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17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
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POZNÁMKA K ZÁZNAMU:

BOD 35 – Rôzne, nebol uzavretý.

BOD 36 - Interpelácie - nebol prerokovaný.

BOD 37 – Vystúpenie občanov; viď za bodom 15.      str. 77

                       x       x

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto:

Začiatok:  9.00 hod.

ZNELKA MČ

BOD 1: Otvorenie

Mgr. Rudolf Kusý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí

pracovníci úradu, drahí hostia, milí kolegovia z našich

organizácií, vítajte. Zároveň týmto otváram zasadnutie

nášho zastupiteľstva, ktoré sa koná tu opätovne v Ružinove,

za čo chcem veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi

a samozrejme aj Miestnemu úradu Ružinov.

BOD 2:

Schválenie programu rokovania



11

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Program dnešného rokovania ste dostali vopred, takže ho

máte.

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Voľba členov návrhovej komisie

4. Voľba overovateľov zápisnice a uznesení

5. Správa mandátovej komisie

6. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava-Nové Mesto

7. Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti

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

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

8. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

9. Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb – denné

centrá MČ B-NM

10. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto za rok 2019

11. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

12. Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“

KN parc. č. 18168/26, 18168/28, a pozemku registra „E“

UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady,

pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava

13. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č.

12780/1, v rozsahu 353 m2, v k. ú. Nové Mesto, pre

Depaul Slovensko, nezisková organizácia

14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa –

prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2,

zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k. ú.
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Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava

III

15. Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“

KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto,

pre Mountain resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A,

Bratislava

16. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného

bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc.

č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady,

v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14

a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo

14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č.

18340/14, v k. ú. Vinohrady – Lukáša Opetta a Andrey

Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

17. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie

č. 403 nachádzajúcej sa na 4. p. administratívnej

budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave

a to neziskovej organizácii Centrum včasnej

intervencie Bratislava

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám

hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa

23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č.

3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019

19. Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č.

4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na

spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome,

v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej

ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na

zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom



13

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších

nájomcov

20. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií

č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4. np.

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

11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art

SLNEČNICE, o. z.

21. Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc.

č. 6128/3 katastrálne územie Vinohrady zo správy

Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01

Bratislava, IČO: 31 785 212

22. Návrh riešenia 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

23. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva

nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“

KN v katastrálnom území Vinohrady

24. Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania

finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

dňa 17.03.2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu

bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto 16.06.2011 uznesením č.

5/20 a Dodatku č. 1 schváleného dňa 14.02.2012

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto č. 9/19
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25. Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer

v znení zmien a doplnkov

26. Informácia o spracovaní územných plánov zón

27. Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský

športový klub 1922 Bratislava o. z. – na projekt

„športová činnosť mládeže v NŠK – 1922 Bratislava

v roku 2020“

28. Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum

Kramárik o. z. – na projekt „Rodinné centrum Kramárik

a jeho rozvoj v roku 2020“

29. Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre

vzdelanie o. z. – na projekt “Ako sa naučiť správne

hospodáriť s peniazmi

30. Výsledky participatívneho rozpočtu

31. Informácia o aktuálnom stave projektu

regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS

s.r.o.

32. Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN

parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č.

11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové

Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

33. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým

rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

34. Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej

rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna

Kováčová)

35. Rôzne

36. Interpelácie

37. Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

38. Záver.
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Informácia mimo programu rokovania:

. Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

konaného dňa 19.05.2020.

Predtým by som chcel povedať, že máme nejakých

ospravedlnených z dnešného rokovania:

- Pán poslanec Ing. P. Galamboš

- Pán poslanec Mgr. M. Vlačiky, Ph.D.

- Pán poslanec Ing. L. Gašpierik avizoval, že bude

musieť odísť trochu skôr.

Tak ako obyčajne skrutátorkami na dnešnom rokovaní, ak by

náhodou zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Riegl

a pani Eva Tomeček Ghata.

Ak dovolíte, prejdeme k programu dnešného rokovania.

     Program ste teda dostali. Takže, ak dovolíte, prejdeme

k hlasovaniu.

Kto je za program dnešného rokovania, tak ako bol

predložený? Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                20 poslancov.

     Proti:               0

Zdržal sa:          0.

     Ďakujem pekne.

BOD 3:

Voľba členov návrhovej komisie
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Do návrhovej komisie máme dnes navrhnutých pána

poslanca Troiaka a pani poslankyňu Šebejovú. Je to

v poriadku, kolegovia? Ďakujem pekne.

Takže, ak dovolíte, pán poslanec Korček, faktická

poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja, samozrejme, voči

kolegom nemám nič, budem za nich hlasovať. Pre budúcnosť by

som poprosil, aby v návrhovej komisii boli navrhnutí aj

kolegovia  z iných klubov, aby sme tam mali zabezpečenú

pluralitu názorov. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak sa neurazíte, priznám sa, mal som tu pôvodne Vás.

Lenže teraz pani vedúca z nejakého dôvodu urobila túto

zmenu.

Starosta JUDr. T. K o r č e k :

Ja by som mal byť navrhnutý za overovateľa, takže

možno že kvôli tomu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Takže, kto je za to, aby na dnešnom zasadnutí

boli do návrhovej komisie zvolení pani poslankyňa Ing. Mgr.
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K. Šebejová, PhD. a pán poslanec Ing. P. Troiak. Nech sa

páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1

Ďakujem pekne.

BOD 4:

Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

Starosta Mgr. R K u s ý :

Za overovateľa zápisnice a uznesení sú navrhnutí:

pán poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD. a

pán poslanec Ing. Andrej Árva.

Má niekto iné návrhy?

Keď nie, hlasujeme o tom, aby za overovateľov

zápisnice a uznesení boli dnes zvolení: pán poslanec JUDr.

T. Korček a pána poslanec Ing. A. Árva.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 20 poslancov.

Proti:               0

     Zdržal sa:           0.

Ďakujem pekne. Ďalším bodom je:

BOD 5:
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Správa mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Predkladateľom je predseda mandátovej komisie pán

poslanec Korček, spracovateľom je pani vedúca Červenková.

A nech sa páči, pán predseda, pán poslanec Korček, nech sa

páči máte slovo.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.

Ďakujem pán starosta. Budem veľmi stručný. Komisia

mandátová sa stretla na svojom zasadnutí v zložení: ja ako

predseda mandátovej komisie, pán poslanec Mikulec a pani

poslankyňa Mašátová s tým, že sme prebrali vzniknutú

situáciu, ktorá nastala po tom, čo podľa zákona nastala

skutočnosť, že zanikol mandát bývalému poslancovi pánovi

Mikušovi s tým, že sme skonštatovali túto skutočnosť.

A skonštatovali sme, že náhradníkom a ďalším poslancom po

zložení sľubu bude pán poslanec Ing. Jozef Bielik. Takže

týmto by som  ho vyzval, aby zložil poslanecký sľub.

A plus ešte mám doplnenie. Keď si pozriete návrh

uznesenia, tak návrh uznesenia pozostáva z dvoch častí:

Po a) berie na vedomie správu mandátovej komisie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; to

zostáva.

Po b) konštatuje, že boli splnené všetky podmienky, ktoré

ukladá zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov o zániku mandátu ako i zákon č.

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva; to

zostáva.
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Ak pán budúci poslanec Ing. J. Bielik zloží dnes zákonom

predpísaný sľub, tak budeme mať konštatačnú časť;

Po c) konštatuje, že Ing. Jozef Bielik zložil zákonom

predpísaný sľub poslanca.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Tak prejdime k samotnému aktu.

„SĽUB POSLANCA Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto“

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony

a ostatné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej

funkcie poslanca Miestneho zastupiteľstva ich budem

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Ing. Jozef Bielik:   SĽUBUJEM.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, vítajte medzi nami.

Poslanec Ing. J. B i e l i k :

Ďakujem. (Potlesk.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ďalším bodom je;

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta, musíme hlasovať o uznesení.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Prepáčte. Nech sa páči, prosím, návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) Berie na vedomie správu mandátovej komisie Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

b) Konštatuje, že

1. boli splnené všetky podmienky, ktorí ukladá zákon

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov o zániku mandátu ako i zákon

č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného

práva v znení neskorších predpisov o nástupe

náhradníka na funkciu poslanca a Ing. Jozef Bielik,

nezávislý kandidát, narodený dňa 12.01.1962, bytom

Račianska č. 95, Bratislava sa zložením sľubu

poslanca stane poslancom Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo volebnom

obvode č. 2.

2. Pán Ing. Jozef Bielik zložil sľub poslanca do rúk

starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr.

Rudolfa Kusého dňa 30.06.2020.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  20 poslancov.

Proti:                0
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Zdržal sa:            0.

Ďakujem pekne. Ďalším bodom je:

BOD 6:

Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava-Nové Mesto

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, len kratučký úvod. Komisia zasadala ešte

v minulom roku. Vzhľadom na to, že neboli v rámci

zastupiteľstva jednotné názory a myslím, že by sme sa mali

zhodnúť spolu, tak ja som čakal, že sa táto vec utrasie.

Nakoľko sa neutriasla, tak rád by som vám navrhoval, aby

sme dnes neschválili žiadneho riaditeľa. Budeme musieť

hlasovať o všetkých troch. A posunuli toto hlasovanie na

jeseň. To znamená vyhlásili opätovne nové výberové konanie

v rámci ktorého je možnosť  prediskutovať, možno lepšie,

možno ešte raz ako si predstavujeme fungovanie Strediska

kultúry. Od viacerých z vás som dostal návrh, aby úrad

zrušil výberové konanie ktoré prebehlo. Vzhľadom na to, že

podľa právneho oddelenia takéto niečo nie je možné, prídeme

do zastupiteľstva a mám tu tento návrh.

Nemyslím si, že by bolo vhodné aby sme tu robili

nejaký verejný vinš pani riaditeľke, urobila dobré veci.

O niektorých  môžeme diskutovať. Nech sa páči, otváram

diskusiu.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ďakujem teda aj za

vaše úvodné slová. Myslím si, že viacerí z nás, možno aj

všetci sa s ním stotožňujeme. Taktiež mám  za to, aj náš

poslanecký klub, a myslím si že aj kolegovia z ostatných

poslaneckých klubov majú za to, že nakoľko už prešiel

určitý čas od toho pôvodného výberového konania o ktorom

dnes vlastne budeme rozhodovať, bolo by náležité, aby sme

vyhlásili nové výberové konanie zase za iných podmienok.

Možno viac transparentnejšie  s verejným vypočutím

a s ďalšími prvkami transparentnosti. My sme sa bavili, aj

s ostatnými kolegami o tejto situácii a dovoľujeme si vám

predložiť tento návrh uznesenia. Za predkladateľov: pána

poslanca Mikulca, pána poslanca Petroviča, pána poslanca

Weissa a Korčeka.

     Takže, keď si pozriete ten pôvodný návrh uznesenia,

tak ten pozostáva z časti a), kde vlastne v častiach že

schvaľuje Mgr. Máriu Priečinskú, potom v prípade

neschválenia Mgr. Márie Priečinskej schvaľuje Ing. Pavla

Hraška, v prípade neschválenia Ing. Pavla Hraška schvaľuje

Mgr. art. Danu Kurillovú, čiže toto by ostalo s tým, že

odporúčame neschváliť ani jedného z týchto kandidátov. Nie

že by sme teda alebo minimálne ja, mali niečo proti

niektorému z nich, ale teda z toho dôvodu že máme za to, že

by malo byť vyhlásené nové výberové konanie.

A potom tento návrh uznesenia sa doplní o bod b), ktorý

bude v nasledovnom znení:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zabezpečil

v septembri 2020 vyhlásenie výberového konania na obsadenie
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funkcie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

s primeraným použitím Zásad výberu členov orgánov

obchodných spoločností s majetkovou účasťou Hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových

a príspevkových organizácií Hlavného mesta Slovenskej

republiky, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného

mesta Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa

07.02.2019.

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 veľmi pekne za slovo. Keďže som bola členkou

výberovej komisie a vôbec ma neteší táto situácia, pretože

je to obraz tejto mestskej časti a obraz nás všetkých.

A ak sme mali problém s výberovou komisiou, tak sme to

mali povedať predtým a nie vyberať, dohadovať sa tu na

zastupiteľstvách. A dávať vonku signál, že tu veci

nefungujú a že nevieme vybrať ani len riaditeľa takejto

inštitúcie.

Takže ja osobne poviem, ja už sa tohto výberového

konania za žiadnych okolností nezúčastním. A navrhujem, aby

sa tam nezúčastnili ani poslanci. A keď áno, tak len ako

pozorovatelia. A rovnako aj úrad, aby bola vybratá výberová

komisia. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Do diskusie už nie je nikto prihlásený,

ani sa neprihlasuje.

     Takže, ak dovolíte, diskusiu uzatváram.

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

Najprv hlasujeme o pozmeňovacom návrhu.

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

Ďakujem pekne. Takže pozmeňujúci návrh uznesenia

k bodu č. 6 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska

kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Pôvodný návrh uznesenia sa označí písm. a) a doplní sa

o písm. b) v nasledovnom znení:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,

aby zabezpečil v septembri 2020 vyhlásenie výberového

konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava-Nové Mesto s primeraným použitím Zásad výberu

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

a rozpočtových a príspevkových organizácií Hlavného mesta

Slovenskej republiky, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo

Hlavného mesta Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa

07.02.2019.

Hlasovať navrhujeme samostatne o častiach uznesenia

pod písm. a) a následne, ak žiadny z navrhnutých kandidátov

nebude schválený do funkcie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava-Nové Mesto, hlasovať samostatne o písm. b)

uznesenia.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovania.)

Za:                 20 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

A teraz, ak dovolíte, ideme hlasovať o návrhu v celom

znení.

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

Pán starosta, teraz ideme v prvom rade schvaľovať Mgr.

Máriu Priečinskú. Samostatne musíme 3-krát hlasovať

a následne o bode b) tohto uznesenia, keďže sa to stalo

bodom b) uznesenia.

Takže:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto schvaľuje Mgr. Máriu Priečinskú do funkcie riaditeľa

Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 3 poslanci.

Proti:              7

Zdržal sa:         11.

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto schvaľuje Ing. Pavla Hraška do funkcie riaditeľa

Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme

(Hlasovanie.)

Za:                   0 poslancov.

Proti:                2

Zdržal sa:           19.

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto schvaľuje Mgr. art. Danu Kurillovú do funkcie

riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 0 poslancov.

Proti:              2

Zdržal sa:         19.

Ďakujem pekne. Nech sa páči.

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

A návrh uznesenia bod b):
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto ž i a d a starostu mestskej časti,

aby zabezpečil v septembri 2020 vyhlásenie výberového

konania na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska kultúry

Bratislava-Nové Mesto s primeraným použitím Zásad výberu

členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

a rozpočtových a príspevkových organizácií Hlavného mesta

Slovenskej republiky, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo

Hlavného mesta Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa

07.02.2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 2l poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Môžeme prejsť na ďalší bod.

BOD 7:

Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti

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

Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Myslím, že tu môžeme byť aj bez úvodného slova, aj bez

diskusie. A nech sa páči, prosím, prejdime rovno

k hlasovaniu. Nech sa páči.



28

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Pán starosta, minimálne návrh uznesenia by som mal

prečítať. Takže navrhujem opakovať hlasovanie a jednak ste

sa rozhodli Vy, že rušiť diskusiu; nemyslím si, že je to

ako v poriadku. Nehnevajte sa na mňa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nehnevajte sa na mňa, mal som dať hlasovať. Mal som

vyzvať návrhovú komisiu; moja chyba, ospravedlňujem sa.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Aj teda počkať, či sa niekto neprihlási do diskusie.

Prepáčte, ale to je ako normálny bod rokovania, Vy nemôžete

rozhodnúť že pôjdeme bez diskusie. Ospravedlňujem sa, ale

určite nie. Určite sa zhodneme s kolegami poslancami

niektorými.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nemyslím si, že by to bol nejaký konflikt, ale

samozrejme, nech sa páči.

