslím,

že takto transparentne to nikto nerobil v žiadnej mestskej

časti. Pozrel som si aj iné mestské časti a našiel som si

aj nejaké obchodné spoločnosti a budem to čítať:

Kultúr Ružinov, akciová spoločnosť, v predstavenstve

je štatutárny orgán. Prosím vás, sú tam aj poslanci, čiže

tuto boli tie kšefty, toto boli tie dohody? Ja neviem, ja

vám to prečítam, opýtajte sa tých ľudí. Ing. Monika

Ďurajková, v predstavenstve, kandidovala za team Vallo, PS

spolu.

Ing. František Fabián, MBA.

Ing. Petra Kurhajcová,  SaS, OĽANO, OkS, Nová zmena

zdola, Demokratická únia Slovenska.

Silvia Piková, team Vallo, PS Spolu.

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, akciová

spoločnosť. Pozerám, kto je v predstavenstve: pán poslanec

Mgr. Richard Licaj, SaS, OĽANO, Sme rodina, OkS, Nová zmena

zdola, Demokratická únia Slovenska.
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Ďalej tu mám ďalšiu obchodnú spoločnosť, TV Ružinov,

Ružinovské echo, tu sú konatelia: Mgr. Martin Ferák, team

Vallo, PS spolu, dr. Mária Barancová, Nikolaj Nečovský,

kandidát, čítam za čo kandidovali: SaS, OĽANO, Sme rodina,

Nová zmena zdola, Sme rodina.

Viete, páni, vodu kážete a víno pijete. A to je to, čo

mne sa nepáči. Vždy na to budem poukazovať, či už budem

sedieť tu, alebo budem nejaký občan, lebo mne sa to naozaj

nepáči. Pretože pokiaľ ide o vašich  ľudí, o vašich členov,

tak to je v poriadku.

A teraz poviem jednu úplne nejakú vec, ktorú som ani

nechcel hovoriť a je mi nepríjemná, pretože vášho lídra

pána Čupku si veľmi vážim a do určitej miery som ho aj

podporoval vo voľbách. To vám nevadí, že on vyštudoval

medzinárodné vzťahy alebo európske štúdia a bez výberového

konania sa stal vedúcim oddelenia dopravy a životného

prostredia v Rači. To bolo v poriadku, a to je váš líder.

Ten, ktorý by mal byť najsvätejší zo svätých. Ale to je

v poriadku. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Pán Korček, ďakujem za vymenovanie toho čo funguje

v niektorých mestských častiach. A myslím si, že ste padli

na dosť hlboké dno. Každopádne, keď takto hrdinský tu

kritizujete mesto, ja budem veľmi rád, keď sa postavíte na
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mestskom zastupiteľstve a poviete to tam. A neprídete pred

týmto zastupiteľstvom za mnou s otázkou, či ja o vás šírim

informácie že platíte pána Dragúna, pána Kuka. Ja som Vám

povedal, že ja tieto informácie nešírim. Každopádne, skúste

byť taký hrdina, ako ste boli teraz, skritizovali tieto

výberové konania. Skúste to povedať do oči pánovi

primátorovi s ktorým, ako hovoríte, vy chcete mať dobré

vzťahy s úplne každým. Ja budem veľmi rád, keď na

zastupiteľstve vystúpite, poviete to. Pre Vás je typické,

že utekáte zo zastupiteľstiev keď sa hlasuje o nejakých

nehodných bodoch. Prosím, budúci štvrtok je mestské

zastupiteľstvo, povedzte svoje výhrady. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem pán starosta. Ja by som chcel poprosiť či

nemôžeme hlasovať. V prvom rada chcem povedať: Paľo, ja sa

Ti ospravedlňujem, zlizol si to za všetkých, lebo si

predtým niečo povedal na mňa a nereagoval som ani na tvoj

status na facebooku, aj keď Ťa nevidím.  Ale nebudeš

veriť, ľudia to zvyknú poslať, či už tí čo Ťa nevidia alebo

vidia. Takisto je mi to ľúto, pán Petrovič, naozaj som

nevedel o tom že to niekto písal, ale asi som trafil, možno

úplná náhoda. Verte tomu, mne je to jedno či s nami sedia

alebo nie. Mne je to jedno. Ale vtedy som chcel povedať

úplne na niekoho iného. Išlo tam o vecnú stráž a tie veci.

Sú aktivisti, ktorí vám radi napíšu a chcú aby som to

pustil na nejakej stránke ktorú mám, na ECHO Nové Mesto.
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A nerobím to. Nerobím tieto veci, lebo snažím sa byť

politicky korektný a nezaujatý. Takže, Paľo (Ing. Troiak)

ešte raz, nemyslel som to tak. Možno vykašlime sa na to

a poďme hlasovať.

     Marianna (Mgr. Mašátová) ďakujem za to čo robíte so

svojim občianskym združením. Nebolo to mienené tak, že to

nepodporí Libor (Ing. Gašpierik.) Ani Libor to tak

nemyslel, že to bolo proti Vám, ja som Vás rád podporil.

Išlo o to, že fakt nemáme peniaze. Všetci vieme, aký je

problém s peniazmi v každom segmente. To je všetko z mojej

strany.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Pfundner, faktická poznámka.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mňa osobne mrzí, že tu

odzneli možno rôzne podozrenia a niektoré podľa mňa aj

neopodstatnené. Nechcem sa vyjadrovať k tomu, že čo v tomto

prípade, alebo kto ako chápe konflikt záujmov. Vyjadril sa

k tomu aj pán Petrovič, aj pán Korček. Naozaj podľa

aktuálneho právneho stavu ja tiež nevidím, že v tomto

prípade nastal nejaký konflikt záujmov. Pokiaľ však ide

o to, že tu sa spochybňujú určité dohody, tak ja sa pýtam,

čo je zlé na dohodách? Aby sme sa vedeli posunúť,

potrebujeme sa dohodnúť; či na úrovni klubu alebo aj medzi

klubmi. To, že z niektorých z nás, z vás sa stali

predstavitelia, alebo predsedovia alebo podpredsedovia

komisií je potrebná dohoda.
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     Ja na dohodách naozaj nevidím žiaden problém, aj keď

v tomto prípade musím povedať Martin (Mgr. Vlačiky), že

žiadna dohoda tu nebola. Žiadna personálna dohoda nebola.

Ale Ty sám dobre vieš, pán Korček, kolegovia všetci dobre

vedia, že bez dohôd nevieme, nedá sa jednoducho zvoliť

nikto. To znamená, že tu od našich generálne dohodu za

niečo zlé, považujem za veľmi scestné. Problém vidím ale

v tom, keď niekto si dá niečo zištne sľúbiť a preto

hlasuje. To je problém. Ale to už nie je dohoda v mojom

ponímaní. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec, faktická

poznámka.

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

Ja len zareagujem na kolegynku Editku Pfundtner.

Lepšie by som to nepovedal ani ja. Ďalej chcem kvôli pánovi

Dubčekovi urýchliť toto. Prosím vás, keď sa tu ideme baviť

o nejakých dohodách, nikto nikdy v mojom klube odo mňa

nedostal nejaký príkaz aby niekoho podporoval. Zo všetkých

členov klubu, ktorí sú tu, nech zdvihne ruku ten, koho som

ja nejakým spôsobom presviedčal že to má byť pán Mikuš? Je

tu taký človek? Zažil to niekto niekedy u nás v klube?

     Samozrejme, keď sa na niečom dohodneme, ten klub si

sadne a ten klub sa baví o tom kto by bol najvhodnejší. Pre

nás by bol najvhodnejší dnes už nebohý Pán Stanislav

Pavlovič. To bola trieda, to bol človek, ktorý tam naozaj
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sedel a robil tam robotu naozaj za všetkých. Teraz, keď sa

bavíme o tom, že sa niekto upodozrieva, prepáčte každý

s každým sa baví o tom, kto by to mohol byť, koho by sme

mali podporiť. Je na tom niečo zlé? Kde sme sa už dostali?

Že sa budú upodozrievať poslanci, že sa niekto s niekým

dohodol? Nech jeden človek z môjho klubu zdvihne ruku, že

ja som ho nútil alebo nútim aby hlasoval za pána Mikuša. Ja

tu taký? Áno, potom už mám nejaké nadprirodzené schopnosti,

že som tu ja, aby som dal do hlavy ľuďom to, aby za niekoho

hlasovali. Prestaňte už s tými nezmyslami.

     Ja by som poprosil všetkých kolegov, nech sa každý

vyjadrí hlasovaním k tomu čo by chcel, lebo keď to takto

budeme predlžovať tak tu nebudeme do 16,12 hod. ale do

17,50 hod, a už to bude dve hodiny potom. Ako obviňujeme sa

tu z nezmyslov, s prepáčením. Áno, bavíme sa, stretávame sa

s kolegom Árvom, koho by sme asi tak, to je normálne. Je na

tom niečo nenormálne? Kto z môjho klubu išiel, pán Vaškovič

bol menovaný klubom. Ani nebol viazaný klubom. Klub si

mohol myslieť čokoľvek, mohol mať presvedčenie akékoľvek,

slobodne sa rozhodol koľko bodov dá komukoľvek. Je to tak?

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Vlačiky, faktická poznámka.

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

Ja len chcem poďakovať pánovi Korčekovi, že teda

vymenoval naozaj všetkých tých členov v ružinovských

spoločnostiach, ale my sa bavíme o Novom Meste. Naozaj tam
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by sme mali zaviesť nejakú inú kultúru, neporovnávať sa

s Ružinovom. Rovnako to čo povedal o pánovi Čupkovi, to

bolo veľmi úbohé.

     A keď sa tak pozerám, máme tu celý deň zastupiteľstvo

a sedia tu všetci, čo neviem že sa niekedy stalo. Tak

evidentne tu ide fakt o veľa. A že tu pán Dubček, ja si ho

veľmi vážim ako pána doktora. Proste mám pocit že je tu

proti svojej vôli, ale sedí tu. Takže to tak vyzerá, že tak

pôsobí. Takže naozaj evidentne ide o veľmi veľa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček s faktickou poznámkou.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Dobre, nebudem reagovať. Priatelia, ja vás mám naozaj

rád. Zamyslíte sa, že princípy neplatia len tu v Novom

Meste ale platia aj na Magistráte, platia aj v Ružinove;

buď presadzujem ten princíp všade keď kandidujem niekde,

alebo presadzujem v rovnakom čase, alebo v nejakom

následnom čase. Nie, pán Vlačiky nemá problém v roku 2015

hlasovať za priame nominácie tu v Novom Meste, teraz už

hovorí, že to by sa tak nemalo robiť. Keď sa riešil

kontrolór, pán Vlačiky sám  povedal: My sme sa dohodli kto

bude, to bolo v poriadku. Pán Mega ma naháňal na facebooku,

že trojica Gašpierik, Rattajová čo blokuje voľbu

kontrolóra. Tak prosím vás, zachovajte si nejakú názorovú

konzistentnosť. A ja všetko čo chcem som povedal na

zastupiteľstve. Som kriticky vystupoval voči niektorým
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výberovým konaniam. Budem s pánom primátorom a nechajte na

mňa čo ja mu poviem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Troiak, nech sa páči.