Takže, nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. Ja by som k tomu mal len jednu drobnú

poznámku povedal. Áno, člen nášho klubu pán Troiak sa vzdal

členstva v dozornej rade. Súvisí to s tým, že my sme

vlastne na minulom zastupiteľstve navrhli zrušiť
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Novomestskú parkovaciu spoločnosť a preto sme ani

nenavrhovali nejakého iného člena z nášho klubu. Na druhej

strane si uvedomujeme, že tu vlastne dochádza k tomu, že

dva poslanecké kluby si túto dozornú radu viac-menej

rozdelili. Máme tu ešte jeden poslanecký klub, neviem či

s nimi ešte niekto hovoril. Možno áno, a nemali záujem. Ale

myslím si, že by bolo férové, keby v tomto smere boli aspoň

oslovení a preto my sa pri tomto bode zdržíme, alebo budeme

proti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Mikulec,

faktická poznámka.

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

Ja len dodám ku kolegovi: Ja som s pánom Weissom

o tejto veci komunikoval. Nemal záujem dať niekoho z jeho

klubu na člena dozornej rady. A keďže aj na minulom

zastupiteľstve sa vybrala táto personálna otázka v bode

rôzne, ja nemyslím si že takéto veci, a aj uznesenie sme

prijali v tomto, že žiadne  personálne veci, žiadne veci

ktoré budú mať dopad na rozpočet v bode rôzne nebudú.

Nebude sa ani hlasovať v bode rôzne aj bez nejakej diskusie

s ostatnými klubmi, lebo nikto z nás nevedel že takáto vec

príde na bod rôzne. A nikto z klubov nebol informovaný.

     A keďže klub pána Juraja Petroviča stiahol svojho

kandidáta a bol aj za zrušenie spoločnosti, mňa to ani

nenapadlo že by bol nejaký záujem. Nakoniec aj na Rade som

sa spýtal, či bol záujem niekoho z jeho klubu na miesto
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pána Troiaka, a nebol. Pán Weiss takisto nemal, tak si

myslím, že je to v poriadku. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Keby sa situácia zmenila a bol zo

strany niektorého klubu, alebo niektorého poslanca záujem

o takúto funkciu, tak môže kontaktovať priamo mňa. Beriem

to tak, že rozbiehame parkovaciu politiku a táto parkovacia

spoločnosť by mala fungovať. To, ako to dopadne u nás bude,

nechcem  povedať vizitka, ale je to jednoducho skúška pre

Nové Mesto.

Pán poslanec Filipovič.

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

Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja len chcem

povedať jedno, že tuná pán kolega povedal, že sme si to

rozdelili. V každom prípade možno povedať, že ste odtiaľ

zutekali, nemám problém, pán Petrovič. Kľudne môžete

počúvať, dostávať 20 e-mailov denne, za parkovaciu zónu

Tehelné pole 8 až 12 e-mailov denne, nie je problém. Nech

sa páči.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, berme to tak, že teraz bude

s parkovaním veľa práce. Určite bude aj veľa emócií.

Navrhujem, tuto nie je vôbec dôvod vnášať. A každý, kto

robí na parkovaní vie, že je to náročná práca. Čaká nás

veľa komunikovania s ľuďmi, veľa vysvetľovania, určite

dôjde k mnohým chybám. Sme priekopníci v rámci Bratislavy
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a našou spoločnou snahou je, aby všetko dopadlo čo

najlepšie, najlepšie sme to zvládli, naučili sa to

a podobné chyby už potom neopakovali pri rozširovaní

parkovacej zóny v rámci celého Nového Mesta.

Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.

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

Ďakujem. Bolo to tu povedané ako výhoda, alebo keď

niekto tvrdí že je to výhoda, treba skúsiť. Nie je problém.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak môžeme naozaj ísť, tak poďme k ďalším bodom.

Pán poslanec Vaškovič, pán vicestarosta.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja možno trošku

odbočím od témy, ale poviem to, čo mám na srdci. Je mi

veľmi ľúto, že v tomto zastupiteľstve nastala situácia, keď

kluby medzi sebou nekomunikujú a jednotliví predsedovia

vyzývajú ich predsedov na to, aby zvolávali koordinačné

stretnutia, alebo stretnutia predstaviteľov klubov. My po

voľbách v roku 2018, keď sme kreovali jednotlivé orgány

zastupiteľstva myslím že sme všetci deklarovali, že chceme

spolupracovať.

     A sme v situácii, keď naozaj toto zastupiteľstvo sa

dostalo do situácie, keď o spolupráci asi sa nedá celkom

dobre hovoriť.



32

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

     Ja by som rád zopakoval ponuku alebo vyjadrenie pána

prvého vicestarostu S. Winklera, ktoré odznelo na zasadnutí

Miestnej rady, že ak naozaj predstavitelia klubov majú

problém so stretávaním sa, tak my ako vicestarostovia

preberieme túto úlohu na seba a budeme iniciovať takéto

stretnutia. Lebo ak sa jednotliví členovia, alebo

zástupcovia jednotlivých klubov nestretávajú k takým

dôležitým otázkam, ako je návrh zmien rozpočtu, ako sú

personálne otázky či už v zastupiteľstve, v komisiách alebo

v jednotlivých orgánoch miestneho zastupiteľstva, nesvedčí

to o našej dobrej práci. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Doplním Petra (Ing. Vaškoviča). Chcel by som poprosiť

kolegov, aby sme zbytočne tento bod nenaťahovali, lebo bude

ešte samostatný bod Parkovacia spoločnosť. Čiže tam si

môžeme povedať všetko a kolegovia sa môžu pýtať na všetky

otázky, ktoré ich zaujímajú. To čo povedal Peter, že bolo

tu nejaké vyzývanie predsedov, ja ako predseda klubu, aj

keď s najväčším počtom členov, nikdy som nemal problém aby

sme sa stretli. Ešte raz to opakujem, nikdy. Ktorýkoľvek

predseda keď ma zavolá, idem na stretnutie. Neviem, že by

tu bol nejaký úzus alebo nejaká dohoda, že predseda

najsilnejšieho klubu bude zvolávať ostatných kolegov. Keď

áno, nech mi to kolegovia pripomenú, ale neviem o tom.

Hovorím, kedykoľvek som ochotný sa stretnúť s kýmkoľvek.

Takže do budúcna takto. Ďakujem.
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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. Dovoľte, aby som sa

taktiež vyjadril k tomuto bodu a k diskusii ktorá tu

prebehla za náš poslanecký klub – klub nezávislých

poslancov. Taktiež dovolím sa ohradiť voči tomu čo povedal

pán Petrovič,  my naozaj sme si nič nerozdelili, pretože my

tam máme jednu nominantku pani Ing. Augustinič, ktorá je

tam od začiatku.

     Takže my sme si nenárokovali naozaj  nejaký vyšší

podiel na moci (v úvodzovkách), ak by som to takto mohol

povedať. My momentálne predsedu poslaneckého klubu nemáme,

momentálne som poverený výkonom práva povinností v zmysle

rokovacieho poriadku a máme podpredsedu klubu pána Ing.

Gašpierika. Myslím, že pokiaľ nás niekto zavolá na nejaké

stretnutie, či formálne alebo neformálne, veľmi radi

prijmeme toto pozvanie. Viem, že jeden čas pán starosta

navrhoval zriadenie určitého grémia; funguje to tak aj na

meste. Toto bolo zo strany niektorých poslancov odmietnuté,

takže dávam na zváženie, možno že aj toto je nejaká cesta,

lebo tá cesta, ako povedal pán vicestarosta Vaškovič, že by

to bolo na úrovni vicestarostov, určite by sme to

privítali.

     A taktiež som rád, že povedal pán starosta, to čo

povedal, že v prípade potreby zvýšeného záujmu o kontrolu
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tejto obchodnej spoločnosti nie je predsa problém rozšíriť

dozornú radu a pripustiť do kontroly aj poslancov, ktorí

budú mať o to záujem. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja myslím, že všetci to vieme. Členstvo

v dozornej rade je vlastne čestné členstvo, za to nedostáva

nikto ani cent, je to naozaj iba, iba výlučne práca.

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ja vítam pravdepodobne aj nejakú ponuku

zo strany kolegov na nejakú užšiu spoluprácu. Ja som na

Rade hlasoval proti tomu návrhu aj kvôli tomu, že nemali

sme to odkomunikované. Richard (JUDr. Mikulec) tam sedel

a sme si to vysvetlili, tak dúfam, že budeme užšie

kooperovať vo všetkých takýchto otázkach. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci diskusie

vystúpiť? Keď nie, diskusiu uzatváram. Ďakujem.

A prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  s c h v a ľ u j e

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto Martina Lovicha za nového člena
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dozornej rady spoločnosti Novomestská parkovacia

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

Bratislava, IČO: 46 816 992, evidencia v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I.,    oddiel Sro, vložka č.

84233/B (ďalej ako „spoločnosť“), ktorej je mestská časť

Bratislava-Nové Mesto, so sídlom: Junácka 1, 832 90

Bratislava, IČO: 00 603 317, jediným spoločníkom (ďalej ako

„jediný spoločník“)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                13 poslancov.

Proti:              3

Zdržal sa:          4.

Ďakujem pekne. Ďalším bodom je:

BOD 8:

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie je prihlásená pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať na dve

uznesenia, ktorým vlastne už prešiel termín a že prečo sú
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tam ako v konaní? Jedno je dátum prijatia uznesenia

7.9.2019 – Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej

časti, aby spracoval koncepciu rozvoja EKO-podniku VPS pre

rok 2019 a predložil ju na rokovania komisií a MZ dňa

25.06.2019; aj tam je že „v konaní“.

A potom je z 25.06.2019 prijaté, že Miestne

zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby

zabezpečil    vypracovanie koncepcie rozvoja EKO-podniku

VPS na rok 2020-2022, a to najneskôr do 31.10.2019, aby

finančné náklady bolo možné naplánovať v programovom

rozpočte mestskej časti. Aj to uznesení je „v konaní“.

Takto všetky by nemali byť. Buď akože nesplnené, alebo

nejako inak označené uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta.

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Ďakujem za slovo. Toto uznesenia, sami viete že to

bolo minulý rok a keď odstúpil pán Molnár, potom zastupoval

pán Pavlovič a v podstate pán vicestarosta vie o tom

viacej, lebo on to mal na starosti. A v podstate mám za to,

že teraz sa znova do toho pustíme, keď už máme zvoleného

nového pána riaditeľa.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič chce asi

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

Ďakujem za slovo. pán starosta. Súhlasím s kolegyňou

Katkou Šebejovou, že to prvé uznesenie by malo byť zrušené,

keď rok 2019 máme za sebou. Ale čo sa týka toho druhého

uznesenia, myslím si, že to vyhodnotenie v tej správe je

absolútne na mieste. My sme ešte s pánom riaditeľom

Molnárom začali pracovať na tejto koncepcii a chceli

pokračovať s pánom Pavlovičom. Áno, ja som si zobral na

plecia túto úlohu akéhosi spolupracovníka alebo

koordinátora, alebo spolutvorcu tejto koncepcie.

     Ale vzhľadom na to, že nového riaditeľa EKO-podniku

máme zvoleného až od mája, tak sa mi zdalo, že by bolo

dobré túto koncepciu spracovávať spolu s ním. Nevidel som

žiaden dôvod vypracovávať koncepciu rozvoja EKO-podniku

z úrovne Miestneho úradu. A ja pevne verím, včera sme mali

mať prvé pracovné stretnutie k tejto téme s pánom

riaditeľom, tak ja verím že v najbližších dňoch, týždňoch

sa pustíme do práce a túto koncepciu možno s presahom až do

roku 2023 pripravíme a následne potom predložíme aj na

rokovanie zastupiteľstva. Ďakujem za pozornosť.

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. Nebudem hovoriť ku konkrétnym

uzneseniam. Budem hovoriť k uzneseniam zo sociálnej

komisie, ktorej som členkou. Vzhľadom k tomu, že na
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sociálnej komisii sme niekoľko krát preberali katastrofálny

stav bytov na Bojnickej, kde nám bývajú matky s deťmi

v plesnivých bytoch; bohužiaľ, povedzme si to tak ako to

je. Preberali sme to niekoľko krát na sociálnej komisii. Ja

som vyzvala Miestny úrad, aby sa tam išiel pozrieť

a situáciu riešil. Situácia sa má tak, že úrad tam síce

pred dvoma mesiacmi niekoho poslal a odvtedy nikto so mnou

nekomunikuje. Ani s tými konkrétnymi matkami, ani nikto

neodpovedal na e-mail. E-mail som poslala pánovi

starostovi, prednostovi a na vedomie predsedníčke sociálnej

komisie.

Chcem sa spýtať, dokedy sa budeme tváriť že tam

problém nemáme? Dokedy necháme bývať matku s dieťaťom

v plesnivom byte, choďte sa tam pozrieť. Vrelo to

odporúčam. Ja som tam zobrala svoju firmu, s ktorou sme sa

pozreli na situáciu. Tá situácia je riešiteľná, ale musel

by ju tu niekto riešiť.

Ja som poslanec, ja to nakoniec možno z nejakých

zdrojov urobím a ten byt nechám spraviť. Ale predtým

zavolám médiá a ukážem im ako sa k tomu stavia úrad.

A úplne na záver poviem len to, že sme ešte

odsúhlasili ten náhradný byt. Na mieste sa k tomuto nikto

na tomto úrade nijako nepostavil, nikto ich nekontaktoval.

Takže posledný krát k tejto veci vystupujem a už to nebudem

riešiť. Pretože ak niekto nie je schopný so mnou

komunikovať alebo postaviť sa k tomu tak, možno následne

budete prekvapení. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Od zajtra máme nového šéfa vnútornej

správy, verím že sa k tomu postaví a začne komunikovať

tieto veci.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Pán starosta, úžasné je na tom, že my tu vždycky

čakáme na nejakého vedúceho ktorý príde a to vyrieši. Ale

veď my tu vedúcich máme a takýto stav by sa mal riešiť

okamžite. Trištvrte roka odovzdával byt človeku, ktorý mal

problémy, mal cukrovku; alebo rok, ako povedal kolega, ale

to nikoho nezaujíma. Hádam tento stav nepovažujete za

normálny. Preto sa pripájam ku kolegyni K. Augustínič, že

vlastne má pravdu; tento úrad nie je schopný riešiť veci.

Ďalej k pánovi vicestarostovi Vaškovičovi.

     Ja oceňujem, že sme čakali na nového riaditeľa, ale

nebolo treba čakať na nového riaditeľa.   Veci, ktoré tam

sú, napríklad stredisko dopravy, ktoré máme

v katastrofálnom stave a máme za pol roka odísť podľa

zmluvy, a my stále nemáme tu nejakú náhradu, alebo

predĺženú zmluvu, čo sa EKO-podniku týka. To pán nevyrieši

a ma za pol roka to čaro prútikom predĺžiť. To treba riešiť

okamžite, lebo tí ľudia tam pracujú a musia chodiť do

práce, alebo niekde inde na nejaké iné miesto. A či už

Bojnická alebo EKO-podnik, je potrebné aby sa poslanci

zodvihli a pozreli v akom to je stave. Či EKO- podnik alebo

Bojnická, aby vedeli o čom sa tu hovorí na zastupiteľstve.

Ďakujem.
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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 pán starosta. Ja by som sa chcel spýtať na

uznesenie, ktoré bolo prijaté ešte minulý rok, a to

uznesenie 16.2, kde miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh

na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto realizáciou nasledovných opatrení.

Keď som si prešiel vlastne vyhodnotenie toho uznesenia

tak v bode 1. bolo zverejňovať výročné správy všetkých

organizácií na jednom mieste. Neviem, Novomestská

parkovacia spoločnosť, tam som to nevidel takisto. A aj

životopisy, tiež som to tam nevedel dohliadať.