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

Ďakujem. Ak by som predlžil ten čas, ktorý mám

k dispozícii, tak by som vás poprosil, aby som mohol

dokončiť môj príhovor. Snažil som sa, aby sme na pozíciu

riaditeľa EKO-podniku VPS vybrali fundovaného človeka,

ktorý zvládne všetky nástrahy, ktoré ho budú čakať, keďže

tento podnik už takmer rok funguje bez riaditeľa, a nejaký

ten čas aj bez zástupcu riaditeľa. Bohužiaľ, po mojej

skúsenosti z výberového konania sa neviem zbaviť pocitu, či

bodovanie jednotlivých členov komisie bolo skutočne

objektívne. Asi som veľmi naivný človek, ale vždy keď niečo

robím na 100 % tak očakávam dobrú robotu. Žiaľ, o tejto

komisii nemám takýto pocit.

Musím skonštatovať, že bodovania jednotlivých členov

komisie sú z mojej strany veľmi prekvapivé a šokujúce. Ale

treba sa spýtať jednotlivých členov, na základe čoho

bodovali? V tomto smere mám ja vedomie čisté a kedykoľvek

si ho viem obhájiť. Samozrejme, nie som spokojný, že

najviac bodov získal pán poslanec Mikuš, pretože som

presvedčený že medzi kandidátmi boli ďaleko lepší,

kvalitnejší odborníci. Samozrejme, že týmto za pána

poslanca Mikuša nebudem hlasovať, a dnes to aj potvrdil ako

komunikoval, ako sa správal. Áno, potvrdzujem, že pred
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niekoľkými dňami bola na moju osobu podaná 211-tka na

Magistráte. Žiaľ, nemôžem sa vyjadriť, keďže je to zákonná

lehota. Čo ale viem povedať, bolo to prakticky výberové

konanie, ktoré som vyhral. Mal som typ kto to podal, ale

Braňo (Bc. Filipovič) po Tvojom príspevku neverím ničomu.

     Pán Galamboš, prepáčte, nechtiac som si vypočul váš

rozhovor s pánom Zajíčkom, keď ste išli na výberové

konanie. A nezdalo sa, že ste sa absolútne nepoznali. To je

všetko.

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

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Dubček. Nech

sa páči pán doktor.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Pán Vlačiky, ja nerád vystupujem osobne, ale ja som

bol vždy samostatný človek. Ja som zažil veľmi ťažké chvíle

a nedoprajem ani Vám, aby ste ich zažíval. Ja len vám

poviem všetkým osobne, že mne sa hnusí keď každý máte

vyslovene svoje názory, každý rozdielne. A my vieme, že ich

máte. Ale mňa zaujíma výsledok. A keď máte každý iné

rozdiely a iné názory, tak buď hlasujme, alebo zbytočne tu

sedíme. Dobré? Zbytočne tu sedíme a toto je vizitka

Slovenska na všetkých úrovniach, to vám poviem. A preto ja

som sa aj snažil jeden čas, aby táto zem mala svoju úctu,

lebo to je krásna zem. A som bol ako kandidát v rôznych

politických zoskupeniach, ale nikde som nebol ani v tej

národnej strane členom. Ale som iste viac viazaný ako

ktokoľvek iný. Ja som prvý raz sa takto rozohnil.
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A vyprosím si nejaké osobné tieto veci. Lebo také chvíle

ste nezažil. A varujem Vás, aby ste si našiel svoj osobný

priestor, lebo ešte ten svet čakajú ťažké chvíle. A tam sa

potom ukáže, kto skutočne má svoj názor svoj, alebo iný.

A ja si myslím, pre mňa nie je dôležité, ja som nebol ani

na zasadaniach tohto klubu, takže ani neviem, na čom sa

dohodli. Čiže ja som tu nie na to, aby ste mi hovoril, že

ja som niekde niekomu viazaný. (Potlesk.)

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

Pán doktor, ďakujem za pekný emotívny prejav.

Poprosím, pán poslanec Troiak s faktickou.

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

Pán Dubček, ja si Vás nesmierne vážim, ale tuná sa

chcem zastať pána Martina Vlačikyho čo mal poznámku, že je

zaujímavé, že na dnešnom zastupiteľstve, pozrite koľko je

hodín, a sme tu v podstate všetci. To teraz nenarážam na

Vás, že sa tu neobjavujete dosť často. Chápem, že ste

zaneprázdnený, ste odborník. Ale naozaj je to veľmi

podivuhodné, že v takomto zložení sme tu v tak neskorom

čase.

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

Mňa vyzvali kolegovia, aby som dal návrh na ukončenie

diskusie, ale poprosím pána vicestarostu Vaškoviča, lebo

bol prihlásený. (Poznámky z pléna.)

Takže dávam návrh na ukončenie diskusie.
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(Hlasovanie.)

Za:                 18

Proti:               0

Zdržal sa:           4

Poprosím dokončiť príspevky: pán poslanec Vaškovič

a potom pán Filipovič. Ďakujem.

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

     Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja sa

ospravedlňujem ale dneska som zdravotne indisponovaný,

možno aj preto som sa menej zapájal do diskusie. Moje meno

bolo viackrát v tejto diskusii spomenuté, tak si dovolím

zareagovať:

To, že predsedom tej výberovej komisie sa stal pán

Galamboš, to je moja zásluha, ja som ho navrhol ešte

predtým než sme vedeli kto sa prihlásil vôbec do výberového

konania. A hlasovali sme o tom v komisii. A myslím si, že

sme ho zvolili jednomyseľne. To je jedna vec.

Druhá vec to čo povedal pán poslanec Korček. Naozaj

pán predseda výberovej komisie nemal žiadne nadpráva, ktoré

by ho odlišovali od bežného člena výberovej komisie. Nemal

ani právo pri rovnakých hlasovaniach rozhodnúť a pridať

nejaký doplnkový hlas.

Poviem aj to, prečo som ja prijal za náš klub členstvo

v tej výberovej komisii. Ako povedal Richard (JUDr.

Mikulec), ja som bol presvedčený o tom, že najlepším

kandidátom na riaditeľa EKO-podniku bude pán Pavlovič.

A preto som prijal tú nomináciu, aby som mohol či už za náš
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klub alebo aj za mňa osobne sa pričiniť k tomu, aby tento

človek, naozaj odborník, ktorý strávil veľa času v EKO-

podniku ho mohol ďalej aj viesť. Takže to bola tá moja

motivácia. To, že žiadna dohoda troch klubov o tom, kto

bude riaditeľom EKO-podniku neexistuje, ako som hlasoval.

Ja som takisto medzi tými piatimi kandidátmi ktorí

postúpili do verejného vypočutia. Ide o kvalitnejších

kandidátov ako je Vlado Mikuš. Naozaj, pozrite si tú

tabuľku a uvidíte ako som hlasoval. A to naozaj dokazuje

to, že som bol absolútne nestranný a hlasoval som podľa

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Ale na druhej strane chcem ešte povedať ďalšiu vec, že

naozaj ak si prijmeme aj v procese tvorby tej komisie

nejaké pravidlá, a keď tá komisia tie pravidlá rešpektuje a

dodržiava ich, mali by sme ich aj my dodržiavať. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem veľmi pekne pán vicestarosta. Ja len toľko,

ďakujem Peťo (Ing. arch. Vaškovič), že si tu. Viem, že máš

zdravotné problémy. Ja len jednu vec, hovorí sa jedno

porekadlo, „že v spoločnosti, kde prevláda iba jeden názor

sa moc nerozmýšľa“. A tým by som ukončil tú debatu.

Ďakujem.

Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :
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Ďakujem veľmi pekne. Diskusia je ukončená.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l zákona

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov

m e n u j e

Mgr. Vladimír Mikuša s účinnosťou od 25. mája 2020 do

funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 15 poslancov.

Proti:               8

Zdržal sa:           1.

Ďakujem pekne.

Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu.

BOD 33:

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

Nech sa páči, kolegovia. Z ďalšieho rokovania sa

ospravedlňuje pán vicestarosta Vaškovič. Ďakujem, že si to

zvládol.

Pán poslanec Korček, nech sa páči.

BOD 33, 1a, b:

Poslanecký návrh JUDr. T. Korček.

Príprava materiálu - odpustenie nájmu v súvislosti

s prijatými mimoriadnymi opatreniami.

Príprava materiálu – odpustenie nájmu v časti Tržnice.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Vážený pán vicestarosta, vážené

kolegyne, kolegovia, v súvislosti s diskusiou, ktorá tu

prebiehala, by som si dovolil podať návrh jedného

uznesenia, aby sme naozaj, keďže tých nájomcov, či už

samotná mestská časť alebo aj ako napríklad v Tržnici ide

o obdobné prípady. Tí ľudia píšu na úrad, niektorí ľudia

píšu mne; ja naozaj neviem čo im mám odpovedať. Bol by som

rád, keby sme schválil tento návrh uznesenia:

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto ž i a d a starostu o prípravu kompletného materiálu

vo veci žiadosti o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí

požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými

mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej

nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na

najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.“

A taktiež:

„Miestne zastupiteľstvo ž i a d a štatutárneho zástupcu

príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS o prípravu
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kompletného materiálu vo veci žiadosti o odpustenie nájmu

pre nájomcov (trhovníkov) časti priestorov Tržnice, ktorí

požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými

mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej

nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na

najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva plánované na

22.09.2020.“

Ide o to, preto to dávam na september, lebo dovtedy už by

sme budeme jasne vedieť, ako sa táto epidemiologická

situácia bude vyvíjať a prípadne aké budú konkrétne kroky

zo strany vlády, a či vláda schváli príslušné legislatívne

opatrenia, v akej šírke a finančnom  množstve na podporu

týchto podnikateľov, aby sme potom mohli v súvislosti

s legislatívou koordinovať naše kroky. Ďakujem.

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

Dobre, pán poslanec písomne odovzdaj návrhovej

komisii, lebo budeme hlasovať po každom návrhu o jeho

predložení.

(Poznámka Mgr.  Petroviča: Taká bola dohoda aj

minule.)

Prosím aj ostatných, aby mali pripravené návrhy.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja som za náš klub rozdal návrhy ktoré máme do bodu

rôzne. Ešte dám ostatným.

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



236

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Návrhová komisia, nech sa páči.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo  ž i a d a starostu mestskej

časti o prípravu kompletného materiálu vo veci žiadosti

o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali

o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi

opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej

choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie

miestneho zastupiteľstva.

ŽIADA  štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie

EKO podnik VPS o prípravu kompletného materiálu vo veci

žiadosti o odpustenie nájmu pre nájomcov (trhovníkov) časti

priestorov Tržnica, ktorí požiadali o odpustenie nájmu

v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami

k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-

19 a jeho predloženie na rokovanie miestneho zastupiteľstva

plánované na 22.09.2020.

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

Prosím, pripravíme sa a hlasujeme o návrhu pána

poslanca Korčeka.

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          3

Návrh bol prijatý.
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S faktickou pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Bol predostretý návrh zo strany pána

poslanca Petroviča, tak chcem vedieť, či dôjde

k prečíslovaniu, lebo sa prihlásil pán kolega Korček pred

pánom kolegom. Ja by som si dovolil požiadať, sú to dosť

závažné veci, či by bola možná nejaká 3-minútová prestávka

alebo 4-minútová, naozaj veľmi kratučká, aby sme sa vedeli

k tomu vyjadril, lebo naozaj dôležité veci.

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

Čiže dohodnime sa, že 16,37 sa tu stretneme.

(PRESTÁVKA)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Troiak, nech sa páči.

BOD 33.2:

Poslanecký návrh Ing. P. Troiak.

Vzdanie sa členstva v dozornej rade NPS.

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

Ďakujem pán starosta. V bode rôzne mám návrh na znenie

nového uznesenie, a to je vzdanie sa funkcie člena dozornej

rady v Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.

Oznamujem to:
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Ja Ing. Pavol Troiak, narodený 04.09.1996, trvale

bytom Bratislava  Trenčianska 65, v súlade s ustanovením §

66 Obchodného zákonníka sa vzdávam funkcie člena dozornej

rady Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie

Pán poslanec Korček faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. V procesného hľadiska

my, keď sa kolega takto rozhodol, my potom kolegu musíme aj

odvolať, lebo on vyjadril vôľu, že tam nechce byť. Ale my

ho musíme aj odvolať, pretože menuje a odvoláva

zastupiteľstvo v zmysle zákona.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak, faktická poznámka.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta. Ja by som k tomu rovno navrhol

uznesenie, keď sa teda kolega vzdal.

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

Súhlasím.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Pani poslankyňa Švecová.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ale dohoda bola taká, že pri takých návrhoch sa bude

hneď hlasovať, lebo sa potom úplne stratíme. Takže ja

poviem ten návrh uznesenia, ktorý pani Červenková dostane

aj písomne odo mňa.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

o d v o l á v a  na základe oznámenia o vzdaní sa Ing.

Pavla Troiaka z funkcie člena dozornej rady Novomestskej

parkovacej spoločnosti, s.r.o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 22 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           2.

Ideme ďalej. Pani poslankyňa Švecová.

BOD 33.3:

Poslanecký návrh Ing. S. Švecová, PhD.

Vzdanie sa členstva v Redakčnej rade Hlas Nového Mesta.

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

Ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcela oznámiť

vzdanie sa funkcie člena Redakčnej rady mesačníka Hlas

Nového Mesta.
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Takže odovzdám, dolu podpísaná Silvia Švecová sa týmto

vzdávam členstva v Redakčnej rade. Ak je možno o to

hlasovať, tak by som požiadala také uznesenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže nech sa páči, návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  o d v o l á v a  na základe oznámenia o vzdaní sa

Ing. Silviu Švecovú, PhD. z funkcie člena Redakčnej rady

mesačníka Hlas Nového Mesta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               15 poslancov.

Proti:             6

Zdržal sa:         2.

Ideme ďalej.  Pani poslankyňa Mašátová.

BOD 33.4:

Poslanecký návrh Mgr. M. Mašátová Haliaková.

Vzdanie sa funkcie šéfredaktora Redakčnej rady Hlas Nového

Mesta.
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Mgr. M. Mašátová Haliaková:

Ďakujem aj ja sa vzdávam pozície šéfredaktorky

Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, poprosím návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  o d v o l á v a   na základe oznámenia o vzdaní sa

Mgr. Mariannu Mašátovú Haliakovú z funkcie šéfredaktorky

Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              6

Zdržal sa:          2.

Pán poslanec Mikuš.

BOD 33.5:

Poslanec  Mgr. V. M i k u š :

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

poďakovať za posledné hlasovanie. A chcel by som povedať
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všetkým, aj tým ktorí ma volili a čo ma nevolili, že

hocikedy sa budete môcť za mnou zastaviť a obrátiť sa na

mňa s hocijakou požiadavkou, podnetom. Budete mať na mňa

číslo a dvere vždy otvorené. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič.

BOD 33.6:

Poslanecký návrh Mgr. J. Petrovič.

Zrušenie obchodnej spoločnosti NPS.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja tu mám niekoľko návrhov a tie budú

prečíslované podľa toho ako sme robili uznesenia.

Prvý návrh je, že:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) Schvaľuje zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská

parkovacia spoločnosť, so sídlom Hálkova 11 a jej

vstup do likvidácie.

b) poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto, aby uskutočnil právne úkony súvisiace so

zrušením a likvidáciou spoločnosti podľa časti a)

tohto uznesenia.

Krátke zdôvodnenie z mojej strany, ale našej strany, lebo

je to v podstate spoločný návrh nášho klubu:

Novomestská parkovacia spoločnosť vznikla v roku 2012, žije

z prostriedkov mestskej časti, ktorá je jej zakladateľom

a jediným spoločníkom. Návrh na likvidáciu predložil
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Miestnej rade starosta R. Kusý už vo februári 2015.

Z rokovania bol tento návrh stiahnutý. Následne mestská

časť zvýšila základné imanie, poslanci schválili návratnú

finančnú výpomoc. Dlh voči mestskej časti v roku 2019

predstavoval takmer 42 tisíc €. Kryje vlastne kumulovanú

stratu, ktorá vlani dosiahla takmer 58 tisíc €. S výnimkou

založenia má vlastné imanie záporné. V minulom roku na

úrovni 43.500 €. Platí hlavne zamestnancov, v súčasnosti

dvoch poslancov, avšak s majetkom nijako nenarába, nemá

nejaké ekonomické poslanie, iné dôvody financovania

z prostriedkov mestskej časti nevidíme.

Všetky záväzky vyplývajúce z parkovacej politiky, tak

ako sme aj dnes schvaľovali vlastne zmluvu, berie na seba

mestská časť, vyhlasuje verejné obstarávanie a podľa

vyjadrení viacerých väčšinu prác. Tým sa nechcem osobne

dotknúť konateľov, ktorí svoju časť nejakej činnosti

odvádzajú. Ale aj podľa tých vyjadrení ktoré sa k nám

dostávajú, tak väčšiu časť rieši v podstate pán

vicestarosta a teda aj pracovníci Miestneho úradu. Toľko

odôvodnenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja len mám otázku: Tento materiál neprešiel komisiami,

nebol ani v Miestnej rade.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Materiál do bodu rôzne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máte na to právo. Ja len mal som pocit, že mal som

taký úzus, aby materiály prechádzali komisiami a Miestnou

radou. A ak nie, tak sa povie, že je mimoriadna situácia.

     Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pardon, ja sa len k tomu vyjadrím. Domnievame sa, že

naťahovanie existencie tejto spoločnosti, ktorá je trvalo

v strate, má záporné základné imanie, proste neznesie

odklad. A vieme ako to nakoniec skončí, začne sa potom

naťahovať celý ten proces, takže to môže trvať ešte rok.

Možno sme mali záujem týmto smerom dať možnosť aj iným

kolegom vyjadriť sa v prospech toho zrušenia parkovacej

spoločnosti a prevedenia tých činnosti ktoré ona musí

vykonávať, priamo na úrad. Lebo si myslíme, že ekonomicky

to má väčší zmysel najmä v súčasnej dobe keď hovoríme stále

o tom, že máme stále nedostatok finančných prostriedkov.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Máme tu prihlásených 4 poslancov, takže poďme, prosím,

po poradí. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Mňa celkom prekvapil tento návrh

a taktiež si myslím, že bolo by asi vhodnejšie, keď Štatút

Hlasu Nového Mesta pán kolega ste mohli predkladať tak, aby

sa mohla vyjadriť komisia, Rada a potom poslanci. Možno, že
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ste mohli zvoliť aj takúto formu teraz, keď v Rokovacom

poriadku máme tie podmienky čo sa týka bodu rôzne. Návrh

uznesenia je návrhovej komisii predložený v písomnej forme,

čo bolo splnené. Návrh uznesenia nemá zásadný vplyv na

schválenie rozpočet. Toto ja neviem presne posúdiť, keďže

ja sa parkovaniu nevenujem.

     Len bol by som veľmi rád, keby teraz konatelia

parkovacej spoločnosti sa vyjadrili k predmetnému návrhu,

že či je dôvodný, nie je dôvodný, pretože nerád by som

hlasoval za niečo čo nebude v poriadku. A naozaj takýto,

z môjho pohľadu zásadný materiál v bode rôzne, no, neviem.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič, faktická

poznámka.

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

Ďakujem za slovo. Keďže som predseda dozornej rady,

ktorá sa mi postupne rozpadá, keď sa vzdal Paľo Troiak, tak

asi tam budem sama. Ale chcem sa k tomu vyjadriť, že nemám

problém so žiadnym tým bodom, ktoré navrhujete v bode

rôzne. Ako som si stihla preštudovať, aj keď nemyslím si že

tento spôsob položenia na stole, mohlo to byť aspoň od

začiatku na stole, je v poriadku.

      Ale chcem povedať, že keby sme schválili túto zmluvu

dnes; ja som bola vždycky za zrušenie tejto spoločnosti,

ale teraz by som sa za to neprihovárala. A poviem vám
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prečo. Pretože chcelo by to mať naozaj pána aj na úrade,

a chcelo by to, aby sa tomu naozaj niekto venoval, lebo ide

do tuhého. A ak sa teraz rozhodneme, že to zrušíme; ja

chápem, že sú tam mzdové náklady, ja chápem aj že

spoločnosť vykazuje niekoľko rokov stratu, tak by už dávno

mala byť v likvidácii. Musím povedať aj to, že tento rok

podľa plánu by tá spoločnosť mala konečne vykazovať zisky

z pilotného projektu, čím by mohla splatiť tú stratu

z minulých období.

     Ja chápem, že sú tam nejaké mzdové náklady konateľov,

ktoré nie sú nejako horibilné na to akú funkciu zastávajú

a zodpovednosť majú. Tá zodpovednosť reálne ešte len príde.

A môžem vám povedať pravdu, že sa zapotia obaja. Takže

neviem, či by som to rušila práve v tejto situácii.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, ja 100 %-ne súhlasím s tým čo

pani poslankyňa povedala. Povedala to ako poslankyňa,

dopravná inžinierka, naozaj urobil sa kus prác. A teraz by

práve parkovacia spoločnosť mala urobiť ešte väčší kus

práce, a my všetci by sme urobiť všetko pre to, aby sme tú

parkovaciu politiku minimálne v rozsahu pilotného projektu

zvládli čo najlepšie. Ja za seba, ak si poviete o rok,

zrušíme to, tak to poďme zrušiť. Nebudem namietať. Ale

v tejto chvíli naozaj poďme všetci zamakať, urobiť naozaj

všetko pre to. Ja vidím aj investičné, vidím aj právne

a vidím aj kolegov z parkovacej spoločnosti, vicestarostu

a mnohých z vás. Urobme čo sa dá a nech to zvládneme dobre.