 A preto by som sa chcel spýtať, ako je možné, že

nemáme oficiálny program starostu a vicestarostu na dva

týždne dopredu, ako to bolo prijaté. Aby sa nestalo, ako sa

stalo pri Jelšovej, že sme dostali pozvánku v ten daný deň.

Proste každý sme pracovne zaneprázdnený a naozaj 3 hodiny

pred akciou sa tam nevieme dostaviť.

Takisto sa chcem spýtať, lebo tam bol aj bod 2,

vytvoriť elektronický register, elektronickú evidenciu

žiadostí v stavebnom a územnom konaní s možnosťou

sledovania stavu žiadostí.

A je tu napísané, že takýto program nie je

k dispozícií,
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ktorý by to umožňoval. Sme v Ružinove, stačí sa tu zastaviť

potom na konkrétnych oddeleniach a určite na niečo prídete.

Pozeral som si minulé zastupiteľstvo takúto vec tam majú.

Takže toto je za mňa všetko. Možno by som sa chcel

spýtať, že kedy to budeme mať?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán prednosta, poprosím, bolo tu viacero otázok,

pripomienok, aj pani poslankyne Augustinič, aj pána

poslanca Mikulca, aj tu pána Troiaka, urobme to tak, ako

pri interpeláciách odpovedzme im s tým, že to dostanú

všetci poslanci. Dobre? Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja som otázky nemal, ja som len poukazoval na otázky;

budem mať neskoršie. Na kolegu Troiaka by som chcel

nadviazať; ja viem, že je tu aj na sociálnych sieťach

situácia na pretrase, že naše kluby boli pozývané.

A niektoré kluby neboli pozývané na tú akciu. Žiadne kluby

neboli pozývané. Ani náš klub nebol pozývaný na tú akciu;

z nášho klubu tam nebol asi nikto, ako si dobre pamätám.

Takže, pán kolega, do budúcna, a to nielen vám hovorím, nie

sú tu žiadne protežované kluby, nedostali sme ani my

pozvánku, resp. sme dostali tak ako vy, pár hodín pred

akciou. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Ja by som chcela podotknúť len toľko, že tam strácame

čas. Jednoducho, aj teraz čo máme pozvánky na deň

otvorených dverí, tak ja som v tej komisii 6 rokov, bola

som tam niekoľko krát vo všetkých strediskách. Situácia je

tam zúfalá. A treba sa reálne pozrieť na to, že aké máme

možností, jednu z nich vybrať a pokiaľ to nevieme inak

zafinancovať, tak si zobrať za tým účelom úver a jednoducho

to rozlusknúť, lebo skutočne neskutočne sa to naťahuje.

Výsledky nie sú žiadne.

A čo sa týka bytov, tam sme schválili peniaze na

projekt. Otázka je rekonštrukcie bytov zo ŠFB, otázka je že

kedy vlastne bude hotový a kedy dokážeme žiadosť podať. Je

tam kritická situácia, tak určite je treba dočasne tých

ľudí presťahovať, lebo byty na to máme. A aj tejto pani,

ktorá sa opakovane sťažuje, tak verím, že keď to Katka

(Ing. Augustinič) preverovala, tak je oprávnený. Proste dá

sa poskytnúť náhradný byt, len treba tú situáciu vyriešiť

tým, kým všetky byty nebudú opravené. A zároveň aj

udržiavané tak ako by mali, a preto sme tam chceli vlastne

aj kamerový systém nainštalovať. Problém je ten, že tá

sociálna oblasť, ja sa tu už opakujem, je to na chvoste,

proste nemá prioritu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Árva.



43

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ja na začiatok len s takým

malým formálnym nedostatkom, na strane 29 je uznesenie

16/29.10, kde Miestne zastupiteľstvo žiada starostu

mestskej časti, aby zorganizoval pre občanov za prítomnosti

zástupcov mesta a mestskej časti Rača aspoň v náhradnej

online forme s možnosťou kladenia otázok na zadanie

územného plánu zóny Zátišie-Hattalova. Pre mňa je to asi

nie mestská časť Rača, ale Nové Mesto.

Ďalej, ja som si tiež našiel dve uznesenia, ktoré sú

„v konaní“. Chcel by som sa opýtať, jedno je z roku 2019

kde mal byť termín splnenia do konca roku 2019, a teda

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby

do konca roku 2019 vypracovanie zásad na zaraďovanie nových

investičných akcií do rozpočtu mestskej časti.

Otázka na vedenie: prečo ešte nemáme takýto podklad

k dispozícií?

      A v marci 2020 uznesenie smerované na investičné

oddelenie, kde Miestne zastupiteľstvo žiada miestneho

kontrolóra o vykonanie kontroly, resp. prevencie procesov

cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií, atď.,

atď. Tiež by som chcel, kedy možno očakávať informáciu,

materiál? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Všetko pripravíme. Pani poslankyňa Šebejová, faktická

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

Tam bola naozaj Rača, pretože tam išlo vlastne o to

cestné prepojenie Tomášikova – Račianska, kde myslím, že na

tomto prepojení má záujem aj iná mestská časť nielen naša.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si nemyslím, že by

práve obyvatelia mestskej časti Bratislava - Rača mali

eminentný záujem na prepojení Tomášikova – Račianska.

A keby som bol pri prijímaní tohto uznesenia v minulom

zastupiteľstve, takisto by som voči nemu vystúpil. To je

jedna poznámka.

Ale chcel by som možno na to čo si povedala Katka

(Ing. Šebejová), prepáč, hovorila si o tom, že si 8 rokov

členkou komisie pre EKO-podnik, takže keď som začal

pracovať na tej koncepcii rozvoja EKO-podniku, hľadal som

nejaké zápisnice zo stretávania tej komisie, žiadne zápisy

som nenašiel, neboli zverejnené. Tak ma zaujíma, že akým

spôsobom ste ako komisia pracovali na rozvoji EKO-podniku,

koncepcii EKO-podniku, keď žiadne takéto materiály, ktoré

by sa dali aj v budúcnosti, alebo aj v súčasnosti využiť,

som teda nenašiel. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Troiak, nech sa páči.
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Poslanec Ing. P. T r o i a k :

Ďakujem. Asi by som sa spýtal na jedno uznesenie, a to

na uznesenie 10/18.6, kde Miestne zastupiteľstvo žiada

starostu mestskej časti, aby zabezpečil pre pána Stanislava

Pavloviča, ktorý je už nebohý, ktorý bol dočasne poverený

vedením EKO-podniku VPS vypracovanie postupu ako vypovedať

nájomnú zmluvu s firmou Impact média, ktorá má na Tržnici,

na Trnavskom mýte veľkú svetelnú obrazovku. Uznesením bolo

jasne deklarované, že aj komisia pre Tržnicu nesúhlasí

s tým predĺženým nájmom, ktorý sa potom predĺžil.

Tak rád by som sa spýtal, že či toto platí aj pre

nového riaditeľa pána Mikuša, alebo má to nejaký

pozmeňovák, alebo ako mám v tomto postupovať ďalej? Ale

v tomto bode, v tomto uznesení, ak si dobre pamätáme, tak

celá komisia bola v podstate za to, a plus sa pridal aj pán

poslanec Korček a takisto aj pán Gašpierik. Ale chcel som

sa spýtať, či si mám dať nejaký pozmeňovák, alebo toto

uznesenie bude platiť aj pre nového pána riaditeľa Mikuša?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Uznesenie platí pre každého, bez ohľadu na to či je to

tá alebo ona persóna. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja chcem pánovi kolegovi Troiakovi

poďakovať, že otvoril túto problematiku. Taktiež kolega

Gašpierik a ja sme sa zaujímali o túto tematiku. A myslím,

že to bol aj kolega Mrva a ďalší. Samozrejme, bohužiaľ pán
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Pavlovič už nie je medzi nami ale myslím si, že sedí tu

aktuálny riaditeľ EKO-podniku, tak nech si naštuduje toto

uznesenie. A, samozrejme, nech pripraví, či už pre komisiu

pre Tržnicu alebo EKO-podnik, alebo priamo pre

zastupiteľstvo takú informáciu, akým spôsobom a či je vôbec

možné vypovedať túto zmluvu, lebo ja som si niektoré zmluvy

sám preveroval po právnej stránke a boli z môjho pohľadu

dosť neštandardné a nevypovedateľné. 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.

Nechcem sa opakovať po kolegoch, ďakovať, ako Tomáš

(JUDr. Korček) povedal, ale tu naozaj je tu prítomný nový

pán riaditeľ. Ja som ho niekoľko krát ohľadom tejto témy

vyzval aby si preštudoval tieto zmluvy a možno prípadne

pokiaľ má také právne vedomie a prípadne možno že by

okamžite reagoval, možno by to nebolo zlé, pokiaľ by

preposlal informáciu a tú zmluvu. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť?

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :
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Ďakujem pekne za slovo. Čiže, ešte raz by som sa

opýtal na všetky otázky, ohľadom tých ktoré sú „v konaní“,

„otvorené“ alebo nedostatočne vysvetlené, alebo neprišiel

požadovaný podklad; kedy môžeme očakávať nejakú výstupnú

informáciu? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ako som povedal už aj vašim

predrečníkom, pán prednosta zabezpečí spracovanie všetkých

či už otázok, alebo povedzme nejakých pripomienok ktoré ste

mali. A pôjdu všetkým členom zastupiteľstva.

Chce ešte niekto vystúpiť?

O slovo sa hlási pán riaditeľ EKO-podniku pán Mikuš;

nech sa páči, máte slovo.

Pán riaditeľ, dobrý deň prajem. Vítajte.

Riaditeľ EKO-podniku VPS Mgr. V. M i k u š :

Dobrý deň. Ďakujem, počúval som vás, vybavím to, dám

vám vedieť. Pošlem vám do jedného.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Stručné, jasné, výborne.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne pán Mikuš. Ja som Vám písal do e-mailu

a Vy ste mi napísali, že využívate nejakú právnu

kanceláriu, ktorá Vám radí. Keďže ten predchádzajúci bod sa

týkal právneho poradenstva, chcel by som sa spýtať akú

právnu kanceláriu používate na poradenstvo? Ďakujem.
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Mgr. V. M i k u š, riaditeľ EKO-podniku VPS:

Dobrý deň, ešte raz. Využívame tú, ktorú vysúťažil môj

predchodca. Myslím, že sa volajú Hlas Vegal.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Samozrejme, je to na internete.

Má niekto ešte záujem vystúpiť v rámci bodu: Správa

o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva?  Nie.

Diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  k o n š t a t u j e, že

1. Trvá plnenie uznesení – podľa predtlače:

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

16/32.3, 17/17, 22/23, 24/38, 27/05, 27/17, 27/18, 27/28.1,

27/28.3, 03/14, 03/18, 03/19, 4/22, 05/25.1, 05/25.3,

08/29, 08/31.2, 08/31.3, 08/31.4, 09/14, 09/15, 09/16.2,

09/16.3, 09/16.6, 09/16.8, 09/17.1, 09/17.2, 10/18.1,

10/18.4, 10/18.5, 10/18.6, 12/19.2, 15/04, 15/08, 15/09,

14/06.1, 14/06.2, 14/06.3, 16/12, 16/20, 16/21, 16/22,

16/29.1a, 16/26.1b, 16/29.5, 16/29.6, 16/29.7, 16/29.8,

16/29.9, 16/29.10

2. Splnené boli uznesenia:
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09/16.4, 09/16.5, 15/05, 16/04, 16/05, 16/06, 16/07, 16/08,

16/09, 16/10, 16/11, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17,

16/18, 16/19, 16/23, 16/24, 16/25, 16/26, 16/27, 16/28,

16/29.2, 16/29.3, 16/29.4

3. Zrušené neboli žiadne uznesenia.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. A ešte zdôrazním: Pán prednosta, tak

ako u interpelácií, treba na všetko odpovedať, vrátane veci

ktoré neboli otázkami a jednoducho konštatovaniami, aby

poslanci mali jasnú informáciu.

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              14 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        5.

Ďakujem pekne. Ďalším bodom je:

BOD 9:

Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb Miestneho

úradu Bratislava-Nové Mesto so zameraním na Detské jasle

Robotnícka ul. č. 11 a zariadenia sociálnych služieb –

denné centrá mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán kontrolór, nech sa páči, máte krátke úvodné slovo.
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Miestny kontrolór Ing. M. B ö h m :

Dobrý deň prajem. Ja len krátko konštatujem, že pri

kontrole jednak detských jaslí a detských centier nebolo

zistené nič, čo by nebolo v súlade do zákonom.  Takže aj

jedno, aj druhé je na požadovanej úrovni a po dlhom čase

príjemná správa. To je všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, 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  b e r i e   na vedomie

Správu z kontroly Oddelenia sociálnych služieb Miestneho

úradu Bratislava-Nové Mesto so zameraním sa na Detské

jasle, Robotnícka č. 11 a zariadenia sociálnych služieb –

Denné centrá mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.
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Ďakujem pekne. Nasleduje bod:

BOD 10:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok

2019

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Môžem poprosiť o kratučké úvodné slovo pani vedúcu

Parackovú?

A ak sa neurazíte, ja by som sa vrátil k bodu 8,

k vystúpeniu pani poslankyni Augustinič. Poprosím pána

prednostu, keď sa objaví, a aj nového vedúceho aby

spracovali akútne riešenia na Bojnickej a zároveň návrh

dlhodobých riešení, pričom hovoríme nielen o pliesňach, ale

aj o bezpečnosti. A, samozrejme, témou je aj otázka

kanalizácie a celkového stavu týchto 4 bytových budov.

Ďakujem pekne.

Pni vedúca, máte slovo.

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca hospodárskeho

a finančného oddelenia:

Dobrý deň prajem. Takže čo sa týka Záverečného účtu

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019, tak to sa

týkalo bežného rozpočtu.

      V príjmoch sme hospodárili s čiastkou 23 491 151,22

EUR. Čo sa týka výdavkov sme hospodárili s čiastkou

22 080 723,85 EUR.
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     Čo sa týkalo kapitálového rozpočtu tak príjmy boli vo

výške 177 276,53 EUR. A vlastne výdavky sme mali vo výške

1 137 638,35 EUR.

Spolu výsledok hospodárenia z bežného aj kapitálového

rozpočtu nám tvorí čiastku na strane príjmov vo výške

23 668 427,75  EUR a na strane výdavkov 23 218 362,20 EUR.

Z toho vlastne v tejto časti počítame vlastne rozdiel, kde

sme vlastne vznikli z prebytku vo výške 450 065,55 EUR.

Ďalej sa zarátava aj zostatok finančných operácií bez

cudzích prostriedkov. Na príjmovej strane sme mali príjmové

finančné operácie vo výške 860 923,17 EUR, výdavky sme mali

vo výške 6 000,00 EUR a rozdiel nám vyšiel 860 923,17 EUR.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách

číslo 583/2004 sa ešte vlastne z týchto zostatkov

odpočítavajú, teda vylučujú nevyčerpané účelové určené

prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu

Európskej únie, a to na základe iných osobitných predpisov.

Takže vlastne po vylúčení vylučovali sa čiastky, ktoré sú

vlastne účelové dary, príjem z poplatku za rozvoj, finančná

náhrada za výrub drevín, zostatok normatívnych finančných

prostriedkov na základných školách, zostatok z prostriedkov

Erazmus základných škôl, zostatky účelových darov

základných škôl, zostatky z príspevky na stravu na školách

a takisto zostatok príspevkov za stravu od rodičov.

Spolu sa vlastne vylučuje čistka vo výške 604 468,10

EUR.
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Na základe tohto nám potom vzniká zostatok finančných

operácií vo výške 706 520,62 EUR, ktorý vlastne

rozdeľujeme, čiastka ktorá patrí do Fondu rozvoja bývania,

a to je vo výške 4 275,64 EUR. A vlastne čiastka vo výške

702 244,98 EUR sa rozdeľuje, prideľuje do Rezervného fondu.