Pán poslanec Árva, faktická poznámka.
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Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. V podstate sa chcem poďakovať

Kataríne (Ing. Augustinič), za naozaj solídny sumár toho čo

nás čaká. Ja teda rozumiem tej iniciatíve zrušiť túto

spoločnosť, pretože od svojho vzniku vykazuje stratu. Ale

tú stratu vykazuje z nejakých objektívnych dôvodov. Totižto

doteraz nebolo umožnené vykonávať predmet podnikateľskej

činnosti ktorý má zapísaný v Obchodnom registri. Nebudem to

teraz naťahovať čas a uvádzať ako to bolo na Magistráte,

ako to bolo ešte pred 8 rokmi. Najprv centralizácia, potom

decentralizácia, teraz zase centralizácia. Tak sme sa

dohodli s Magistrátom.

Pán Petrovič, rozumel by som vášmu návrhu úplne na 100

%, ak by sme boli posunutí v čase, povedzme ku koncu roku

alebo prvý kvartál budúceho roku, keď by sme vedeli

zhodnotiť prvé výsledky pilotného projektu. Ja opakujem,

navonok na verejnosť komunikujeme, že urobíme poriadok čo

sa týka regulovania parkovania na uliciach, ale v druhom

kroku alebo v slede táto činnosť, alebo tento projekt

predstavuje istý finančný príjem pre mestskú časť. A to je

celá filozofia toho ako to bolo nastavené, A aby sme po

čase, keď sa podarí tento projekt úspešne zrealizovať, aby

sme svoje záväzky aj splatili.

A nechcem rozprávať o tom, lebo naozaj plynie čas. Máme

s kolegom Richardom Mikulcom aj iné plány, kde chceme

regulovať parkovanie na komunikáciách A4, ako je VZN,

mestské VZN, z ktorého by sa to naše miestne VZN odvíjalo.

Ale máme tu napríklad také lokality ako Dimitrovka, Biely
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kríž, Istrochem, tam chceme tiež regulovať parkovanie

povedzme  formou rezidenčného parkovania, čo nie je

v nejakej kontroverzii s pilotným projektom a tým zámerom,

čo vlastne plánuje mesto v skutočnosti.  Takže za mňa len

toľko. Ja samozrejme budem rešpektovať rozhodnutie kolegov,

ale prosím vás, dajte nám naozaj priestor, aby sme dokázali

že to vieme robiť, že to urobíme dobre. Ja som projektovo

orientovaný, robil som rôzne projekty, aj tu sa angažujem.

A ešte by som mal jednu poznámku pán Petrovič. Neviem,

či je to celkom správne povedať, že gro práce spočíva na

úrade. Neskromne si dovolím povedať, ak by nebolo mňa a

pána Mikulca, tak dnes nie sme v tom stave, že sa

pripravuje verejné obstarávanie. A za tým si stojím.

Koniec.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Treba sa k tejto situácii nejako

postaviť. Veľakrát bolo apelované zo strany kolegov, že

musíme fungovať hospodárne, atď. Keď spoločnosť vykazuje

stratu, tak tiež si dávam otázku, či to naozaj má zmysel?

Či máme nejaký nástroj, ako uskutočniť parkovaciu politiku.

Jednoducho nebyť v strate. Lebo veľa kolegov poukazuje na

to, že ak sa povie v súkromnom sektore, tak si neviete

predstaviť ktorý z podnikateľov by ťahal firmu, ktorá je 8

rokov v strate, atď.? Taký je stav na Slovensku plus tá

koronakríza, každé euro bude dobré, čiže naozaj treba sa
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rozprávať o tom, či v tejto fáze to má zmysel. Ak sa

nemýlim, príjmy z parkovania nepôjdu do parkovacej politiky

ale mestskej časti, čiže tá strata tam naďalej bude.

Ďakujem  pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, na jednej strane Vás chápem a na druhej

skúsme dodržiavať rokovací poriadok. Dám  vám určite slovo,

prosím prihláste sa. Je potrebné povedať, pretože dámy

a páni, aj toto je téma ktorej sa venujeme. Áno, tiež nás

to zaujíma a trápi.

Pán poslanec Petrovič, faktická poznámka.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja by som nebol rád, pán kolega Árva,

pán kolega Mikulec aby ste to brali osobne, nie je to

osobné v žiadnom prípade. Skutočne o tom, či zrušiť alebo

nezrušiť Novomestskú parkovaciu spoločnosť sa očividne

hovorí už 5 rokov. Čo sa týka príjmov, čo spomenul kolega

Weiss, tie budú príjmom mestskej časti, to znamená tým

jestvujúca sekera Novomestskej parkovacej spoločnosti sa dá

v zásade vyrovnať.

     Domnievam sa, že spoločnosť, ktorá skutočne tvorí

stratu tak dlho, a ja beriem všetky objektívne príčiny,

ktoré boli, preto si myslím, že už v roku 2015 mala byť

zrušená. A keď, tak tie činnosti mali prejsť na mestskú

časť, prípadne tu máme EKO-podnik s novým energickým

riaditeľom, ktorý určite mnohé veci vie nejakým spôsobom

vyriešiť, alebo môže nejakým spôsobom prísť s nejakou
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koncepciou, možno aj v spolupráci s vami. Ja by som

skutočne uvítal, aby ste skutočne naďalej sa v tejto veci

angažovali; možno v spolupráci s ním. A možno aj našli

nejaký  model, ako by ste vedeli fungovať možno aj pod

hlavičkou EKO-podniku. Lebo mať tu dve firmy, ktoré sa

venujú vlastne verejnoprospešným činnostiam, a z toho jedna

je v ťažkej strate a očividne sa z nej nikdy nevyhrabe,

pretože ten príjem nebude taký, mi pripadá nezmyselné.

     Skutočne si myslím, že treba aj v súčasnej dobe

ekonomicky rozmýšľať racionálne. A hovorím, ak ten váš

potenciál, ten vás záujem, a to čo ste do toho investovali

nemá vyjsť nazmar, tak myslím si, že treba hľadať model

a využiť aj vaše znalosti, schopnosti, skúsenosti proste

iným spôsobom. To predsa nemusí byť pod hlavičkou nejakej

samostatnej spoločnosti. A chcem tomu tak veriť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Troiak, faktická poznámka.

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

Ďakujem. Ja si takisto vážim obidvoch konateľov,

určite prejavujú dobré roboty. A si myslím, že bolo by

celkom prijateľné, keby sa zrušila táto Novomestská

parkovacia spoločnosť a vznikla by na úrade nejaká sekcia;

teraz neviem presne ako to tam máte, ako je to na úrade

v organizačnej schéme. A viem si predstaviť, že by ste sa

tam vedeli angažovať a bolo by to aj pod lepšou kontrolou.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, pri všetkej úcte odbory a sekcie majú

ministerstvá; ale to nie je podstatné. Poslanci nemôžu byť

pracovníkmi úradu, čiže ťažko by sa na úrade angažovali na

oddelení, ktoré by bolo súčasťou úradu. Dobre, len také

vysvetlenie. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len na úvod za seba uvediem: Ja neberiem nič

osobne, ani si nemyslím že to je osobne namierené. Záleží

na tom, akým spôsobom kolegovia chcú riešiť stav ktorý je

v tej spoločnosti. Ako povedal kolega Árva, ten stav je tam

z nejakých objektívnych príčin. Čo sa týka parkovania, som

rád, že konečne sa robia tie projekty, ktoré sa započali

ešte pred 7 rokmi, keď sme odkupovali napríklad pozemky od

Istrochemu, ktoré nám teraz vrátia tie financie ktoré sú

tam; nie desaťnásobne, možno dvadsaťnásobne.

     A to musím povedať, že či som sa o to pričinil ja, či

pán poslanec Árva, tieto peniaze pôjdu do mestskej časti.

A som rád, že už konečne, už aj ľudia mi telefonujú, určite

aj Teba pán starosta, že už konečne sa robí to parkovisko

medzi tými domami v Dimitrovke, kde zase to bude na dohode

poslancov, či to spravíme takým spôsobom, že im to

odpredáme tým ľuďom, alebo si to ponecháme vo vlastnom

majetku a budeme im to prenajímať. Ja by som bol rád, či to

už bude, ako povedal pán kolega Petrovič pod nejakou

kontrolou EKO-podniku, alebo v rámci EKO-podniku, alebo či

zostane táto spoločnosť, neviem sa vyjadriť.
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     A poviem za seba, chystali sme sa celé naše pôsobenie

ukončiť pred polrokom. Keď nás presvedčili tuná kolegovia,

aj pán vicestarosta Vaškovič, aj vicestarosta Winkler aby

sme tam zostali, aby sa tieto financie do tejto spoločnosti

vrátili. Nechám to na vás ako to odhlasujete. Ja za seba

momentálne sa k tomu neviem vyjadriť, že čo je lepší

spôsob. Nevylučujem ani to čo povedal pán kolega Petrovič,

že by spoločnosť mohla fungovať pod EKO-podnikom. Neviem sa

k tomu teraz vyjadriť, lebo by to potrebovalo takú hlbšiu

diskusiu, aj analýzu. Momentálne za seba poviem tak, že sa

zdržím.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem. Chcel by som poďakovať Katke Augustinič, lebo

s ňou súhlasím. Pán Petrovič súhlasím s Vami, ale myslím

si, že až posledný rok dáva zmysel Novomestská parkovacia

spoločnosť. Samozrejme, súhlasím aj s tým, čo ste povedali,

že by vedela fungovať aj pod EKO-podnikom. Myslím si, že je

to veľmi rýchlo ukuté. Ako nápad je to dobrý.

     A čo sa týka tej straty, ja vám poviem tak, že tá

strata je možno tých 5 alebo 8 rokov, alebo koľko funguje

tá parkovačka, doteraz nemala význam. Teraz má význam, lebo

konečne niečo robí. Začala niečo robiť. A myslím si, že to

ovocie za tú stratu budeme mať. A myslím, že tam chalani

odviedli robotu, aj keď som im nadával, lebo bola veľká

výmena názorov, ktorá sa stala na Odbojárov, takisto aj na
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Kalinčiakovej, kde tvrdíme, že sme vybudovali o dve miesta

navyše a pritom sme to zobrali z parku. Stále to tvrdím, že

sme niečo zobrali a vytvorili. Takisto som názoru, že to,

že Paľo (Ing. Troiak) to položil, je to chyba, lebo mal

dobré nápady. Nemyslím si, že to malo byť iba o jednom

názore. Pri hocijakej debate bolo to tak, že v spoločnosti

vládne jeden názor a vôbec nerozmýšľa. Takže neviem, ako sa

mám rozhodnúť. Keby to bolo na mne, tak teraz som absolútne

nečakal že ideme niečo rušiť čo teraz začalo niesť nejaké

ovocie, alebo bude niesť nejaké ovocie, lebo tá vidina tam

je. Ale bez tej parkovačky by to nešlo. To je všetko za

mňa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Vlačiky.

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

Ďakujem za slovo. Ja vnesiem tiež nejaký svoj pohľad.