To je z mojej strany všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som chcel poďakovať

pani Ing. Parackovej aj celému oddeleniu za kvalitné

spracovanie Záverečného účtu, čo potvrdila aj správa

nezávislej audítorky a takisto aj stanovisko miestneho

kontrolóra. 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. Ja by som len poprosil možno opakovať

pána kontrolóra. Mám pocit, že by sa to hodilo. Ďakujem.

Miestny kontrolóra Ing. M. B ö h m :
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Ja len doplním. Pani Paracková v podstate povedala

všetko. V súlade so zákonom bolo spravených 51 rozpočtových

opatrení starostu, 29 opatrení bez nutnosti schvaľovania

a 2 zmeny rozpočtu zastupiteľstva. Slabým miestom nášho

rozpočtu je každoročne zhodnotenie príjmov niektorých, to

znamená najrýchlejšie na 60 % boli plnené príjmy z poplatku

na rozvoj a vlastne najslabšie príjmy boli kapitálové

príjmy, kde sme ich plnili v podstate na 6 %. Čiže malo by

sa to zreálniť, teda aby sa tieto rozpočty zreálnili.

Dúfam, že tento rok bude zatiaľ najlepší aký bol. To je

všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie,

diskusiu uzatváram a prosím návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

A) s c h v a ľ u j e  Záverečný účet rozpočtu mestskej

časti za rok 2019 – podľa predtlače:

1. Záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok

2019:

Príjmy                               23 491 151,22 EUR

Výdavky                              22 080 723,85 EUR

Prebytok bežného rozpočtu             1 410 427,37 EUR

2. Záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za

rok 2019:
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Príjmy                                  177 276,53 EUR

Výdavky                               1 137 638,35 EUR

Schodok kapitálového rozpočtu         - 960 361,82 EUR

3. Záverečný účet finančných operácií mestskej časti za

rok 2019:

Príjmové finančné operácie bez cudzích prostriedkov

                                        866 923,17 EUR

Výdavkové finančné operácie bez cudzích prostriedkov

                                          6 000,00 EUR

Zostatok finančných operácií            860 923,17 EUR

4. Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019:

Zostatok finančných operácií            860 923,17 EUR

Prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu

                                        450 065,55 EUR

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky

604468,10 EUR

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019

- 154 402,55 EUR

- Zostatok finančných operácií očistený o výsledok

hospodárenia mestskej časti             706 520,62 EUR

5. Prevod zostatku finančných operácií do Rezervného

fondu mestskej časti

702 244,98 EUR

6. Prevod zostatku finančných operácií do Fondu rozvoja

bývania mestskej časti                     4 275,64

EUR
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7. Záverečný účet  Rezervného fondu mestskej časti za rok

2019:                                   541 842,29 EUR

     Tvorba fondu                          1 105 564,19 EUR

     Použitie fondu                          633 948,78 EUR

     Stav fondu k 31.12.2019               1 013 457,70 EUR

8. Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za

rok 2019:                               272 471,29 EUR

Tvorba fondu                              7 209,68 EUR

Použitie fondu                           83 193,58 EUR

Stav fondu k 31.12.2019                 196 487,39 EUR

9. Celoročné hospodárenie bez výhrad.

B. berie na vedomie

1. Rozbor rozpočtového hospodárenia mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto za rok 2019

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej

závierky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0
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Ďakujem pekne. Ďalším bodom je:

BOD 11:

Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto na rok 2020

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Zachytil som, že poslanci navrhujú zmenu tohto

materiálu. Je to tak? Pán poslanec Mikulec. Môžete zavolať

pána Mikulca?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja mám informáciu. Včera sme dostali e-mail od pani

Parackovej, návrh tej zmeny. Ja ho nemám fyzicky tu. Ak to

má byť ako oficiálny pozmeňujúci návrh, tak potrebujeme ho

mať aj tu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja som ho čítal.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Aj ja, len hovorím, nemám ho tu fyzicky.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja si ho viem osvojiť autoremedúrou. Pán poslanec

Korček, Vy ho máte, že? Nech sa páči, máte slovo.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :
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Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja mám aj fyzicky teda

tento návrh, čiže môžem ho pánovi Petrovičovi dať, aby ako

člen návrhovej komisie ho teda mohol predniesť. Ako

predkladatelia sú uvedené 4 osoby, z toho 3 predsedovia

klubov: pán Mgr. Weiss, pán Mgr. Petrovič, JUDr. Mikulec

a ja za klub nezávislých poslancov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Opätovne meníme rozpočet, že uberáme

z opravy komunikácií. A ak si pamätáte, pán starosta, keď

sme mali to stretnutie u vás v kancelárii ako poslanci

k rozpočtu, dohodli sme sa, že sa budú opravovať konečne

chodníky, ktoré sa dlhé roky neopravovali, neriešili sa

výtlky, neriešili sa opravy chodníkov vôbec komplexne.

A bola tam schválená nejaká čiastka, v podstate relatívne

malá v akom stave máme chodníky. Ja chcem len upriamiť

pozornosť na fakt, že naozaj veľmi veľa ľudí sa sťažuje,

najmä seniorov a rodičov s deťmi na stav chodníkov, pričom

doteraz som nezachytil žiadnu opravu. Vidíme na

facebookových stránkach EKO-podniku, že pokosia ihrisko

a nepokosia nič okolo. A je to úplne krásne. Ale mňa by

zaujímalo, či sa doteraz v roku 2020 opravili nejaké

chodníky, ak áno, ktorých? A ako sa plánuje v ďalšom

priebehu tohto roka s týmto pokračovať? Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Ďakujem pekne. Mám za to, že EKO-podnik robí plán

opravy výtlkov, komunikácií a chodníkov tak, aby tento rok

výtlky boli všetky urobené. Lenže v priebehu najbližších

dní bude  nejaký plán urobený, ktorý bude pochopiteľne

zverejnený. Hovoríme o výtlkoch a ich opravách.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Súhlasím s pánom

poslancom Mrvom. A chcem ale povedať, že tých 45 tisíc bude

vrátených v rámci zmluvy o spolupráci s Magistrátom. Čiže

predpokladám, že v septembri budeme mať tie peniaze späť  a

budú použité na to, na čo boli pôvodne určené.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci tohto bodu

vystúpiť? Nikto.

Čiže, pred hlasovaním, pán poslanec Korček, chcem sa

opýtať, môžem si to osvojiť autoremedúrou, nech nemusíme

zase hlasovať. Je to v poriadku? Lebo to sú zmeny, ktoré

podľa mňa sú úplne korektné a normálne. (Súhlas.) Dobre.

Tak si to osvojujem a prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia s tým, že ideme hlasovať už o upravenom návrhu na

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

tak ako tento návrh predložila skupina poslancov. Nech sa

páči.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto   s c h v a ľ u j e

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020

nasledovne: - podľa predtlače

a) presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných

výdavkov vo výške 85 400,00 EUR – podľa predtlače

b) Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných

výdavkov vo výške 20 883,04 EUR – podľa predtlače

c) presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových

výdavkov vo výške 74 200,00 EUR. – podľa predtlače.

(Poznámky v pléne.)

     (Pán starosta si to osvojil).

Dobre. Opravujem sa: Čítame pozmeňujúci návrh, keď vedúca

právneho oddelenia hovorí, že si to nemôžete osvojiť,

pretože to musí 14 dní visieť, až by to mal byť váš návrh.

Čiže to znamená, musí to byť ako pozmeňujúci návrh

poslancov, čiže budem čítať pozmeňujúci návrh. Čiže

v zásade môžeme pokračovať v tom zmysle.

Budeme hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre, poďme na to.

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

Ešte si dovolím upozorniť, že je tu relatívne málo

poslancov. A ak tu nie sú, tak by mali mať vytiahnuté

karty. To len na okraj.

Ja len dočítam ten návrh; medzitým možno sa vrátia.
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d) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti

kapitálových výdavkov vo výške 22 800,00 EUR – podľa

predtlače

e) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti

kapitálových výdavkov vo výške 84 800,00 EUR - podľa

predtlače

f) zníženie rozpočtových prostriedkov v časti

kapitálových príjmov vo výške 22 800,00 EUR – podľa

predtlače

g) zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových

finančných operácií vo výške 105 683,04 EUR - podľa

predtlače.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže ideme hlasovať o návrhu na tretiu

zmenu rozpočtu, ktorý je navrhnutý. Nech sa páči,

hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  19 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

A teraz, nech sa páči, ideme hlasovať o celkovom

návrhu, aj vrátane tejto zmeny, ktorú ste teraz

odhlasovali.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto   s c h v a ľ u j e

tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 v zmysle

schváleného pozmeňujúceho návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 20 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Materiál je prijatý, môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom

je:

BOD 12:

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc.

č. 18168/25, 18168/26, 18168/28, a pozemku registra „E UO

parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing.

Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Len drobnosť. Znalecký posudok bol na 245,05 EUR a ja

som rovno navrhol 300,00 EUR, Miestna rada navrhuje 400,00

EUR s čím sa možno stotožniť a takto to ide aj do

zastupiteľstva. Čiže celková kúpna cena 24 000,00 EUR.

Nech sa páči, otváram diskusiu.
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Do diskusie nie je nikto prihlásený. Preto 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

predaj pozemkov:

registra „C“ KN:

- parc. č. 18168/25, záhrady, o výmere 2 m2,

- parc. č. 18168/26, záhrady, o výmere 9 m2,

- parc. č. 18168/28, záhrady, o výmere 8 m2 v k. ú.

Vinohrady, evidovaného na LV č. 3610

registra „E“ UO:

- parc. č. 18166/1, záhrady, o výmere 41 m2,

- v k. ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747,

ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,

v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

; v prospech

Ing. Libor Chrást, V. Hložníka 8, Bratislava, v podiele

1/1,

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že:
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- predmetné pozemky bezprostredne susedia

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa – pozemkami

registra „C“ KN parc. č. 18168/29, 18168/26, 18168/15

a 18168/16 a sú spolu s nimi oplotené; žiadateľ

pozemky takto užíva od nadobudnutia jeho nehnuteľností

a boli takto užívané aj jeho právnymi predchodcami;

prevodom pozemkov dôjde k sceleniu a zarovnaniu týchto

pozemkov a vysporiadaniu stavu užívania a právneho

vzťahu k pozemkom. Pre mestskú časť sú dané pozemky

nevyužiteľné s prihliadnutím k ich polohe, malej

výmere a ich fragmentácii.

; za kúpnu cenu vo výške         24 000,00 EUR

; za podmienok:

- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa

účinnosti kúpnej zmluvy

- kupujúci uhradí odplatu za užívanie pozemkov za

obdobie dvoch rokov spätne vo výške 240 EUR v lehote

30 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej

lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

- v prípade, že kúpna cena a odplata za užívanie nebude

kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie

stratí platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                20 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Chcem poprosiť, pani Červenková, nie je tu pán

poslanec Dubček ale stále má kartičku v hlasovacom

zariadení. Môžete niekoho poslať? Ďakujem pekne.

Ďalším bodom je:

BOD 13:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu

353 m2, v k. p. Nové Mesto, per Depaul Slovensko, nezisková

organizácia

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Len podotýkam, ide v podstate o predĺženie nájmu,

pretože už sme tento pozemok raz prenajali a doteraz bol

prenajatý, ak sa nemýlim, organizácii Milosrdní bratia,

ktorí vedľa majú svoje sídlo. Čiže ja by som sa prihováral

za to, aby sme v spolupráci s týmito organizáciami, ktoré

pracujú s ľuďmi bez domova, pokračovali aj naďalej.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne. Tento pozemok nebol prenajatý

organizácii Milosrdní bratia. Užíva ho vlastne Depaul

a chcel by toto užívanie mať na papieri, teda nejakým

spôsobom zlegalizovať. Majú tam záhradu, tie fotky boli aj
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priložené ako to územie zveľadili. Tým som chcela povedať

a chcela som vás poprosiť, aby ste tento prenájom

podporili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne za opravu. Chce ešte niekto vystúpiť?

V prípade že nie, tak prosím 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 časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1,

ostatná plocha, v rozsahu 353 m2, v k. ú. Nové Mesto,

evidovaného na LV č. 5510,

; za účelom užívania predmetu nájmu ako priestoru na rozvoj

pracovných činností pre ľudí bez domova, a to najmä na

účely rozvoja pracovných zručností a/alebo činnostnej

terapie, najmä formou záhradkárčenia pre klientov zariadení

sociálnych služieb prevádzkovaných nájomcom

; na dobu neurčitú

pre Depaul Slovensko nezisková organizácia, so sídlom

Kapitulská 308/18, Bratislava
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; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9

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

neskorších predpisov

Z dôvodu, že

- nájomca je neziskovou organizáciou poskytujúcou

všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci

a humanitárnej starostlivosti zamerané najmä na

prekonanie, resp. zmiernenie nepriaznivej sociálnej

situácie ľudí bez domova, na podporu ich začlenenia do

spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných podmienok

na uspokojenie ich základných životných potrieb;

- nájomca v bezprostrednej blízkosti predmetného pozemku

prevádzkuje zariadenia sociálnych služieb – útulok

a zariadenie opatrovateľskej služby pre ľudí bez

domova, ktorí majú zlý zdravotný stav, sú

v rekonvalescencii alebo majú nejaké telesné

obmedzenie;

- nájomca bude pozemok využívať na účely rozvoja

pracovných zručností a/alebo činnostnej terapie, najmä

formou záhradkárčenia, pre klientov zariadení

sociálnych služieb prevádzkovaných nájomcom – útulku

a zariadenia opatrovateľskej služby

; za nájomné vo výške           1 EUR/rok

; za podmienky:

- nájomnú zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude
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nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca

platnosť

- nájomca nebude na prenajatom pozemku umiestňovať

žiadne stavby

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania

dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou

- nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecných

záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia

o dodržiavaní čistoty a poriadku, po celú dobu trvania

nájmu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalším bodom je:

BOD 14:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom

pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy

a nádvoria, o výmere 363 m2, v k. ú. Nové Mesto, v prospech

Bytového družstva Bratislava III

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Tuná len chcem upozorniť, že do 30. 6. je platná

nájomná zmluva na 1 825,67 EUR. Ideme do nájomnej zmluvy

v rovnakom rozsahu, teda 6 610,23 EUR.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže 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 pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2,

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2, v k. ú. Nové

Mesto, evidovaného na LV č. 2382

; na dobu neurčitú

; v prospech nájomcu – Bytové družstvo Bratislava III, so

sídlom Kominárska 6, Bratislava, IČO: 00 169 633

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

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

neskorších predpisov z dôvodu, že

- na predmetnom pozemku registra „C“ KN pac. č. 11518/2

je postavená stavba so súpisným číslom 10938 vo

vlastníctve nájomcu

; za nájomné vo výške 6 610,23 EUR/rok

; za nasledovných podmienok:
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- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 20 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude

v uvedenej lehote nájomcom podpísaná, uznesenie stráca

platnosť

- nájomca sa v nájomnej zmluve zaviaže, že uhradí za

obdobie od 01.07.2020 do účinnosti nájomnej zmluvy

odplatu za užívanie predmetu nájmu vo výške nájomného

schváleného týmto uznesením

- prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania

dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               18 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0.

Ďalším bodom je:

Pán starosta, prepáčte ak skočím do reči, mali by sme

návrh na prestávku, ak bude súhlasiť ešte niekto. O.K. Tak

sme dvaja, poprosím prestávku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre, máme teraz 10,38 hod. a prosím o 10,45 hod. tu.

(PRESTÁVKA)
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne,

zaujmite svoje miesta. Máme tu bod 15.