Pridám sa ku kolegom, že nechcem spochybňovať vás, chalani,

a váš prínos, know howe, čo ste za tie roky nazberali. Keď

som to tak sledoval a zúčastňoval som sa tých stretnutí, na

ktoré som bol pozvaný, tak som mal pocit, že v každom

jednom kroku tá Novomestská parkovacia potrebovala výraznú

súčinnosť úradu. Bez toho úradu nemohla urobiť absolútne

nič. A boli tam, ako by som to povedal, aj komunikačné šumy

niekedy.

     Máme tu aj pána vicestarostu pre parkovaciu politiku,

máme tu parkovaciu spoločnosť, ako keby niekedy tam bolo

príliš veľa ľudí zodpovedných za všetko a za nič. Ako keby

bol potom nejaký problém, že kto za čo je zodpovedný, kto
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kde bol prizvaný, atď., atď. To je situácia, ktorú bude

treba nejakým spôsobom podľa mňa riešiť, lebo potom budeme

musieť naozaj pružne reagovať keď to celé dôjde do funkcie,

čo teda všetci chceme.

     A treba sa teda nad tým vážne zamyslieť že ako ďalej,

lebo myslím si, že tie veci, ktoré sa diali, tak by to

nemalo takto vyzerať. To sa asi zhodneme. Môžeme hľadať

ten spôsob že ako by to malo fungovať, ale toto som ja

vnímal dosť kriticky; však sme sa o tom aj bavili. Takže

podľa mňa asi takýto pohľad. Ďakujem.

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

Ďakujem. S faktickou je prihlásený pán kolega Mikulec,

nech sa páči.

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

Ja plne súhlasím s tým, čo povedal kolega Vlačiky, že

boli tu nejaké šumy. My sme sa nie vždy s Andrejom Árvom

vedeli zhodnúť s krokmi úradu. A tiež sme nejakým spôsobom

naliehali na to, aby sa tento proces sa nejako zrýchlil.

Žiaľbohu, teraz sa stala táto vec s týmto koronavírusom,

čiže sa to nejako oddialilo. Táto spoločnosť už mohla dávno

fungovať a nejakým spôsobom vracať tie prostriedky, ktoré

minula. Práve sme sa vrátili v čase. My sme tú spoločnosť

s Andrejom vlastne prevzali ako konatelia s tým, že nikto

tam nechcel byť. Nikto tam nechcel byť z poslancov, nikto

tam nechcel byť z úradníkov, všetci dávali od toho ruky

preč. Boli sme tam 4 roky zadarmo. Za tie 4 roky zadarmo čo

sme tam boli sme sa napočúvali; čo sa tam robí? Akí sme

zlí, uvádzali paragrafy, a iné „blaboly“, ako to tu na
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úrade existujú odjakživa. A potom všetkom sme si povedali,

že už máme toho dosť.

(Poznámky poslancov k faktickej; súhlas s pokračovaním.)

Ja len hovorím, venovali sme tomu veľa času. Venovali

sme tomu času zadarmo. Ďalej, už každý máme nejakým

spôsobom aj svoje veci, a nemôžeme tomu venovať ten čas,

a to sú stretávania nonstop, lebo stále nejakým spôsobom

niečo nefunguje a okrem toho že sa teraz do toho pridal aj

Magistrát, že to nerieši mestská časť osve. Tých stretnutí

je strašne veľa. A podľa mňa tá spoločnosť má zmysel, či už

bude tam kde ostane, alebo bude pod hlavičkou EKO-podniku.

Myslím si, že táto spoločnosť by mohla fungovať ďalej. Tak

ako povedal kolega Árva, my máme nejaké know howe na to,

aby  tá spoločnosť fungovala ďalej a boli z nej plynuli

prostriedky do nej a následne aj do mestskej časti, keďže

100 %-ným vlastníkom je mestská časť. Ďakujem pekne.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikuš.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti, že tiež mi to

pripadá, ako keby sme teraz v tej cieľovej rovinke prestali

utekať. Navrhoval by som, už to dobehnime. Keby nebola

pandémia, tak už by možno ten projekt bežal. Som rád, že za

súčasného vedenia na Magistráte sa to konečne rozhýbalo.

A teda, tiež sa zdržím.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem pekne. Ja tiež sa k tomu vyjadrím:

Na začiatku minulého roku sme mali tiež trošku iné

predstavy ako by mal fungovať úrad, parkovacia spoločnosť.

Ja som mal tiež predstavu, že gro týchto vecí bude robiť

parkovacia. Nakoniec sme sa dohodli na nejakom modeli.

Teraz sa blížime k finále. Ja tento návrh nepodporím. Ale

zhodou okolností včera, bez ohľadu na to že by sme vedeli

že takýto návrh príde, som mal stretnutie s pánom kolegom

Árvom a zhodli sme sa na tom, že na júnové zastupiteľstvo

pripravíme taký kompletný materiál aj s rozpočtom, pre vás

aby ste vedeli ako by to malo fungovať. A tam nájdete aj

riešenie, ako ďalej s parkovacou spoločnosťou. Určite sme

si vedomí toho, viem že tam je mínus, a budeme sa snažiť,

aby sme to nejako doriešili, aby bola spokojnosť na

všetkých stranách a aby to fungovalo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja by som poprosil, aby sme hlasovali o tomto bode,

lebo máme ďalšie návrhy do bodu rôzne. Ak sa nechce k tomu

už nikto prihlásiť, tak v tom prípade poprosím

o hlasovanie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chce ešte niekto k tomuto bodu? Nie. Nech sa páči,

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) schvaľuje zrušenie obchodnej spoločnosti Novomestská

parkovacia spoločnosť so sídlom Hálkova 11, Bratislava

a jej vstup do likvidácie

b) poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto, aby uskutočnil právne úkony v súvislosti so

zrušením

a likvidáciou spoločnosti podľa časti a) tohto

uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  11 poslancov.

Proti:                3

Zdržal sa:           10.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja mám ešte ďalšie návrhy, preto som bol prihlásený

znovu do diskusie.

BOD 33,7:
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Poslanecký návrh Mgr. J. Petroviča.

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí –

zabezpečenie transformácie participatívneho projektu.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a starostu mestskej časti, aby zabezpečil

transformáciu participatívneho projektu Prevencia sociálnej

izolácie osamelých starších ľudí prostredníctvom

telefonickej linky na vhodnú sociálnu službu (podľa zákona

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a zabezpečil jej

poskytovanie v rámci oddelenia sociálnych služieb.

     To zdôvodnenie dám písomne, aby sme skrátili ten

proces. Viem, že všetci ho máte, takže teraz všetci bez

toho zdôvodnenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Gašpierik, faktická poznámka.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Ďakujem pekne. Ja možno sa len chcem spýtať, či už

tento návrh ste mali Vy pán starosta, pán prednosta, pán

kontrolór, či je to teda v poriadku zo strany právneho, či

nezasahuje potom veľmi do kompetencií starostu pri určovaní

organizačnej schémy? Ja ako som pripravený podporiť všetky

body čo dal pán kolega. Len aby to bolo právne čisté, tak

som chcel poprosiť či je to v poriadku z pohľadu vášho

posúdenia. Pokiaľ áno, samozrejme budem za tieto 4 body

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

Ale my nie sme s materiálom oboznámený. Je to teraz tu

na bode rôzne, neprešlo to ničím. Nie je to vaša povinnosť,

samozrejme. Ale viete, na čo potom máme komisie, Miestnu

radu a celý ten kolobeh a diskusie okolo toho. Odpusťte,

neviem sa k tomu ad hoc vyjadriť, nič som si k tomu

neprečítal, a kolegovia takisto nie.

Pán poslanec Gašpierik, nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :

Prosím vás pekne, to čo som povedal v rámci úvodu

dnešného zasadnutia zastupiteľstva, tak mohli by sme to

upraviť v tom rokovacom poriadku čo som spomínal a požiadal

pán starosta, aby pán prednosta zložil určitú úpravu.

A samozrejme súhlasím s tým, že prioritne by mali takéto

materiály ísť cez Miestnu radu. Ale v súvislosti s tým, čo

ste teraz povedali na môj dopyt, pokiaľ by to právne nebolo

v poriadku, tak nepodpíšete uznesenie. A pokiaľ by to bolo

v poriadku, takisto bude podpísané a bude to platné.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Chce ešte niekto? Pán poslanec Troiak k tejto téme.

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

     Ďakujem. Túto vec sme riešili včera na sociálnej

komisii. Každopádne moja kolegyňa a predsedkyňa sociálnej

komisie povie k tomu bodu určite viac. Bola tam aj pani,

teraz si nespomínam na meno, a vysvetľovala prečo je

dôležité  zriadiť túto linku.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Už viem, pani končí dohodu o vykonaní  práci

a neplánovali sme sa s ňou dohodnúť o jej predĺžení. Ale to

neznamená, že bude zamestnaná znova. Najmä teraz  v tomto

období keď sú ľudia, ktorí nemajú čo zmysluplné robiť. Pani

to bolo vysvetľované, že nebudeme platiť niekoho keď máme

niekoľko ľudí ktorí môžu tie telefonické služby robiť ako

dobrovoľníci alebo pri zníženom plate. Vieme, že predsa

máme komunitné centrum, ktoré vykonáva služby, máme

jasličky, máme ďalších ľudí. Pani poslankyňa Šebejová,

faktická poznámka.

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

Ďakujem. Ospravedlňujem sa, keď to bude dlhšie ako

faktická poznámka. Beriem to teda ako diskusiu k tomu bodu.

Ten projekt pán starosta 6 rokov je iba formou

participatívneho projektu a je držaný mimo sociálneho

oddelenia. A teraz podľa môjho názoru má prísť ešte k

ďalšej devastácii, že človek ktorý vlastne niekoľko rokov

už telefonoval, obsluhoval túto telefónnu linku, tak

v podstate z toho má byť akože úplne vynechaný. On bral za

tú obsluhu telefonickej linky 240,00 € mesačne, čo pôvodne

boli iba náklady na telefonovanie. A ten projekt čo sa týka

personálnych nákladov mal úplne iný rozpočet. Na pani

Paňákovú sú ľudia zvyknutí.

     Jednoducho nevidím dôvod prečo úplne toto rozbíjať na

dobrovoľníkov, ktorých ani nepoznáme a nebudú ich poznať

ani tí ľudia, s ktorými budú telefonovať. Nevieme, aké budú
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mať vzdelanie. Viete, že tu stal ten problém, že pod

hlavičkou participácie sa zisťoval záujem ľudí o jedlo. 27

ľudí si myslelo, že jedlo dostane. A nedostane ho, lebo

táto informácia sa nedostala na sociálne oddelenie.

A nebolo ani možné, ani ja som sa dodnes nedozvedela, ako

by títo ľudia mohli ho dostávať, aj keď som sa tomu

venovala celý minulý piatok a snažila som sa to nejako

doriešiť. Ale proste som dostala informáciu, že to nejde.