BOD 15:

Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc.

č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain

resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Tam bol znalecký posudok na nejakých 30 tisíc EUR

a v zmysle uznesenia Miestnej rady do zastupiteľstva ide

materiál na schválenie predaja pozemku vo výške 55 900,00

EUR.

     Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Čiastka je to asi pekná,

ale ja by som predsa len chcela poprosiť predkladateľa, či

by nebol taký dobrý a nestiahol tento návrh z dnešného

rokovania, nakoľko je to parkovisko pred malou súkromnou

budovou, ktorá už sama o sebe je tam veľkým problémom. Ona

svoje parkovisko má, chodí sa tam cez veľkú závoru, ale

proste to nie je náš problém, ani problém občanov. Na

druhej strane, keď sa predá tento posledný kúsok pozemku,

tak už naozaj nebude šanca tam vybudovať nejaké verejné

parkovacie miesta, ktoré by povedzme mohli byť zaradené aj

do parkovacej politiky.
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A na druhej strane my ani nemáme žiadnu predstavu

o tom, čo tam tento človek alebo táto spoločnosť skutočne

vybudovať chce. Takže určite by som chcela navrhnúť teraz

predkladateľovi, aby stiahol tento návrh a aby ešte raz

preveril, či nie je možné tam vybudovať verejné parkovacie

miesta aj zaradené do parkovacej politiky. A ak nie, tak

určite by som ho chcela stiahnuť s tým, aby nám spoločnosť,

ktorá si chce toto odkúpiť aspoň predstavila presne, že čo

tam chce vybudovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Keď hovoríme o takých dvoch, maximálne troch

parkovacích miestach.

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

Proste nevieme o koľkých hovoríme. Hovoríme maximálne

o poslednej časti nejakého verejného priestoru, ktorý je

tam už rozkúskovaný, zdevastovaný, zastavaný. Jednoducho,

tá verejnosť je tam už na 95 % vylúčená z užívania tohto

priestoru.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani Mgr. Kozáková, prosím, podajte informáciu

poslancom.

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

Dobrý deň. Ja  by som chcela povedať, že my tam nemáme

žiadny prístup k tomu pozemku, vlastne žiadne pozemky okrem

toho cipíku z chodníka ktorý tam zostane, nie sú naše.

A naozaj sa tam jedná, boli sme tam aj s pánom Trnavským
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o nejaké dve a pol, možno tri miesta, ale keď sa bude

chcieť spraviť nejaký prejazd, tak potom ešte o jedno

príde. Takže reálne naozaj to má 7 m šírku, a takto

skosené, takže na jednej strane 7 m a na druhej ešte menej,

takže tam viac ako tri parkovacie miesta asi ťažko. Nie som

úplný odborník, ale aj pán Trnavský takto zhodnotil.

     A problémom je podľa mňa hlavne ten, že tam nie je

žiadny pozemok mestskej časti, takže neviem, či máme záujem

tam nejaké pozemky kupovať, asi ťažko. To parkovisko má iná

súkromná spoločnosť, ten zvyšok toho parkoviska, aj vjazd

do parkoviska. Čiže z môjho pohľadu súkromného, je to dobrá

vôľa že to tam celé je otvorené. Ale neviem, ako my by sme

tam budovali miesta, keď nemáme príjazd, žiadny.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka.

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

Ja nie som odborník na pozemkové právo, ale nejakým

vecným bremenom myslím si nevieme tam v nejakom prípade

zabezpečiť. Ako aj z tohto hľadiska možno by bolo dobré

vidieť naozaj čo tam chce vybudovať táto firma. Možno že

nám dá nejaký plán. Áno, jedna vec je, že nemáme tam

prístup ale predsa je tam nejaký priestor, ktorý by možno

verejnosť využiť mohla, lebo široko ďaleko už žiadny iný

nie je.

Mgr. Z. K o z á k o v á, referent oddelenia:
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Nejaké vecné bremeno teoreticky by sme zriadiť mohli,

ak by súhlasili vlastníci pozemkov, ale určite za peniaze,

zadarmo to nepredpokladám. A či to majú byť len 3

parkovacie miesta, ja na to nie som kompetentná hodnotiť.

Ale či ten význam získania 3 parkovacích miest je taký, aby

sme to nepredali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bielik.

Poslanec Ing. J. B i e l i k :

Ďakujem, pán starosta. Ja by som asi podporil

poslankyňu Šebejovú. Myslím, že to nemusíme unáhliť. Dnes

by som za ten návrh, tak ako je postavený, nemohol

hlasovať. Určite by som videl ako možné preveriť túto

situáciu, ona napokon je dobre zorientovaná v tom, pani

Šebejová. Ja si myslím, že na jej odporúčanie by sme to

mohli odložiť na neskôr.

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. Ďakujem aj kolegovi Bielikovi, že

podporil Katku (Ing. Šebejovú) v tomto. Ja by som k tomu

možno povedal, že možno by bolo dobré, keby sa aj kolegovia

Novomestskej parkovacej spoločnosti pozreli, že či teda má

zmysel, lebo bojujeme aj na iných miestach o každé jedno
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parkovacie miesto. Takže, keď tu je šanca možno urobiť

nejaké tri, možno z 5-tisícky návštevnícke miesta, možno aj

pre návštevníkov v troch vežiach, že sa zavedie parkovacia

politika, aby tam niekto s návštevníckou kartou napríklad

mohol aspoň zaparkovať. Ja si nemyslím že to bude nejaké

veľké obrovské parkovisko, ale skutočne aj na iných

miestach bojujeme o každé jedno miesto, tak možno by stálo

za to zabojovať a skúsiť či to proste nejakým spôsobom

zariadiť. A teda vyzerá úplne na to, že áno, že právo

prechodu na tento pozemok nejakým spôsobom by sme asi

v rámci nejakého vecného bremena vedeli zriadiť. Ten asi

nebude zadarmo, samozrejme. Ale to je druhá vec.

Takže, ja by som poprosil kolegov, ak majú pocit že

stojí za to o tie miesta bojovať, aby sa pridali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán vicestarosta Vaškovič.

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

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

zdôrazniť, že tento materiál prešiel cez komisiu územného

plánovania, urbanizmu a výstavby. Takisto prešiel aj cez

Miestnu radu a pokiaľ sa dobre pamätám, tak ani v jednom

z týchto orgánov nebola voči nemu vznesená nejaká závažná

pripomienka. Vzhľadom na tvár umiestnenia, nakoniec aj

situovanie tých pozemkov, a na to že by sme možno získali

dve, nanajvýš 3 parkovanie miesta, tak si myslím, že

finančná hotovosť, ktorú by sme mohli získať z predaja

týchto pozemkov je pre mestskú časť v súčasnej situácii
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v ktorej sa nachádzame. Aj keď samozrejme, každé jedno

parkovacie miesto je pre nás dôležité; a chcem zdôrazniť že

každé jedno EURO je pre nás dôležité. Treba si uvedomiť,

ako povedal aj kolega Juraj Petrovič, alebo aj kolega Ing.

Bielik, istotne zriadenie vecného bremena tam nebude možné

zriadiť. Raz darmo. To znamená, že budeme musieť za

zriadenie vecného bremena, práva prechodu, opäť zaplatiť.

    Takže z môjho pohľadu, ja si myslím, že v súčasnej

situácii, vzhľadom na umiestnenie pozemkov, za to že to

prešlo rokovaniami dvoma orgánmi, že sme navýšili neznámym

spôsobom v tom návrhu cenu za pozemok vzhľadom na miesto

kde sa nachádza, tak môj osobný názor je, napriek tomu že

nie som ekonóm si myslím, že je vhodnejšie v tejto situácii

ten pozemok, alebo tie pozemky predať. Ďakujem.

A ešte by som zdôraznil, že hovorím to napriek tomu,

že mojim presvedčením je, že mestská časť alebo samosprávny

orgán by pozemky alebo vlastný majetok nemala predávať. Ale

vzhľadom na umiestnenie, situovanie, tvar týchto pozemkov,

sa ja osobne prikláňam za schválenie tohto bodu programu.

Ďakujem.

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

Ak by som mohla ešte dodať, tak tam to parkovacie

miesto treba aj určite nejakým spôsobom opraviť. Neviem, či

ste videli tie fotky, ale tam sa robia obrovské mláky keď

prší na jednej strane, a samozrejme ten prejazd ak by išiel

z tej strany bol čo najkratší, tak by bolo treba upraviť,

lebo tam je obrubník dole. Takže ešte s týmto by bolo treba

rátať.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler.

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

Áno, ďakujem pekne. Ja sa nechcem opakovať, pán

vicestarosta Vaškovič povedal skoro všetko to čo som chcel

aj ja povedať. Áno, bojujeme za každé parkovacie miesto.

Myslím, že sledujete situáciu, aká bola na Odbojárov. Teraz

ideme riešiť Osadnú, kde podľa návrhu, alebo projektovej

dokumentácie zmizne veľa parkovacích miest, ale na druhej

strane toto miesto, taký prístup, nemá význam aby sme ho

zahrnuli do rezidentského parkovania, alebo regulovaného

parkovania. A samozrejme, v takej finančnej situácii aby

sme tento materiál sťahovali, tak som proti tomu. Poďme

hlasovať  a uvidíme ako rozhodnú kolegovia. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto v rámci diskusie

vystúpiť?

     Nikto už nie je prihlásený.

     Takže 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
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predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané

plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, v k. ú. Nové Mesto,

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 1/2019,

úradne overeného pod č. Gl-1441/19, oddelením od pozemku

registra „C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané plochy

a nádvoria, o výmere 93 m2, evidovaného na LV č. 2382,

ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,

v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

; v prospech Mountain resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A

Bratislava, IČO: 31 439 195, v podiele 1/1.

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že;

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 23013/6 bezprostredne

susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa –

pozemkami registra „C“ KN parc.č. 15123/157 a 15123/39

a stavbou polyfunkčnej budovy súp. č. 13495 na pozemku

parc. č. 15123/39 a žiadateľ uvedený pozemok potrebuje

na zabezpečenie bezproblémového prístupu k svojim

nehnuteľnostiam; pozemok je vzhľadom na svoje

umiestnenie a rozlohu pre mestskú časť Bratislava-Nové

Mesto nevyužiteľný, a to aj z dôvodu, že prístup

k tomuto pozemku je možný len cez pozemky súkromných

vlastníkov.

; za kúpnu cenu vo výške      55 900 EUR

; za podmienok:
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- kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 30 dní

odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve

- kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa

účinnosti kúpnej zmluvy

- v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej

lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

- v prípade, že kúpna cena a odplata za užívanie nebude

kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie

stratí platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                9 poslancov.

Proti:             6

Zdržal sa:         5

Takže budeme sa týmto materiálom ešte zaoberať aj na

budúce.

Máme 11.00 hod. presne, takže ak dovolíte prejdeme

podľa programu k bodu vystúpenie občanov. A až po ňom sa

vrátime k bodu 16.

BOD 37:

Vystúpenie občanov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Mám tu dvoch ľudí, ktorí majú záujem vystúpiť. Je tu:

pani Buštíková, zástupca rodičov pri Základnej škole

Odborárska 2 vo veci dostavby kontajnerovej triedy.
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A pán Dušan Žiak, predseda Občianskeho združenia

Dimitrovka, vo veci autobusu č. 51 a tiež enviromentálnej

záťaží v lokalitách Dimitrovka a Mierová kolónia.

Poprosím pani Buštíkovú, aby bola taká láskavá

a pristúpila k rečníckemu pultu. Nech sa páči, máte

vyhradený priestor v rozsahu prosím orientačne 3 minúty.

Vítajte medzi nami, nech sa páči.

OBČIANKA: Andrea  B u š t í k o v á

Dobrý deň prajem. Pán starosta a páni poslanci, my sme

prišli, lebo naozaj situácia na našej základnej škole, teda

zastupujem rodičov, žiakov tejto základnej školy je už

naozaj veľmi kritická. Tento rok sa to naozaj už asi

vyhrotí, lebo nám zostalo veľa piatakov, spájajú sa tie

triedy, a do šiesteho už ide len jedna trieda.

Aby som vysvetlila situáciu, na našej škole je

v jednom ročníku od prvého po piaty ročník dvojtriedka, od

šiesteho do deviateho jednotriedka. Žiaľbohu tento rok sa

obávam, že  to naozaj nebude možné.

     Znížili sa počty detí prijímaných na 8-ročné gymnázia.

Takže mnohé pokračujú v štúdiu, aj chcú zostať na tejto

základnej škole. My už viac-menej bojujeme 3 roky.

     Ja už som skoro 4 roky v Školskej rade a stále počúvam

tento problém. Najprv bola nadstavba riešená v tejto škole,

potom sa navrhovali kontajnerové triedy, a rieši sa to 3

roky. Tri roky som si myslela, že dobre, to už aj pri

prieťahoch rôznych, naťahovaní, schvaľovaní, aká tam je

hygiena, stavebný úrad, jedno s druhým, železnica, rozumiem
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tomu. Ale 3 roky už sa mi zdá naozaj veľmi veľa. Nerátala

som s tým, že keď dôjde k tomu bodu, tomu bodu b), keď už

to naozaj nebude riešiteľné, že ešte stále nebudeme mať tie

kontajnerové triedy.

Ja vás naozaj chcem veľmi pekne poprosiť, som tu ako

s veľkou prosbou, snažiť sa čo najviac urýchliť tento

proces. Ja som hovorila, pán starosta, boli sme spolu, mali

sme stretnutie online začiatkom mája, kedy sme dostali

spätne nejakú informáciu od hygienikov, že nám to

neschvália, lebo nejako sme prekročili hranicu hlučnosti

povolenej pre takúto školu, keďže sa nachádza v tej

ochrannej oblasti železníc. Viac-menej skoro dva mesiace

sme nemali skoro žiadne vyjadrenie.

    Teraz som čítala e-mail, pán starosta odpovedal jednej

mamičke, že áno, už je to na vidine. Ja už neviem, ako sa

to dá inak urýchliť len vás poprosiť, keby ste mohli Vy

tiež s niekým svojou angažovanosťou v tejto veci pritlačiť

tak aby sa to riešilo už v septembri, lebo naozaj

potrebujeme tie triedy. Keďže pre nás do roka, obávam sa

pán starosta nie je riešenie. Je to naozaj zlé.

     Máme dve triedy aj prvácke, ktoré sa prijímajú; môže

pani riaditeľka neprijať, ale je to spádová oblasť. A

v spádovej oblasti je tam vyše 30 detí, 36 detí.

     Čiže pani riaditeľka nemôže vytvoriť jednu triedu; tam

je maximálny počet 22 plus 3 je 25. Čiže je nevyhnutné

vytvoriť dve triedy. Ona sa nemá ako vylúčiť. No, je mi to

ľúto, viem že ste občanmi tejto časti, ale my vás
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neprijmeme. Ona nemôže, ona nemá akou vylučovacou metódou

postupovať.

Čiže, keby som Vás mohla poprosiť, keby sa dalo v tejto

veci čo najrýchlejšie jednať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Ja len chcem k tejto veci krátko odpovedať:

Páni poslanci urobili všetko čo mohli spraviť. Mestská

časť mala na to peniaze vyčlenené, dokonca pán poslanec

Mikulec s kolegami z Dimitrovky inicioval zvýšenie

rozpočtu, keď sa ukázalo že je potrebné niekoľko EUR naviac

a všetci poslanci s tým súhlasili. Je tu pani vedúca

Effenbergerová, ktorej dám slovo.