A pani Paňáková aj tu bola dnes, ale nenabrala tú

odvahu vystúpiť, lebo predsa len má k vám veľkú úctu pán

starosta. A nechcela tu vystúpiť, bola tu a priniesla mi

list, v ktorom pán Budinský, ktorý 10 rokov rieši problém

vnútrobloku Robotnícka, Plzenská, tak napísal, že ďalšou

pomocníčkou bola, či je, pani dr. Paňáková, pôsobiaca na

Novom Meste ako psychologička, starostlivosť hlavne o

starcov. Iniciovanie pána Mgr. Lukasa Bolku, ktorý úradne

za mestskú časť v roku 2017 poslal Magistrátu hlavného

mesta žiadosť, atď.

Takže pani dr. Paňáková nám nevykonáva monitoring.

Z úsporných dôvodov vraj úrad Nové Mesto prepúšťa aj

prebytočne nepotrebných zamestnancov a aj ona je medzi

nimi. Škoda jej činnosti, bola dobrá.

Dovolím si prihovoriť sa za ňu. Myslím, že Nové Mesto

neschudobnie ak si ju ponecháte. Ak áno, tak veľmi, veľmi

ľutujem. Tak iba toľko.

My nemáme veľkú škálu tých sociálnych služieb. Viete,

pán starosta, máme domácu opatrovateľskú službu a okrem

toho nič. Takže myslím si, že aj pani Hrebíčková, ktorá
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bola pri zakladaní tohto projektu a ktorá už bohužiaľ tiež

nie je medzi nami, jej cieľom by bolo aby táto služba

zostala zachovaná a raz prešla pod sociálne oddelenie.

     Tak ja by som vám bola všetkým nesmierne vďačná, keby

ste to naozaj podporili. A keby úrad našiel spôsob ako túto

linku proste sprofesionalizuje a zanechá. Pani Paňákovej tá

odmena nateraz stačí. Bola stanovená v tej zmluvu na 10

hodín. Leták dostali obyvatelia mestskej časti, kde sa

hovorilo, že linky sú v prevádzke od 8.00 hod. do 17.00

hod. V konečnom dôsledku ju prevádzkovala nepretržite.

Nemyslím si, že tu by bola dobrá cesta nahrádzať toto

dobrovoľníkmi.    Prosím vás, aby ste premýšľali nad úplne

opačnou cestou. Ponechať tú linku pod sociálnym oddelením

a zaradiť ju do riadnej štruktúry úradu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Viete, pani poslankyňa, okrem toho že ako aspoň ja som

unavený, je pomaly pol šiestej. Ale druhá vec je, že nemám

ten materiál naštudovaný. To, že ste si ho včera prebrali

je síce výborné, ale aj Vy musíte zvážiť, či toto je cesta

ako fungovať, nemá zmysel mať komisie, nemá zmysel mať

Miestnu radu, či naozaj na zastupiteľstve silou si

pretlačiť niečo, možno aj kvázi drobný problém, nenechať si

vysvetliť ako participativci. A to je naozaj na Vás. Ja

s tým nesúhlasím. A nemám problém sa o tom porozprávať,

i keď teraz sú podstatne dôležitejšie témy ako je pani

Paňáková a to, že naďalej chce prevádzkovať ona konkrétne

telefónnu linku.

     Prepáčte, ja na dnes naozaj už nevládzem a nevidím

dôvod prečo by sme to tu mali preberať, rozoberať,
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schvaľovať. Čiže naozaj poprosím vás pomaly ukončme toto

zastupiteľstvo. Bol to naozaj dlhý deň, sme tu od 9,00 hod.

Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka.

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

Pán starosta, prepáčte. Pri všetkej úcte mne sa nikto

nepýtal, či vládzem, či môžem, či chcem, či vydržím. Nikto

sa ma na to nepýtal. Nikto. Ani ma naozaj neoslovil, že sa

tu naobedujem. Nik. Nehnevajte sa, ja si pripadám, ako keby

som už nebola človekom, lebo o tom  či ja som človek a mám

nejaké potreby, až na tú vodu sa tu dnes nikto nepostará.

Takže to by som prosila vnímať aj z tej mojej strany, ako

sa cítim, ako to tu všetko je aj z toho hľadiska či ja

niečo vydržím alebo nevydržím. A ja nerada idem proti Vám,

lebo v podstate tie dohody ktoré tu boli nejakým spôsobom

spomínané, sú naozaj nutné.

     A mojim záujmom je sa s Vami dohodnúť. Ale čo ja mám

robiť, keď sa to nedarí. A to nie je o tom, že pani

Paňáková, prepáčte mi, chce prevádzkovať nejakú linku,

jednej sociálnej služby. My sme to včera prebrali. Ak by

ste to chceli, ja to predložím všetkým komisiám, poprosím

pani Paňákovú aby na všetky komisie prišla. A verím, že to

neskončí ako ten mini kontajner, ktorý my sme na sociálnej

komisii preberali 4 hodiny, mali to všetky komisie.

A výsledok ani tak nebol ani na žiadnu skúšobnú dobu.

Teda, ak Vy takto vyžadujete, ja to urobím. Ale prosím

Vás poďme cestou štandardizácie a nie devastácie. Chýba nám

takáto sociálna služba.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Troiak.

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

Ďakujem. Ja sa teraz zastanem Katky Šebejovej, ja si

ju vážim ako kolegyňu, človeka, ale aj ako predsedkyňu

sociálnej komisie. A bohužiaľ, musím povedať, že náš úrad,

naša mestská časť dlhodobo zanedbáva sociálnu

starostlivosť. Bol by som rád, keby viacerí poslanci tohto

zastupiteľstva, ktorí sú v sociálnej komisii sa tiež

vyjadrili, pretože dúfam, že to nie je len môj názor.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže, ešte niekto? Prosím, nech sa páči, prečítať

návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a   starostu mestskej časti, aby zabezpečil

transformáciu participatívneho projektu Prevencie sociálnej

izolácie osamelých starších ľudí prostredníctvom telefónnej

linky na vhodnú sociálnu službu (podľa zákona č. 448/2008

Z. z. o sociálnych službách) a zabezpečil je poskytovanie

v rámci oddelenia sociálnych služieb.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  17 poslancov.

Proti:                0

Zdržal  sa:           1.

Pani poslankyňa Švecová.

BOD 33.8:

Poslanecký návrh Ing. S. Švecovej, PhD.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ Riazanská.

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

Ďakujem za slovo. Ja mám návrh uznesenia, neprešiel

síce komisiami, ale rozprávali sme o ňom včera na školskej

komisii. Týka sa výberového konania na funkciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Riazanská. A síce

vzhľadom k tomu, že z posledného výberového konania žiadna

kandidátka nebola menovaná a nové výberové konanie bolo

ukončené, prijímanie vyhlášok, ale nebolo ešte vyhlásené.

Chcela by som predložiť nasledujúci návrh uznesenia.

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto ž i a d a  starostu mestskej časti, aby ako

zriaďovateľ zabezpečil čo najskoršie vyhlásenie termínu

výberového konania na miesto riaditeľa ZŠsMŠ Riazanská

vyhláseného 2. marca 2020.“

Mám za to, že vzhľadom na to že sa uvoľnilo nie je možné

takéto výberové konanie uskutočniť.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Môžeme ísť ďalej.

Pán poslanec Dubček, nech sa páči.

BOD 33.9: Poslanec MUDr. P. Dubček.

Sťažnosť občanov - neporiadok v JAME.

Poslanec MUDr. P. D u b č e k :

Ja by som chcel predniesť sťažnosť občanov. Opakovane

sa na mňa obrátili, na JAME je veľký neporiadok,

nedodržiavajú sa tam hodiny, ktoré sú tam stanovené,

bezdomovci obsadili tú budovu. Je vylámaná, bijú sa tam, sú

bez kontroly napriek tomu, že sú tam nápisy, že čo treba

kontrolovať. Takže by som chcel poprosiť, aby tam bola

prípadne nejaká služba, lebo začalo tam chodiť množstvo

ľudí a táto kontrola žiadna nie je. Sú tam aj otvorené

dvere prakticky 24 hodín napriek tomu že sú tam nápisy, aj

tie hodiny, kedy je tam vstup povolený.

Za druhé, teraz by som chcel požiadať aj pánov

kolegov, chcem sa ospravedlniť že som vstúpil do nejakej

predošlej nejakej debaty, ale chcem poprosiť keby sme si

tak schválili, aby naše príspevky a prístup bol stručný

a jasný. Aby sme zbytočne viete, lebo my máme aj iné

povinnosti. A keď sa to bude dať, aby sme sa znovu vrátili
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k rokovaciemu poriadku, aby sme stručne a jasne

pristupovali. Mne vôbec nevadí, že viete že  kto a ako si

zvolí, koho má rád ako kandidáta, ale aby bol aj

stručnejší, aby sme tu nepresedeli toľko hodín, ako dneska.

A ja sa ospravedlňujem za hlasovanie, lebo mi pribudlo aj

povinností, som tam chcel hlasovať pánovi Petrovičovi za,

ale som stlačil že som sa zdržal. To je už tak. Ďakujem.

BOD 33.10:

Poslanecký návrh Ing. Mgr. K. Šebejovej, PhD.

Registrácia a poskytovanie terénnej sociálnej služby.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja si dovolím predniesť ten materiál, ktorý ste

dostali pod číslom R/3, opäť sme ho prebrali na sociálnej

komisii a nie prvýkrát.

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a starostu mestskej časti, aby zabezpečil

registráciu a poskytovanie terénnej sociálnej služby

krízovej intervencie (podľa § 24a zákona č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách) v rámci oddelenia sociálnych služieb

minimálne jedným sociálnym pracovníkom s požadovaným

vzdelaním 2. stupeň VŠ odbor sociálna práca.“

Ja prečítam len časť:
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Pri prideľovaní bytov túto sociálnu službu poslaneckým

prieskumom nahrádzajú poslanci. Je to však len jednorázová

návšteva žiadateľa, ktorému chýba dlhodobejšie sprevádzanie

po pridelení nájomného bytu. Náplňou práce by malo byť aj

sledovanie zdrojov, komunikácia inštitúcií, verejného a

neverejného sektora k riešeniu krízovej situácie občana.

Od toho si sľubujeme, že budeme vedieť viac o tých

žiadateľoch. A prípadne aj o ostatných ľuďoch, ktorí sa

nachádzajú v krízovej situácii. Bude to zachytené priamo na

sociálnom oddelení a budeme hľadať aj riešenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka k pani

poslankyni Šebejovej. Nech sa páči.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Ďakujem. Chcel by som podporiť Katku (Ing. Šebejovú)

a o tom sme sa rozprávali pán starosta viackrát ako si

spomínaš, keď som bol u Teba, keby sa to fakt dalo. Myslím

si, že je to posledná vec, že nemáme ako jedna z mestských

častí terénneho sociálneho pracovníka a fakt je potrebný.

Bol tu aj ten problém so spomínanou pani, keď sme riešili

Deapul. Išlo o to, že tá pani nahrádza tú službu sociálnej

terénnej práce a nemala by to vykonávať. Keď si pamätáš asi

pred rokom sme mali taký problém. Katka tam bola tiež,

takže keby si mohol, bolo by to vynikajúce, aby sme mali

takého pracovníka.

Starosta Mgr. R. K u s ý :



269

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

Tak ideme hlasovať, nikto nič. Nech sa páči.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č

Takže návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto   ž i a d a  starostu mestskej časti, aby zabezpečil

registráciu a poskytovanie terénnej sociálnej služby

krízovej intervencie (podľa §24a zákona č.448/2008 Z. z.

o sociálnych službách) v rámci oddelenia sociálnych služieb

minimálne jedným sociálnym pracovníkom s požadovaným

vzdelaním 2. stupeň VŠ odbor sociálna práca.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 23 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Pani poslankyňa Timková.

BOD 33.11:

Poslanecký návrh Mgr. D. Timková.

Analýza Novomestskej parkovacej spoločnosti.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám iba jedno

uznesenie: Ja môžem vychádzať z tej Novomestskej parkovacej

spoločnosti, ja možno nadviažem aj na informáciu od pána

Winklera, že žiadam analýzu Novomestskej spoločnosti, aby
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Novomestská parkovacia spoločnosť pripravila prezentáciu na

najbližšie miestne zastupiteľstvo, teda v júni. Mal by to

byť

- prehľad tej pracovnej činnosti za obdobie od 9/2019

spätne,

- informácie k pilotnému projektu,

- finančná analýzu k pilotnému projektu, ktorá bude

zahŕňať všetky náklady aj mzdy konateľov,

- plán činností konateľov na najbližšie obdobie 6

mesiacov,

- vysvetlenie čerpania pôžičky tejto Novomestskej

parkovacej spoločnosti,

- analýza, ako by vedeli v budúcnosti fungovať.

Ja som možno vychádzala z toho, že to neprešlo, tak nie je

to nič osobné. Možno to čo sme sa bavili, že by sme boli

radi, že by ste nám prezentovali čo plánujete a ako to

bude. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Árva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Netreba zdôrazňovať, že to nie je osobné, ale ja

všetky emócie keď idem na miestne zastupiteľstvo nechávam

doma a beriem to tu ťažko profesne a profesionálne. A čo sa

týka tejto požiadavky, ja s tým nemám absolútne žiadny

problém. Možno len taká malá doplnková informácia: Tam bola

jedna otázka, čo sa týka činnosti. Bolo to už dvakrát

vysvetlené Národnému kontrolnému úradu, ktorý dvakrát
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kontroloval na nie čí podnet túto spoločnosť, takže vieme

to všetko bez problémov zdokladovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ten návrh uznesenia je smerom ku komu?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Musí to byť na zástupcov zriaďovateľa, my to nemôžeme

priamo Novomestskej parkovacej spoločnosti prikázať, aby

niečo pripravila. To znamená, že žiadame Vás, my nikoho

iného nemôžeme požiadať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poďme hlasovať.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto   ž  i a d a  starostu mestskej časti, aby

zabezpečil, aby Novomestská parkovacia spoločnosť

pripravila na najbližšie zasadnutie miestneho

zastupiteľstvo prezentáciu k 6/2020  - podľa predtlače:

- prehľad pracovných činností z a obdobie od 9/2019,

- informácie k pilotnému projektu,

- finančnú analýzu k pilotnému projektu, ktorá bude

zahŕňať všetky náklady aj mzdy konateľov,

- plán činnosti konateľov na najbližšie obdobie 6

mesiacov,
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- vysvetlenie čerpania pôžičky tejto Novomestskej

parkovacej spoločnosti,

- analýzu, ako by vedeli v budúcnosti fungovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                23 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

Pani poslankyňa Šebejová.

BOD 33, 12:

Poslanecký návrh Ing. Mgr. K. Šebejová, PhD.

Dohľad nad EKO-podnikom VPS – vymenovanie zamestnanca

úradu.

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

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu čo

sme mali, vlastne Vy pán starosta ste to predniesli na

zasadnutí komisie EKO-podniku. A teda naozaj by som chcela,

aby sme tam mali tam človeka z úradu, ktorý bude vykonávať

dohľad  nad EKO-podnikom.

Takže uznesenie znie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a  starostu mestskej časti, aby na základe

záverečnej správy z procesného auditu Miestneho úradu

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorý to tiež
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potvrdil, do 15. 6. 2020 zamestnanca úradu, ktorý bude

vykonávať dohľad nad EKO-podnikom VPS a presne zadefinoval

jeho úlohy i zodpovednosť vo vzťahu k príspevkovej

organizácii EKO-podnik VPS.

Takže v záverečnej správe z decembra 2019 spoločnosť

CENTIRE konštatuje, že požiadavky na EKO-podnik VPS

predkladajú viaceré organizačné jednotky miestneho úradu,

pričom nie je jednoznačne definovaná zodpovednosť za

kontrolu plnenia úloh. A chýba tiež centrálna evidencia

stavu pridelených úloh a stavu plnenia. To je teda krátke

zdôvodnenie. To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pri všetkej úcte, s niekým ste

konzultovali tento návrh?

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

Jednak som vychádzala z toho, že to je záujem úradu,

lebo Vy sám ste nám to prezentovali na zasadnutí Komisie

pre EKO-podnik. A nekonzultovala  som tento návrh s nikým;

priznám sa. Brala som to tak, že vlastne úrad sám to

navrhol, takže sme s tým stotožnení.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Áno, veď tam ide vždy o tú formu. Dobre. Nechám to

tak. Pán poslanec Árva, nech sa páči faktická

poznámka.
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Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem len uistiť, že či

je to správne napísané. Konkrétne jedno slovo v tom texte

ma zaujíma. Tu je uvedené, že záverečná správa z procesného

auditu. Ja sa pamätám, že z mestskej časti bol pred pár

týždňami preposielaný personálny audit, nie procesný audit.

A na margo toho procesného auditu trošku prebehnem, ale

veľmi krátko:

Pán starosta, na miestnom zastupiteľstve 5. 3. som Vás

interpeloval, aby ste poslali všetkým poslancom výsledky

procesného auditu, nielen záverečnú správu ale i správy

z druhej a tretej etapy, lebo tie etapy procesného auditu

boli 4. Doteraz mi nikto neodpovedal.

     Považujem moju interpeláciu za nevybavenú, z čoho som

teda značne rozčarovaný a žiadam o vysvetlenie. A Katka

Šebejová, otázka na Teba: Naozaj si mala k dispozícii

procesný audit, nie personálny?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, pokiaľ viem úrad robil procesný

audit, nie personálny a ten by sa mal nachádzať na stránke

mestskej časti.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Je na stránke mestskej časti, teraz som si ho otvoril,

procesný audit Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, zápis 04.12.2019, predkladá CENTIRE, s.r.o.,
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čiže je to procesný audit. Pomenovanie je správne v tom

návrhu, v tom zdôvodnení, je to procesný audit.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Celkom nerozumiem tomu zámeru, lebo

kolegyňa Šebejová povedala, že ten návrh je predkladaný

kvôli tomu, že to úrad chce. Pán starosta, Vy hovoríte, že

to vlastne nechcete, tak naozaj neviem, že ako to je. Čiže

z môjho pohľadu ja to nepodporím.

A keď som sa ja pripravoval na toto zasadnutie, však

my máme aj Komisiu pre EKO-podnik, pozrel som si na našej

stránke, tam sa zverejňujú aj zápisnice. Našiel som

z komisie pre EKO-podnik, iba posledné dve zápisnice. Ja

viem, Katka, že Ty si tam bola aj predchádzajúce volebné

obdobie. A tie zápisnice som nikde nenašiel. Takže, či by

si mi mohla povedať že kde ich nájdem, či ste vôbec niečo

zapisovali, že kde to je? Lebo naozaj nevedel som nič

nájsť. Chcel som si nájsť nejaké informácie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Môžeme ísť hlasovať? Nie.

Pán poslanec Troiak.

Poslanec Ing. P. T r o i a k :
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Ďakujem. Mal som možnosť čítať zápisnice EKO-podniku

a ak ma pamäť neklame, tak v niektorých bolo napísané, že

ste tam chceli dať niekoho z úradu. Konkrétne, ak sa

nemýlim, tak vtedy sa spomínalo nejaké meno, ale

samozrejme, necháme na Vás. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len odpoviem, možno aj za Vás, pán starosta. Tento

stav sa žiadal vtedy, keď sme nevedeli, že v akom časovom

rámci bude vymenovaný nový riaditeľ. Tak toto bolo možno na

mieste, aj keď si myslím, že tí ľudia, ktorí momentálne

riadia EKO-podnikom, celkom zvládali to bez toho, aby tam

bol niekto z úradu.

Čo sa týka toho čo povedal kolega T. Korček, áno, aj

mňa by možno zaujímala nejaká zápisnica z predchádzajúceho

fungovania Komisie pre EKO-podnik, keďže sa tam stala taká

anomália, že bolo podané na Magistrát nejaké vyjadrenie

k tomu pozemku, ktorý by sme chceli v budúcnosti využívať

ako nový EKO-podnik. A bolo podanie na Magistrát, aby sa

k tomu vyjadril a toto vyjadrenie prišlo o rok. Ja sa

pýtam, či nikoho nezaujímalo, či už v tej komisii, alebo

kohokoľvek kto sa angažoval, že prečo 3 roky Magistrát

neodpovedá na takúto vec, aby to tu bolo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Môžeme ísť hlasovať?

Pán poslanec Mikuš ešte; nech sa páči.

Poslanec Mgr. V. M i k u š :

Ďakujem za slov. Ja by som tiež chcel poprosiť Katku

(Ing. Šebejovú), keby skúsila nájsť tie zápisnice

z minulého volebného obdobia. Tiež by som si ich rád

prečítal, aby som vedel nejakú kontinuitu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, prosím návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

ž i a d a  starostu mestskej časti, aby na základe

záverečnej správy z procesného auditu Miestneho úradu

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vymenoval do

15.06.2020 zamestnanca úradu, ktorý bude vykonávať dohľad

nad EKO-podnikom VPS a presne zadefinoval jeho úlohy

i zodpovednosť vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-

podnik VPS.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:              13 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:       10.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, v rámci bodu rôzne kto ešte chce

vystúpiť?

Pani poslankyňa Šebejová.

BOD 33.13:

Poslanecký návrh Ing. Mgr. K. Šebejová, PhD.

Územný plán zóny Zátišie – Hattalova – verejná prezentácia

a prerokovanie zadania.

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

Pán starosta, možno že ak teda pristúpite len na to,

že by sa dalo predĺžiť to predkladanie pripomienok

k Územnému plánu zóny Zátišie – Hattalova, tak toho sa týka

tento návrh. Ale zároveň je to aj o tom čo by som chcela,

ako som  to už aj Vám písala, keby bolo možné zorganizovať

stretnutie s občanmi, aj keď nie v takejto prezentačnej

forme alebo osobnej, tak potom online v tej náhradnej

forme. Niečo sa už organizuje, ale ja by som veľmi rada,

keby takéto stretnutie zorganizoval úrad, lebo veď som už

bola na viacerých stretnutiach, ktoré úrad organizoval

s developerom, Aby bola možnosť kladenia otázok tak ako

prebiehalo to verejné vypočutie kandidáta na riaditeľa EKO-

podniku. To znamená, veľmi by som Vás chcela poprosiť, aby

ste teda buď odpovedali na môj list, alebo toto uznesenie
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je presne o tom istom. V náhradnej forme zvolať stretnutie

keďže to je najväčší projekt, alebo jeden z najväčších. Ten

druhý je len vo fáze štúdie, ktorý by tam bolo treba

zapracovať do Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova.