 Ale môžem povedať, že ja som osobne loboval u bývalej

šéfky hygieny, keď sme sa stretli, kde sme jej všetko

vysvetlili, ukázali, a urobili sme všetko aby hygiena nám

to schválila. Povedali sme, že urobíme akékoľvek ústupky,

pretože považujem za nevyhnutné, aby sme tam tie triedy

urobili. S tým, že aj s víziou urobiť ešte jednu. Tiež teda

ďalšie dve triedy do budúcnosti, ale toto je jedna z tých

akútnych vecí. Neviem ako rýchlejšie, viac tlačiť, ale;

OBČIANKA: A. B u š t í k o v á

Ide o 3 roky, viac ako 3 roky je to odvtedy čo sme to

navrhovali.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca, bola by ste ochotná dať aktuálnu

informáciu?



83

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

OBČIANKA: A. B u š t í k o v á

Ešte jednu vec chcem povedať. Skutočne ako učiteľky

majú malinkatú kanceláriu, kde má fungovať celý učiteľský

zbor. Ako to som nikde na žiadnej inej škole nevidela, aby

zborovňa mala veľkosť, ja neviem, dva krát 4 metre pre celý

učiteľský zbor. Takto sa nedá fungovať. To aj oni majú

zhoršené podmienky, tak aj kvôli tomu. Keby sa to dalo čo

najskôr posielať v jedného úradu. Ja viem, že to musí

prejsť celým týmto kolobehom, ale ak by sa to dalo

urýchliť, lebo už sme rátali s tým, že budeme mať stavebné

povolenie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

My nebudeme čakať na stavebné povolenie, ale

obstarávanie budeme robiť súbežne, ale bez stanoviska

hygieny sa nepohneme.

Pani vedúca, môžete, prosím?

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Prvého júla máme termín na hygiene u zvukárov, ktorý

posudzuje doplnený projekt o hlukové steny, čiže 1. 7. Vám

budem vedieť povedať, aké bude stanovisko hygieny. Tam sme

sa dohodli, že okamžite ako to bude možné, pretože 3

mesiace sú v nejakom akreditačnom konaní, takže nakoniec

ani oni akreditáciu dostať nemusia. Je to fakt, ktorý na to

jedine je, ale verím, sľúbili nám,  že 1. 7. sa k tejto

škole nám vyjadria. Viac to urýchliť nevieme.

(Otázka pani Buštíkovej.)
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Áno je, samozrejme, je to doplnené, nedokázali sme.

Projekčne sa to urobiť nedá na tú hladinu 40 decibelov, ale

43 decibelov. Je to po všetkých možných úpravách, aj pri

meraní, pri kolaudácii budeme musieť tento hluk ešte aj

dokázať. Takže budeme musieť vybrať hodinu, kedy by

železnice nechodili.

A druhá vážnejšia vec. S vidinou takto by sme si

poradiť vedeli, ale druhá vážnejšia vec sú Železnice

Slovenskej republiky. Včera tam bol kolega znovu, po zmene

vlády, ako výmena všetkých tých ľudí ktorí tam sú. Trvajú

na vybudovaní protihlukovej steny. Opierali sme sa

o variant PNT, ktorý je schválený na Železniciach

Slovenskej republiky, že tam má byť polozapustená

železnica. Čokoľvek v túto chvíľu. Lebo vedia, čo bude

nasledovať. Že sa budeme sťažovať, že ten hluk tam proste

je. A jednoducho nechcú ustúpiť z toho protihlukového.

Tak sme sa dohodli, že necháme vypracovať dokumentáciu

toho múru a že im prisľúbime, že niekedy, ja neviem, do

nejakých 3 – 4 rokov ten oporný múr postavíme, alebo ten

protihlukový múr postavíme. To je jediná cesta, ktorú

Železnice Slovenskej republiky sú ochotné akceptovať. Takže

takéto sú stanoviská.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

My sme došli k zhode s hygienou. Veľmi pragmaticky

uvažovali, že postavenie, alebo dostavba týchto učební bude

znamenať aj zlepšenie zvukovej hladiny pre jestvujúcu

základnú školu. Čiže nie je nevyhnutné budovať takéto

niečo, čo ak sa nemýlim predraží výstavbu o 100 %, čo je
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naozaj ekonomicky nezmysel. Veď táto škola je pri

železnici, koľko? 100 rokov. A naozaj nevymýšľajme si

a zbytočne nové pravidlá. Myslím, že týmto projektom,

všetkými zmenami, doplneniami, ďalšou izoláciou budú tam

mať oveľa lepší pokoj, lepšie podmienky, viac kľudu, než má

jestvujúca základná škola. Nehovoriac o tom, že toto

postavenie zlepší hlukovú pohodu detí a učiteľov aj pri

jestvujúcej základnej škole.

My vieme povedať, že budeme robiť paralelne

obstarávanie, aj riešiť stavebné povolenie tak, aby sme

nešli krok za krokom, a tým pádom nestratili zbytočne

nejakých 6 týždňov v rámci obstarávania. Ďakujem pekne.

Pán Dušan Žák, nech sa páči. Ak sa neurazíte, tak

v rámci bodu vystúpenie občanov sa nevyjadrujú poslanci. Je

to naozaj priestor pre obyvateľov. Nech sa páči.

OBČAN: Dušan  Ž á k :

Dobrý deň, vážení poslanci, vážené poslankyne. Boli

sme nútení zaoberať sa tým, čo sa dialo v poslednom čase.

Mám tu informáciu od pána Kusého, ktorý nám píše, že bola

vybavená „51“ časť siete, ale v tomto informačnom liste

nikde nepíše, že zmenili trasu s jeho súhlasom.

Táto „51“ bola pred niekoľkými rokmi v tvrdých bojoch

vybojovaná, že spájala obyvateľov Dimitrovky s Trnavským

mýtom, takisto s Poliklinikou Tehelná, s Poliklinikou

Železničná. Máme 45 % obyvateľov, ktorí chodia o barlách,

celý život pracovali v chemickom priemysle a toto čo sa

udialo, že sa zmenila trasa, ktorá nechodí ani na Tehelnú,
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ani na Trnavské mýto, chodí len okolo Polusu, týmto ľuďom

nepomôžte.

Požiadal som listom pána starostu, pána primátora, aby

sa to okamžite zastavilo. Tí ľudia sú pobúrení. Dnes máme

stretnutie, mnohí poslanci tam budete, máte pozvánky. A by

sme prosili, aby sa to zatiaľ nechalo v pôvodnom stave, tá

linka, pokiaľ sa problémy nevyriešia. My vieme, že budú tam

zvýšené náklady o 200 tisíc, ale nikto s nami nerokoval

o tom, že sa mení linka, trasa linky. Nikto! Od zeleného

stola niekto za nás a bez nás rozhodol. A s týmto

nesúhlasíme a budeme ďalej bojovať aj inými prostriedkami,

cez masmédiá, takto sa politika nerobí!

Druhá vec, ktorú tu chcem pripomenúť. Viete, že bola

zverejnená správa o enviromentálnej záťaži mestskej časti

Dimitrovka, Mierová kolónia a ďalej na Vrakuňu. My na

základe toho hovorili sme aj so skúsenými poslancami, aj

s kompetentnými ľuďmi, je to na Ministerstve životného

prostredia; pán starosta tam bol, neviem, aký je výsledok

jeho rokovania.

Ale žiadame, aby v týchto dvoch oblastiach, čo je

Dimitrovka aj Mierová kolónia boli zastavené akékoľvek

práce, alebo stavebné povolenia, výrub stromov, tí ľudia

žijú v zlom prostredí a ešte sa tam ďalej, naďalej tlačia

ďalšie stavby. Prosíme, aby bola okamžite vyhlásená

stavebná uzávera, aby neboli vystavené povolenia na výruby

stromov. Ľudia tam žijú a teraz na základe tejto správy, to

všetko vyžaruje aj do priestoru. A ten priestor dýchame.



87

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

     Žiadame, aby v tomto smere boli urýchlene urobené

opatrenia, nie za dva roky, ako je to napísané. Urobili sme

demonštrácie, mnohí sa zúčastňovali, stretávalo sa na

meste. Keď som vystúpil bol tam aj pán Korček vtedy. Bol

som u pracovníčky Miestneho úradu pani Mosnej, 3 mesiace.

Pritom to parkovisko je zaplatené, povolenia ľudia majú

zakúpené. Je rok odvtedy a zasa zisťujeme, že to bolo

v šuplíku na Miestnom úrade u niekoho. A teraz veľmi rýchlo

po roku hovoria „áno, už je to v poriadku“. Rok trvalo,

ľudia to majú zaplatené parkoviská a čakajú, ale nič sa

nedeje.

Ja by som prosil, aby v týchto veciach bolo zaujaté

stanovisko. Ale nie že za pol roka, za rok, ale aby sa to

riešilo hneď. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, len nejaká informácia.

Informácia o zlom trasovaní linky mám za to že išla pred

koronou, aspoň taká bola požiadavka z našej strany. A nikto

sa neodvolal. Mala ísť do všetkých schránok.

(Výkrik poslanca.)

Pán poslanec, prosím, nevykrikujme, mám túto

informáciu.

(Výkrik poslanca).

Lebo sa to očakáva. Nemusím sa vyjadrovať, ale očakáva

sa to. Môžete sa v rámci rôzneho k tejto téme vyjadriť, to

nie je problém. Len skutočne dodržujme Rokovací poriadok.

A pokiaľ ide o nejaké bojovanie, to predsa nie je

potrebné. Ľudia, mesto má za to, že toto riešenie pomôže
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ľuďom v Dimitrovke. V prípade, že to ľudia v Dimitrovke

odmietnu, tak sa to bude rešpektovať. Netreba kývať hlavou,

čo? Jednoducho, ozveme sa mestu, urobíme stretnutie

s obyvateľmi, môžem aj dnes večer prísť, prebrať to. Ja za

seba mám pocit, že toto riešenie je dobré a pomôže, lebo sa

ľudia dostanú rýchlo a bez problémov k električkám. Ale

môžete mať iný názor, preberieme to.

(Poznámky v pléne.)

Ale ja som predsa nemohol nič zmeniť, to nie je moje

rozhodnutie. Veď viete, že je to Dopravný podnik.

Nech sa páči, ďalšia prihlásená je pani Nataša

Čeganová  Nobelova 3, nech sa páči.

OBČIANKA: N. Č e g a n o v á :

Dobrý deň. Vážení páni poslanci, určite si ma

pamätáte, ja som na jeseň vystúpila k problému výstavby 8-

poschodového domu na Podnikovej ulici a výrubu 140 stromov.

Pán primátor Vallo prisľúbil účasť, že nás navštívi, že

bude problém riešiť. Stalo sa tak. Prišiel medzi nás, dve

hodiny s nami strávil a o nejaký čas to dal podpísať svojej

pani námestníčke. Takže takto sa u nás riešia veci, bude sa

stavať a budú sa rúbať stromy. Náš hlas, je úplne zbytočný.

A teraz by som chcela pristúpiť k tomu najnovšiemu

problému. Všetci vieme, že vymyslieť hlúposť nie je umenie.

Ale ten, kto to podpíše a urobí to vedome, nezaslúži si byť

na svojom mieste.

     Pán starosta, slovo „starosta“ je odvodené od slova

„starať sa“. A nie robiť starostí. Boli ste zvolení už
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niekoľko krát. Všetci naši občania Vám dali svoju dôveru.

A odkedy sa tak stalo, naše životné prostredie sa neustále

zhoršuje. Áno, vybudovali ste pár preliezok, ale to čo sa

teraz chystá je nehoráznosť.

     Občania skutočne sa nemajú dostať ako k svojmu

lekárovi, k svojim doktorom, na hlavnú stanicu, do Tržnice,

možno sa opakujeme, ale predstavte si situáciu, že

dôchodca, invalid musí prestupovať niekoľko krát za každého

počasia. Vy by ste chceli, aby vaši rodičia žili za

takýchto podmienok? Naozaj si to neprajme.

Takže Vás žiadame, pán starosta, zrušte to čo

najrýchlejšie, pretože známku z tohto vzťahu dostanete

nedostatočnú, pán učiteľ. Nebudeme na Vás v dobrom spomínať

ak sa o nás nepostaráte, ešte pokiaľ môžete. Preto ešte raz

žiadame Vás o zmenu trasy autobusu č. 51 na pôvodnú.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ďalší prihlásený je pán Lopušník,

Nobelova 12/A. Nech sa páči.

OBČAN: Juraj  L o p u š n í k :

V mene obyvateľov Nobelova, projektu Nobelova obytná

zóna, bývame tam už 3 roky a bolo sľúbené, že bude

prepojenie vlastne poza bunker. Naša cesta s Odborárskou

a s tým súvisiace odovzdanie parkovacích miest v mestskej

časti, k tomuto zatiaľ dodnes nedošlo. Zásadným problémom

je to, že priamo popri mojom mieste, ktoré je vlastne prvé
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ťahané napojenie trafostanice na celý projekt. Stoja tam

vozidlá, môže dôjsť k poškodeniu tohto vedenia, máme to

potvrdené od stavbyvedúceho. Bola kontaktovaná pani

Segečová, do dnešného dňa nemám žiadnu odpoveď, takže

k tomu by som chcel mať stanovisko, kedy to bude vyriešené?

Boli kontaktovaní aj mestskí poslanci, boli ste

kontaktovaní aj Vy, pán starosta.

Takisto kadencia, ktorou sa strieľa do tých

nafukovacích vakov je neúnosná, a hlavne keď sú zápasy, to

je celý deň. Fakt, tam sa nedá vydržať. Malo by byť nejaké

VZN, ktoré to bude limitovať na nejakú vzdialenosť od

obytných domov. Lebo, ak to inak nepôjde, budeme musieť

zorganizovať nejaký protest, techniku si prenájmeme

a pôjdeme trebárs pred Miestny úrad strieľať my. Prosím

vás, robte s tým niečo. Videa ste videli, boli ste

informovaní. Dostali sme od vás informáciu, že sa budete to

snažiť riešiť spôsobom pred znečistením životného

prostredia. Farba a tie guličky sú vodoodburateľné, takže

obávam sa, že to nie je cesta. Ďakujem pekne.

Starosta: Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Poprosím vás, pripravme pre pána

Lopušíka písomnú správu, dobre? K obidvom bodom, ktoré tu

predniesol, aj ten paintball, aj k tej Odborárskej.

Ešte bola prihlásená pani JUDr. Heidingerová,

Varšavská 31 vo veci domu na Varšavskej. Nech sa páči, pani

doktorka, máte slovo.

OBČIANKA: JUDr. H e i d i n g e r o v á



91

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Dobrý deň. Myslím si, že už ma aj páni poslanci, aj

vedenie Nového Mesta pozná, už som tu vystúpila niekedy na

jeseň, kedy z pani Sladkej bola urodzená občianka, k čomu

mali názor aj poslanci. Bola som potom veľmi prekvapená

pred voľbami, keď pán starosta vystúpil s 3 alebo 4 dámami

v predvolebnej kampani a zastával práva starých ľudí.

Myslím si, že to bolo veľmi v rozpore s tým, čo potom

publikoval aj denník N, ako sa správal pán starosta k nám,

starším občanom.

A teraz idem k veci: Vtedy som takisto žiadala pána

starostu, veľa z poslancov, aby nám pomohli čo sa týka

stavby domu na Varšavskej ulici 29. Bývam na Varšavskej

ulici č.

31, je to štvorposchodový dom. Je to veľmi úzka ulica, ide

o vozovku účelovú, nie je tam kde parkovať a je tam veľmi

zlý život pre všetkých nás občanov Varšavskej 29 a 31. Pán

starosta prisľúbil nášmu občanovi, alebo resp. susedovi, že

sa na to pozrie, a to na tento projekt pána Ondrejkoviča,

ktorý chce stavať na jednom relatívne úzkom pozemku, kde

nie je ani chodník, nič, bytovku s 20 bytmi. Do dneska sa

to nestalo a napriek tomu stavebné povolenie bolo veľmi

pofidérnym spôsobom vydané.

     Toto stavebné povolenie bolo vydané, do dneska pána

starosta sa pánovi Pavlovskému neozval. Vôbec sa neberie

ohľad na to, ani na zásadu proporcionality, že človek ktorý

tento dom s 20 bytovými jednotkami ide stavať len za účelom

aby sa obohatil, neberie vôbec ohľad ani dnes, ani do

budúcna  na nás, na obyvateľov Varšavskej 31. Je to slepá

ulica, úzka ulica, je to účelová vozovka. Keď sme mali

akékoľvek nároky  na údržbu tejto ulice, vždy nám bolo
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povedané, to nám nepatrí. Keď sme sa obrátili na mesto, to

nám nepatrí.

Na to som sa sama zúčastnila komisie na Magistráte

a vtedy som si uvedomila, naozaj aké máme šance, keď som

videla akým spôsobom tam podávajú vyjadrenia a ako sa to

potvrdzuje.

Keď v tomto období, keď pán Ondrejkovič napriek našim

niekoľkým sťažnostiam parkuje nám tesne pod oknami

kamiónmi, aj túto sobotu o pol deviatej sme mysleli, že sa

tam zrúti dom, vrazil kamiónom do plota, všetko to tam

rozlámal, to nikoho nezaujíma. On si tam robí, hoci tam

nežije, nebýva, má to len na podnikanie, absolútne čo chce.

Takisto užíva pozemok, ktorý síce patrí hlavnému mestu,

a na tomto pozemku má vyznačené „statickú dopravu“. Ja si

myslím, že je to v rozpore so všetkým.

Napriek tomu pán starosta tento projekt, toto

rozhodnutie podpísal, napriek jeho prísľubu, že tento

projekt nepustí. Ja sa ho preto pýtam, prečo to pustil?

Nech tam príde na dva dni žiť a uvidí ako sa tam býva, keď

o pol tretej v noci vám vytrubujú pod oknami kamióny, keď

nemôžete spať, a keď nemôže pustiť ani decko von, lebo vám

ho tam zabije kamión.

Ešte raz. Takisto toto musím dopovedať, že bolo vydané

stavebné rozhodnutie, došla som na Miestny úrad, som sa

chcela nazrieť do spisu, povedali mi, že nemáte spis, spis

je mimo. Zistila som, že niektoré rozhodnutia na Miestnom

úrade, ako som podala aj na Generálnu prokuratúru, boli

spísané ľuďmi, ktorí v tom čase neboli na pracovisku. Boli
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podpísaní napriek tomu, že oni tieto rozhodnutia

nevypracovali. Určite to bol dôvod mladej pracovníčky,

ktorá asi štvrtá v poradí mala túto našu vec na starosti,

pani Kristína Havelková, že bolo za ňu podpísané ako

rozhodnutie, a ona ako čestná osoba odišla, dala výpoveď.

Ja by som vás, trochu som rozrušená, chcela Vás

poprosiť, aby ste na tom stavebnom úrade konečne urobili

poriadok. Takto je chaos na stavebnom úrade. Čo sa chce, to

sa vybaví za týždeň. My máme jeden dopad na stavebný úrad

dva roky, do dneska nebola nikomu daná odpoveď. Čiže myslím

si, že tam je čo robiť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani doktorka, Vy ste developovali

v tejto lokalite nadstavbu.

(Poznámka JUDr. Heidingerovej.)

Nech sa páči, poďte na mikrofón.

OBČIANKA: JUDr. H e i d i n g e r o v á :

     Áno, je pravdou, že sa tam nadstavilo jedno poschodie,

bolo tam vydané stavebné povolenie. Viete dobre, prečo to

bolo. Bolo nás tam 15 alebo 16 vlastníkov bytov, polovica

z toho dôchodcov. Nemali sme na to finančné prostriedky ako

pán Ondrejkovič, ktorý vlastní 5 domov v Rači. Hľadali sme

teda investora, ktorý by nám zateplil.

     Boli ste tam u nás, boli ste ale dali ste si ten šál

a utiekli ste, keď ste videli, že bolo tam na pol metra

skapatých holubov, bol tam trust. Ja som z toho dostala,
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a mám na to aj papier, zápal mozgových blán. Bol tam

infekt, ja som bývala pod tou povalou, a tam ešte za éry

pána Meszároša, som mu ešte na Štedrý večer volala, pršalo,

lialo, a mne to všetko natieklo do postele, ja som si

nemala kde ľahnúť.

Čiže to, že sa to nadstavila, bolo len otázkou nášho

žitia a prežitia. A nemožno to porovnávať s investíciami,

toto je úzky pozemok. Ja som tam naozaj bývala pod tou

strechou a tieklo mi non stop do postele. Veď ste tam boli,

veď ste to videli na vlastné oči. (Poznámky v pléne).

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ak dovolíte, z tohto obdobia sme

zdedili dva problémy. Prvý problém je s parkovacími

miestami, ktoré sa urobili na pozemku toho dotyčného pána

Ondrejkoviča, ktorý minule tu vystupoval s pánom

architektom. A následne došlo k tomu že jednoducho tie

parkovacie miesta, za ne vyžaduje aby nájomníci platili.

A zároveň z tohto obdobia sme zdedili problém s výťahom,

ktorý doteraz nie je skolaudovaný, pretože starí vlastníci,

ktorí nesúhlasili s tou nadstavbou a nechcú podpísať

nájomnú zmluvu, a tlačia na nás aby sme ten výťah

odstránili.

A za mestskú časť musím povedať toto:

     Boli sme proti tej nadstavbe a rovnako tak sme proti

výstavbe pána Ondrejkoviča. To, že pán Ondrejkovič využíva

všetky legálne cesty na to, aby sa k tej výstavbe dostal,

to je druhá vec. To, že máte spolu spory, to je tiež vec.

My nechceme mať nič ani s vami, ani s ním.
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     A minule tu vystupoval, rovnako to bolo nepríjemné

záver a záver z toho bolo, že ešte pred tým  vystúpením dal

podnet na prokuratúru, ktorá mala preskúmať, prečo

nepodpisujem stavebné povolenie, ktoré som mal pracovníkmi

pripravené, lebo som sa s tým nevedel stotožniť napriek

tomu, že všetky stanoviská tam boli kladné. Nemám záujem

znášať ďalšie trestné oznámenie, čiže som to podpísal.

Pracovníci mi vysvetľovali znova a znova, že tam nie je

spôsob ako ho zamietnuť. Ak to dokážete vy cez okresnú

prokuratúru, ja budem iba rád.

     Ale pokiaľ viem, aj v prípade územného rozhodnutia

jednoducho sme prehrali a ak sa nemýlim o ten súdny spor,

ktorý dal za pravdu pánovi Ondrejkovičovi. Áno, nie je to

ani príjemný človek a ten projekt je tam naviac, ale nie je

z pozície stavebného úradu nevieme čo spraviť, aby sa tam

nestavalo. To je všetko.

Čiže, ak dovolíte, prejdeme k bodu č. 16:

BOD 16:

Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in

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

v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov

pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného

domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra

„C“ KN parc. č. 18340/14, v k. ú. Vinohrady – Lukáša Opetta

a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.
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Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže prosím

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“

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

o výmere 14 m2, v k ú. Vinohrady

; za účelom zriadenia a užívania stavby NN prípojky

k stavbe rodinného domu súpisné číslo 14056 postavenému na

pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14 v k. ú. Vinohrady

; v rozsahu 2 m2 stanovenom geometrickým plánom č. 62/2019

na vyznačenie vecného bremena, úradne overeným pod č. Dl-

879/2019 zo dňa 17.05.2019

; v prospech vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Vinohrady,

evidovaných na LV č. 7499:

a) pozemok registra „C“ KN parc. č. 18340/13, záhrada,

o výmere 340 m2,

b) pozemok registra „C“ KN parc. č. 18340/14, zastavaná

plocha a nádvorie, o výmere 122 m2,

c) rodinný dom súpisné číslo 14056 postavený na pozemku

registra „C“ KN parc. č. 18340/14,

; za jednorazovú odplatu vo výške       200,00 EUR

; za podmienok:
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- zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávnenými

z vecného bremena podpísaná v lehote 30 dní odo dňa

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve,

- v prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude

oprávnenými z vecného bremena v uvedenej lehote

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

- odplata za zriadenie vecného bremena bude oprávnenými

z vecného bremena uhradená v lehote do 15 dní od

nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného

bremena

- v prípade, že odplata za zriadenie vecného bremena

nebude v stanovenej lehote uhradená, toto uznesenie

stratí platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)       18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1.

Ďalším materiálom je:

BOD 17:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403

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

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

organizácii Centrum včasnej intervencie
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako viete, s týmto Centrom dlhodobo spolupracujeme. Je

to organizácia, ktorá vyvíja aktivity, ktoré sú veľmi

prospešné najmä teda detí. Poprosím vás o schválenie tohto

materiálu.

Otváram diskusiu. Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja samozrejme

tento materiál podporím, poznám aktivity tejto organizácie,

tiež som im prispel zo svojich súkromných zdrojov na

činnosť.

Ale v tejto súvislosti sa chcem opýtať, pretože pred

nedávnom, neviem presne kedy to bolo, sme tu preberali na

zastupiteľstve problematiku nehnuteľností na Makovického,

kde teda by sa malo výhľadovo stavať nejaké nové centrum

pre toto Centrum včasnej intervencie. A chcel by som

vedieť, aký je teraz aktuálny stav, lebo pravdu povediac,

neviem, nezachytil som žiadne informácie, že či došlo

k dohode s miestnymi obyvateľmi alebo nie, a v akom je to

vlastne stave. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Vec na Makovického zatiaľ stojí,

nedošlo tam k žiadnemu posunu.

Chce ešte niekto k tomuto bodu vystúpiť? Nie.

Takže prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto s c h v a ľ u j e

; nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 403 o celkovej

výmere podlahovej plochy 14,04 m2 nachádzajúcich sa na 4.

p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11

v Bratislave evidovanej Okresným úradom Bratislava,

katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31 (ďalej ako

„predmet nájmu“) v správe mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

; nájomcovi – Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.

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

45 744 688, zapísanej v registri neziskových organizácií

vedenom MV SR pod č. 452(ďalej v texte ako nájomca“)

; za nájomné vo výške21,00 EUR/m2 podlahovej plochy

priestoru ročne t. j. celkom vo výške 294,84 EUR (slovom:

dvestodvadsaťštyri euro a osemdesiatštyri centov) ročne

a na dobu určitú do 15.04.2025 vrátane

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

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

neskorších predpisov z dôvodu, že

- nájomca poskytuje bezplatné všeobecne prospešné

sociálne služby včasnej intervencie ambulantnou

a terénnou formou pre nielen obyvateľov mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto resp. rodiny s deťmi s rizikovým

vývinom, predčasne narodených ako aj detí so

zdravotným postihnutím vo veku do 7 rokov a na účely

vykonávania svojich činností má od mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto na základe nájomnej zmluvy č.
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73/2015 v znení jej dodatkov v súčasnosti prenajaté

kancelárie č. 412/413 a č. 419 nachádzajúce sa

v administratívnej budove, súp. č. 2953 na Hálkovej

ul. v Bratislave

- vzhľadom na narastajúci počet detí predčasne

narodených a s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou ako

aj detí s vrodeným postihnutím má nájomca zámer

prenajať a na vlastné náklady zrekonštruovať uvedený

nebytový priestor č. 403, a to na účely odkladania

detských kočíkov klientely centra a ako aj realizácie

poradenských rozhovorov s rodičmi

; za podmienky

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č 73/2015 v znení jej

dodatkov nájomca podpíše v lehote najneskôr do 30 dní odo

dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade, ak dodatok č. 6 zo strany nájomcu nebude

v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:               20 poslancov.

Proti:             0

Zdržal sa:         0.

Ďalším bodom je:

BOD 18:
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Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia

s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa

10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku

č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018

a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže 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

a) schvaľuje Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa

10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013,

Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa

10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019

b) poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

na vydanie úplného znenia Zásad hospodárenia s bytmi

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa

10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 až č. 5.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý. Ďalším bodom je:

BOD 19:

Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č, 4

a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na

spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome,

v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4,

k. ú. Nové  Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č.

12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva

doterajších nájomcov

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Tento prevod je v zmysle zákona, čiže ak niekto nemá

žiadnu otázku, 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

1. predaj nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva

č. 6545 vedenom Okresným úradom Bratislava,

katastrálny odbor pre k. ú. Nové Mesto, obec

Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava

III, a to
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- bytu č. 2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na

Odborárskej ul. v Bratislave, súp. č. 1272, vchod č. 4

postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2

o výmere 315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom

spojeného spoluvlastníckeho podielu o veľkosti

4325/41801 na spoločných častiach a zariadeniach

uvedeného bytového domu ako aj na pozemkoch parc. reg.

„C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy

a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere

781 m2 zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý

pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt

č. 21“)

- bytu č. 3 nachádzajúcom sa na 1. p. bytového domu na

Odborárskej ul. v Bratislave, súp. č. 1272, vchod č. 4

postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2

o výmere 315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom

spojeného spoluvlastníckeho podielu o veľkosti

11930/41801 na spoločných častiach a zariadeniach

uvedeného bytového domu ako aj na pozemkoch parc. reg.

„C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy

a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere

781 m2 zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý

pozemok), všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt

č. 3“)

- bytu č. 4  nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu

na Odborárskej ul. v Bratislave, súp. č. 1272, vchod

č. 4 postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č.

12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a

s bytom spojeného spoluvlastníckeho podielu o veľkosti
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9727/41801 na spoločných častiach a zariadeniach

uvedeného bytového domu ako aj na pozemkoch parc. reg.

„C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy

a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere

781 m2 zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý

pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt

č. 4“)

- bytu č. 5 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu na

Odborárskej ul. v Bratislave, súp. č. 1272, vchod č. 4

postavenom na pozemku – parcele reg. „C“ č. 12789/2

o výmere 315 m2 zastavanej plochy a nádvoria a s bytom

spojeného spoluvlastníckeho podielu o veľkosti

6085/41801 na spoločných častiach a zariadeniach

uvedeného bytového domu ako aj na pozemkoch parc. reg.

„C“ č. 12789/2 o výmere 315 m2 zastavanej plochy

a nádvoria (zastavaný pozemok) a č. 12789/3 o výmere

781 m2 zastavanej plochy a nádvoria (priľahlý

pozemok), (všetko spolu v texte uznesenia aj ako „byt

č. 5“)

; do vlastníctva kupujúcich

- byt č. 2 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch do vlastníctva Valérii Nikulinovej

- byt č. 3 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch vo vlastníctva Mgr. Vladimírovi Novákovi

a manželke Mgr. Ľudmile Novák Duckej

- byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch do vlastníctva Alžbete Píšovej

- byt č. 5 a spoluvlastnícky podiel a dome a na

pozemkoch do vlastníctva Mgr. Jane Galkovej

a manželovi Ľudovítovi Galkovi
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; za kúpnu cenu vo výške určenej v súlade s § 18 ods. 1, 2

a 4 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov dome v platnom znení, a to:

- za byt č. 2 spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch vo výške 13 105,82 EUR vrátane uplatnenia 30

% zrážky z ceny bytu v súlade s § 18 ods. 4 zák. č.

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v dome v platnom znení vo výške 355,10 EUR

- za byt č. 3 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch vo výške 38 881,66 Eur, vrátane uplatnenia

30 % zrážky z ceny bytu v súlade s § 18 ods. 4 zák. č.

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v dome v platnom znení vo výške 979,51 EUR

- za byt č. 4 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch vo výške 29 474,98 EUR, vrátane uplatnenia

30 % zrážky z ceny bytu v súlade s § 18 ods. 4 zák. č.

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v dome v platnom znení vo výške 798,63 EUR

- za byt č. 5 a spoluvlastnícky podiel na dome a na

pozemkoch vo výške 18 438,90 EUR, vrátane uplatnenia

30 % zrážky z ceny bytu v súlade s § 18 ods. 4 zák. č.