Preto Vás o to žiadam.

A zároveň som Vás chcela požiadať o to verejné

prerokovanie zadania, ktoré by ale vlastne podľa tej mojej

predstavy malo nasledovať potom ako budú mať občania

možnosť vypočuť si toho developera a klásť mu online nejaké

otázky.

A posledná vec teda bola ten nový termín. Tak toto

uznesenie je teda o tom. Ja som vychádzala z toho, na čo

som už aj zabudla, nie je tu už asi pán Gábor, že v mediách

prebehla informácia, ktorú asi poskytol ten spracovateľ, že

v mestskej časti bola naplánovaná verejná prezentácia

zadania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova. Naozaj, je

tam obrovský náš pozemok, sú tam viaceré verejné pozemky,

má tam viesť veľmi dôležitá komunikácia.

     Myslím  si, že mi tu dajú možno raz všetci za pravdu,

že je nesmierne dôležité aby občania mali o tomto tie

informácie tzv. z prvej ruky, ale aby to zabezpečila

mestská časť. Aby tu nehovoril developer, že aký on použije

ten komunikačný prostriedok, lebo ja neviem či sa ľudia na

neho napoja. Zároveň nech je zabezpečené, aby mu ľudia

mohli online klásť otázky. Prosím, keď môžeme, tak sa

nejakým spôsobom dohodnime na tom, ako by to tu dokázal

zorganizovať úrad tak, aby občania mali naozaj dostatok

informácií a potom sa mohli vyjadrovať. Ďakujem vám veľmi

pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pokiaľ sa nemýlim, nie je tu síce pán vicestarosta,

ale táto prezentácia bola aj jeho požiadavkou. A to čo

Atrios  realizuje je v spolupráci s ním, dokonca pod jeho

gesciou, vie o tom. Čiže, priznám sa, ešte niečo ďalšie

vnímam ako duplicitu. Ale keď si to odhlasuje, tak urobí.

Je nejaký návrh uznesenia? (Áno.)

Pán poslanec Mrva k tejto téme, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ja už len to, či sa robí developerské

stretnutie? Myslím, že sa už pomaličky tie opatrenia proti

šíreniu koronavírusu zmierňujú a treba sa vrátiť k tejto

dobrej praxi, keď developerských projektov máme viacero.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Akonáhle sa situácia stabilizuje, budeme v tom určite

pokračovať zasa.

Nech sa páni, návrh uznesenia prosím.

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

Návrh uznesenia.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a  starostu mestskej časti

1. aby zorganizoval pre občanov za prítomnosti zástupcov

mesta a mestskej časti Rača aspoň v náhradnej online



281

16.zasadnutie MZ MČ B-NM 19. 05. 2020

forme s možnosťou kladenia otázok, a to najneskôr do

12.06.2020:

- verejnú prezentáciu a prerokovanie zadania Územného

plánu zóny Zátišie – Hattalova,

- stretnutie so spoločnosťou Atrios real estate, ktorá

je stavebníkom stavby „Polyfunkčný objekt Zátišie“

a so spoločnosťou A3 ARCHITEKTI, ktorá predkladala

mestskej časti dokumentáciu pre územné rozhodnutie

a stanovisko k tejto investičnej činnosti.

2. O nový termín na pripomienkovanie návrhu zadania

Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                16 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0

V rámci bodu rôzne ešte niekto? Nie. Nasleduje ďalší

bod.

BOD 34:

Interpelácie

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V rámci bodu interpelácie, chce niekto vystúpiť?

Pán poslanec Mrva.
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Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne, pán starosta. Ja som už túto

interpeláciu raz mal a keďže sa nepohlo v tejto veci

a situácia sa po pol roku vrátila. Prosím Vás o znovu

preverenie a informáciu výstavby optických sietí na

Rozvodnej a Klenovej ulici. Stavebná firma rozkopala

trávniky hneď vedľa stromov, narušila koreňový systém,

rozobrala zámkovú dlažbu ktorú poškodila a vrátila naspäť

s jamami, s výtokmi a je poskladaná nebezpečne. Opakovane

dochádza k nekvalitnému asfaltovaniu, čo je najmä pre

seniorov a rodiny s deťmi nevhodné. Dochádza k tvoreniu

bariér na obidvoch uliciach, Rozvodnej a Klenovej. V tejto

veci som Vám pred polrokom písal a do dnešného dňa neprišlo

k žiadnej náprave. Naopak, stavebné práce sa na jar

rozbehli znova; v ešte horšej kvalite ako tomu bolo na

jeseň. Vykonávali to firmy, ale túto informáciu si musíte

preveriť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán prednosta, vieme o tom prečo sa

neodpovedalo a nedošlo k náprave?

Náhodou sme hovorili s primátorom, pretože s ním je

problém v celom meste. Neviem, či dokonca neboli pri tom,

nie som si istý, naposledy v Mestskej rade, na združení,

neviem. Tak musíme sa do toho pustiť, pán prednosta, dobré?

Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka.

Poslanec Ing. P. G a l a m b o š :
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S týmto problémom sa stretávame v celej mestskej

časti. Máme mestských inšpektorov čistoty, ktorí sú denno-

denne v teréne. Ja viem, že nie sú to odborníci, ale aj

laickým okom vedia zhodnotiť stav takejto rozkopávky. Ak

stavebná firma ukončí práce mala by to oznámiť miestnemu

úradu a jeho pracovníkov, ktorí by si mali prevziať v akom

stave sa nachádza toto dielo, a či nemá nejaké negatívne

vplyvy na komfort života v mestskej časti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ja mám veľa, ale to sme sa dlho nevideli.

Chcela by som sa Vás spýtať, pán starosta, v akom

stave je projektová dokumentácia pre projekty kde mestská

časť plánuje využiť cudzie zdroje? Buď podporu

z ministerstiev alebo eurofondy? A konkrétne myslím

zariadenie pre seniorov, ako je Makovického, MŠ Teplická

a MŠ Vihorlatská.

A tiež ma zaujíma, teda keby ste boli taký dobrý

a odpovedali mi, či s týmto projektom je oboznámený pán

vicestarosta P. Vaškovič? Konkrétne s týmito štyrmi, čo som

povedala.

Druhá interpelácia; môžem povedať naraz, alebo po

jednom?

Starosta  Mgr. R. K u s ý :
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Budem odpovedať písomne, takže pokojne naraz.

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

Druhá interpelácia: By som chcela, pán starosta, od

Vás, prosím vedieť, že kto je zodpovedný za riešenie

parkovania na ul. Zátišie po vyznačení cyklistického okruhu

a v akom je toto riešenie štádiu?

Potom by som Vás chcela poprosiť, aby ste predsa len

skúsili zabezpečiť to stravovanie tých 27 ľudí, ktorí sa

prihlásili na stravu a to prostredníctvom telefonickej

linky na prevenciu sociálnej izolácie.

Ďalšia interpelácia je o tom, že by som sa chcela Vás

spýtať, že kto je zodpovedný za projektovú dokumentáciu na

debarierizáciu denných centier ktorú máme v komunitnom

pláne sociálnych služieb ako jeden bod, a v akom stave je

príprava tejto projektovej dokumentácie?

A ďalší bod sa týka toho listu, z ktorého som aj

čítala. Ja som sa obrátila aj na Magistrát a chcela by som

sa teraz spýtať, že kto je zodpovedný na úrade okrem

komunikácie vo vnútrobloku Robotnícka, Plzenská, o ktorú

žiada už ako tu píše pán Budinský 10 rokov, a má 95. Tak

chce sa ešte dožiť a bicykluje.

A za šiesty bod by som Vás chcela poprosiť k tomu,  čo

tu bolo dnes, ohľadom Pluhovej 12, že keby ste boli taký

dobrý a láskavý, žiadam Vás aby som bola ako gesčná

poslankyňa informovaná o riešeniach na Pluhovej 12 a na

Zátiší. To znamená v mojej gescii priamo informovaná od
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Vás, pán starosta, a to v písomnej forme, aby sa nestalo,

že niekde sa tam vybuduje niečo tým ľuďom, ktorí už teraz

majú problém. Naozaj by som Vám bola za toto vďačná, keby

som o tých riešeniach, ktoré tam budú navrhované úradom,

bola priamo od Vás informovaná. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič s faktickou

poznámkou.

Poslanec Bc. B. F i l i p o v i č, MBA:

Chcem sa ospravedlniť, musím odísť venčiť psa.

Prepáčte, dobré? 9 hodín nebol vonku. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Švecová.

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

Ďakujem. Ja mám dve interpelácie, ale budem stručná.

Obe sa týkajú v podstate domnievam sa činnosti EKO-podniku,

preto mi je ľúto že pán Mikuš tu už nie je. Mohol si to

priamo vypočuť.

Ale interpelujem Vás, pán starosta. Predmet

interpelácie: Kosenie v areáloch mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto. A žiadam Vás o informáciu ohľadom

starostlivosti o budovy vo vlastníctve mestskej časti resp.

zverené mestskej časti, menovite ide o údržbu
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a starostlivosť o zeleň. Zaujíma ma to, kto zodpovedá za

údržbu a komu treba nahlásiť potrebu pokosenia vzrástlej

zelene v areáli bývalej Osvetovej besedy na Makovického

a tiež v areáli bývalej Materskej školy na Vihorlatskej.

Občania nahlasujú tieto podnety cez rôzne platformy, ale

nie je vždy podnet riešený.

To je prvá interpelácia.

A druhá interpelácia sa týka znovu parku Ľudového

námestia. A opätovne interpelujem a žiadam Vás, aby ste

zabezpečil odovzdanie parku do správy EKO-podniku VPS na

ktorom sa stále pracuje. Podľa posledného vybavenia

interpelácie z februára, aspoň podľa môjho názoru

neprimerane dlho. Takže zabezpečenie pozamykania

prístrešku, nakoľko opätovne dochádza k vandalizmu,

neustále k jeho devastovaniu. Ten zámok ktorý tam bol je

stále zničený, ako bolo mi vysvetlené v interpelácii. Avšak

domnievam sa, že je možnosť uzamykania magnetickým zámkom,

ktorý funguje aj na takých iných zberných miestach, ktoré

dokonca spadajú pod OLO a oni to vedia zabezpečiť.

A po tretie, či už je možné spustiť fontánu? Ďakujem

pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ešte v rámci bodu interpelácie niekto?

Nie.

BOD 35:

Záver
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Takže máme skoro 6,00 hod. Želám pekný deň. Do

videnia.

ZNELKA MČ

                       x       x

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

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

OVEROVATELIA:

poslanec JUDr. Tomáš Korček        ........................

poslanec Ing. Pavol Galamboš       ........................

Za správnosť stenogr. záznamu:

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