182/1119 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v dome v platnom znení vo výške 499,61 EUR

; za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva

k bytom užívanými na základe nájomných zmlúv a v súlade s §

16 ods. 1 a § 32 ods. 4 zák. č.. 182/1993 Z. z.
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o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v dome

v platnom znení.

2. Zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky

predávajúceho vyplývajúcej z nesplatenej časti kúpnej

ceny k bytu č. 2 a/alebo bytu č. 3 a/alebo bytu č. 4

a/alebo bytu č. 5 v prípade, ak kupujúci

v jednotlivých prípadoch neuhradia pri uzavretí

príslušnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností

celú sumu kúpnej ceny vzťahujúcej sa na prevádzané

nehnuteľností

; za týchto podmienok

4. Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a v určenom

prípade aj o zriadení záložného práva budú zo strany

kupujúcich podpísané v lehote najneskôr do 60 dní odo

dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve.

V prípade ak nebude niektorá zo zmlúv príslušnými

kupujúcimi podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie

stratí v časti týkajúcej sa prevodu bytu a s ním

spojeného spoluvlastníckeho podielu na dome a na

pozemkoch, na ktorý sa má vzťahovať predaj, platnosť.

5. Kupujúci sú povinní uhradiť určené kúpne ceny v súlade

s § 2 ods. 2 a 3 Všeobecne záväzného nariadenia

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020 zo dňa

04. 02. 2020 tak, že 70 % kúpnej ceny vzťahujúcej sa

na prevádzaný byt a podiel na dome a pozemkoch sú

povinní uhradiť v deň uzavretia príslušnej  zmluvy

o prevode vlastníctva nehnuteľností a v určenom

prípade aj o zriadení záložného práva a zostávajúcu
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časť kúpnej ceny sú povinní uhradiť v mesačných

splátkach v lehote najneskôr do troch rokov odo dňa

nadobudnutia účinnosti príslušnej zmluvy o prevode

vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade aj

o zriadení záložného práva, pričom konkrétne sumy

a termíny úhrad budú dojednané v príslušných zmluvách

o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade

aj o zriadení záložného práva.

6. V prípade ak nebude 70 % kúpnej ceny vzťahujúcej sa

na prevádzaný byt a spoluvlastnícky podiel na dome

a pozemkoch niektorým z kupujúcich v určenej lehote

uhradená, časť uznesenia ako aj príslušná zmluva

o prevode vlastníctva nehnuteľností v určenom prípade

aj o zriadení záložného práva týkajúca sa prevodu bytu

a spoluvlastníckeho podielu na dome a pozemkoch, na

ktorý sa má vzťahovať predaj, strácajú platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

     Za:                 11 poslancov.

     Proti:               1

     Zdržal sa            6.

Ďalším bodom je:

BOD 20:

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho

sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316
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nachádzajúcich sa na 4. np. administratívnej budovy, súp.

č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave, a to občianskemu

združeniu art SLNEČNICE, o. z.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže 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

; nájom nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316

o celkovej výmere podlahovej plochy 43,37 m2 nachádzajúcich

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

Hálkovej ul. 11 v Bratislave evidovanej Okresným úradom

Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 31

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

Bratislava-Nové Mesto

; nájomcovi – art SLNEČNICE, o. z., so sídlom: Narcisová

799/8, 821 02 Bratislava, IČO: 42 364 337, zapísanom

v evidencii občianskych združení vedenom MV SR reg. Č.

VVS/1-900/90-44181 (ďalej v texte ako „nájomca“)

; za nájomné vo výške 40,00 EUR/m2/podlahovej plochy

priestorov ročne, t. j. celkom vo výške 1734,80 EUR

(slovom: tisícsedemstotridsaťštyri euro a osemdesiat

centrov) ročne bez sumy za služby spojené s nájmom
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priestorov a to na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia

účinnosti nájomnej zmluvy

; za účelom realizovania výtvarných krúžkov pre deti od 5

rokov

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

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

neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca ako občianske

združenie, ktoré je špecializované na kvalitnú výučbu tanca

a výtvarného umenia pre detí od 5 rokov ako aj dospelých

a realizuje voľnočasové aktivity, t. j. výtvarné a tanečné

krúžky a kurzy vrátane účasti na slovenských ako aj

zahraničných súťažiach, pričom v prenajatých priestoroch

zrealizuje na vlastné náklady úpravy v minimálnom rozsahu –

pokládka umývateľnej podlahy a žalúzie na okná

; za podmienok

- Nájomnú zmluvu nájomca podpíše 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.

- Akékoľvek úpravy priestorov sa nájomca zaväzuje

zrealizovať na vlastné náklady v lehote najneskôr do 1

roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

V prípade, ak nájomca úpravy priestoru v určenej

lehote na účely realizácie výtvarných krúžkov

nezrealizuje alebo zmluva z dôvodov na strane nájomcu

pred realizáciou dojednaných úprav stratí platnosť

a účinnosť, nájomca je povinný uhrádzať vo výške 68,00
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EUR/m2/priestoru ročne, a to aj spätne resp. odo dňa

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalším bodom je:

BOD 21:

Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3

c katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy

s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO:

31 785 212

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže 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
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odzverenie pozemku registra „C“ parc. č. 6128/3 vo výmere

105 m2, ostatná plocha, okres Bratislava III, obec:

Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, ktorý

je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3686

; v účtovnej hodnote 7 905,09 EUR (slovom

sedemtisícdeväťsto päť  EUR 9/100)

; z majetku rozpočtovej organizácie Základná škola

s materskou školou, so sídlom Cádrova 23, 831 01

Bratislava, IČO: 31 895 212.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalším bodom je:

BOD 22:

Návrh riešenia 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

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.
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Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže prosím

návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

Ďakujem.

Daný materiál, dané uznesenie obsahuje 6 bodov a o

každom zvlášť treba hlasovať.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

1. s c h v a ľ u j e

odpustenie nájomného za druhý štvrťrok 2020 v sume

12 447,72 EUR z titulu Zmluvy č. 2/2005 v znení jej

dodatkov č. 1 a 2 nájomcovi SCHOOL s. r. o., so sídlom

Župné námestie č 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890

za podmienky, že nájomca SCHOOL, s. r. o. odpustil

a/alebo vrátil poplatky za vzdelávanie zákonným

zástupcom žiakov navštevujúcim súkromné gymnázium,

súkromnú základnú školu a súkromnú materskú školu,

ktoré nájomca SCHOOL, s. r. o. prevádzkuje.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 19 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k
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2. n e s c v a ľ u j e  odpustenie 50 % nájomného

z titulu Nájomnej zmluvy č. 64/2015 nájomcovi akad.

arch. Branislavovi Kulichovi, Vlárska 16, 831 02,

Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  12 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            7

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

3.  n e s c h v a ľ u j e  odpustenie 50 % nájomného

z titulu Nájomnej zmluvy č. 63/2015 nájomcovi akad.

mal. Márii Molčanovej, Javorinská 2, 811 03

Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                    10 poslancov

Proti:                  0

Zdržal sa:              9.

NÁVRHOVÁ  KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

4. s c h v a ľ u j e   odpustenie jedného mesačného

nájomného a služieb spojených s nájmom v sume 790,11
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EUR z titulu Zmluvy č. 140/2001 v znení jej dodatku

nájomcovi JUDr. Eva Imrišová, Notársky úrad Junácka 1,

831 04 Bratislava, IČO: 31 783 686.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 13 poslancov.

Proti:               0

     Zdržal sa:           6.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

5.  n e s c h v a ľ u j e  odpustenie nájomného v sume

1 221,38 EUR z titulu Nájomnej zmluvy č. 207/2018

nájomcovi Ing. Ľudovítovi Vrbovi, Kulíškova 9, 821 08

Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                11 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          8.

Pán poslanec, čo sa deje?

(Poznámka poslanca.)

Pán poslanec, nemali ste tento materiál vopred? A

nebol v komisiách, a podobne?

(Poznámky poslancov.)

Pani vedúca, môžete povedať pár slov? Prosím, poďte.
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Mgr. J. B i h a r y o v á, referent oddelenia PPČESČaSP:

Dobrý deň. Materiál nebol na komisiách, pretože som

dostala neskoro materiál k spracovaniu. Bol predkladaný na

Miestnu radu a materiál vyšiel z toho aké sme mali

žiadostí. A požiadala som, aby bolo predložené uznesenie na

poslednom zastupiteľstve ktoré ste prijali a schválili.

Predkladateľom uznesenia bol pán Korček. Materiál mal

riešiť žiadostí, ktoré sme mali na Miestny úrad doručené od

jednotlivých nájomcov v súvislosti so situáciou okolo

ochorenia COVID-19.

Materiály, ktoré neodporúčame schváliť sa týkajú

nájmov pozemkov a tieto nie sú nejakým spôsobom riešené ani

čo sa týka predkladaných vládnych materiálov. Nijako to

neovplyvňuje podnikateľskú činnosť nájomcov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Prosím, poďme ďalej.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k

6. s c h v a ľ u j e   odpustenie nájomného za mesiac

(apríl a máj 2020) v celkovej sume 2 800,00 EUR

z titulu Nájomnej zmluvy č. 126/2019 nájomcovi BZS

Company s. r. o., Legerského 3, 831 02 Bratislava.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  17 poslancov.
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Proti:                0

Zdržal sa:            2.

BOD 23:

Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného

majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KV v katastrálnom

území Vinohrady

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Len chcem upozorniť, opätovne tam bola cena podľa

znaleckého posudku nejaká s tým, že Miestna rada ju

odporučila navýšiť na jednotkovú cenu 400 EUR, čiže v tomto

prípade myslím že na dvojnásobok.

     Je to návrh na schválenie prevodu vlastníctva

nehnuteľného majetku ktorým sú pozemky registra „C“ KN

v katastrálnom území Vinohrady.

Nech sa páči, ováram diskusiu.

Pani poslankyňa Pfundtner.

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

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, ja som

veľmi rada že tento materiál máme už konečne spracovaný,

pretože bola som pôvodne oslovená vlastníkmi v danej

lokalite, a bolo to možno niekedy pred 3 rokmi. Takže

trvalo z môjho pohľadu veľmi dlho, kým sa tento materiál

podarilo spracovať. Za to osobitne ďakujem právnemu

oddeleniu, pretože myslím si, že sa vôbec podarilo materiál

spracovať za 3 roky je ich zásluha. Čo ma ale prekvapuje

dnes, že naozaj tu máme dvojitý meter. Ja nerozumiem našej

cenotvorbe. Tu bojujeme možno za dve parkovacie miesta aj
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za cenu, že na vecné bremeno budeme musieť vynaložiť nejaké

podľa môjho názoru neprimerané vysoké finančné náklady.

      A v tomto prípade neviem na základe toho len tak

z ničoho nič, bez ohľadu na vypracovaný znalecký posudok,

bez ohľadu na stanovisko mesta zvýšime cenu pre záujemcov

o viac ako dvojnásobok. Ja to chcem pochopiť. Ja by som

rada pochopila na základe čoho Miestna rada navýšila cenu

na 400,00 EUR?

Na jednej strane musím povedať, že vítam každé EUR,

ktoré príde do nášho rozpočtu, pretože tie peniaze

potrebujeme, aby sme ich vedeli potom nejakým spôsobom

vynaložiť pre našich obyvateľov. Ale my teraz v tomto

momente vieme, že tí žiadatelia, záujemcovia o tento

pozemok, ktorý určite všetci poznáte, že je to svah

a absolútne pre nikoho iného nevyužiteľný. Tá suma je pre

tých žiadateľov absolútne neprijateľná. Mesto dalo súhlas

s odpredajom za podmienok, že jednotková cena je tam 195,00

EUR. A my to teraz zvýšime na 400,00 EUR. Viete ako mi to

príde?

Keď prišiel koronavírus všetci sme potrebovali rúška,

ktoré stáli možno nejakých pár centov a potom podnikaví

obchodníci predávali za niekoľko násobne drahšie. Príde mi

to takto, že zneužívame občas situáciu. Keď to tak nie,

prosím vás, presvedčte ma, že to naozaj tak nie je, že ten

znalec to úmyselne podhodnotil, že mesto asi nevie rátať

a vieme rátať len my na Miestnej rade. Ja teraz nechcem

obhajovať tú nižšiu cenu, božechráň.

Ja som veľmi rada, keď vieme čo predať za maximálne

možnú cenu. Ale naozaj je to primerané, podľa vášho názoru,
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vážení kolegovia? Že my tak z ničoho nič navyšujeme ceny na

dvojnásobok, trojnásobok, len možno na základe podnetov?

Ďakujem veľmi pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovič s faktickou

poznámkou.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Keďže som členom

Miestnej rady a zúčastnil som sa rokovaní, na ktorom sa

v podstate tento návrh objavil dovolím si zaskočiť

v podstate za tu neprítomného Martina Vlačikyho, ktorý

prišiel s tou informáciou. On totiž presne v deň konania

Miestnej rady dostal cenovú mapu z Magistrátu, kde

vyhodnocujú ceny pozemkov v konkrétnych lokalitách na

základe komerčných predajov pozemkov v danej lokalite.

A teda tá navrhnutá cena je ešte nižšia ako je v podstate

cena podľa nejakej cenovej mapy, ktorá vychádzala až okolo

440,00 EUR/m2.

     Takže na základe tejto informácie, rozhodne to nebolo

len na základe nejakého pocitu, alebo snahy za každú cenu

z tých ľudí ťahať nejako veľa peňazí. Jednoducho ten

pozemok v danej lokalite v súčasnej dobe, na základe

relatívne nejakého veľkého počtu vyhodnotených komerčných

predajov, má momentálne približne takúto trhovú cenu

a Miestna rada sa na základe toho takto rozhodla. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :



119

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja iba potvrdím

to čo povedal kolega Petrovič. Priniesol nám takú cenovú

mapu a urobil taký priemer komerčných predajov pozemkov pán

kolega Vlačiky, a vychádzalo to ešte viac ako 400,00 EUR.

Čiže nebolo to tak, že by sme strieľali do vzduchu, ale

samozrejme dám návrh na to, aby sme urobili nejaký

kompromis na 300,00 EUR/m2. Ak bude vôľa to takto schváliť.

Predložím to aj písomne. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za tie informácie. Na

Miestnej rade sa rozhodovalo na základe cenovej mapy ktorá

bola, len potom je to trochu neskoršie v nesúlade, že

Magistrát navrhol sumu na 190,00 EUR/m2 a potom dáme vyššiu

cenu na základe ich cenovej mapy, takže som trošku zmätený.

Tak možno s kolegami uvažovať a urobiť nejaké uznesenie,

a dala by sa tá pôvodná suma ktorú Magistrát navrhoval.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, len trošičku pre objasnenie

a pochopenie situácie vo všeobecnosti. Samospráva predáva
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nehnuteľností za cenu, ktorá je odvodená od minimálnej

ceny, ktorá je cena podľa znaleckého posudku. Čiže tú cenu,

ktorú nám Magistrát schválil, že teda rešpektuje, je

minimálna cena, a je to cena ktorú určil znalec. Vyšlo tam

zhruba 200,00 EUR/m2.

Áno, Miestna rada navrhla zvýšenie relatívne markantné

a zvýšila to podľa cenovej mapy, pretože aj Magistrát

vychádza z toho, že síce je znalecký posudok, ale znalecký

posudok je odlišný od trhovej ceny. Samospráva aj štát by

sa mali pozerať na to, ako by sa správal súkromný vlastník,

keby ten pozemok predával. Aká by bola teda cena, ktorú by

on požadoval od potencionálneho kupujúceho.

Čiže toľko nejaká všeobecná informácia.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ako bolo povedané Magistrát cca

trištvrte roka používa cenovú mapu. Finančná komisia na

meste využíva cenovú mapu. Ja mám k cenovej mape isté

výhrady z toho pohľadu, že znalecký posudok posudzuje

špecifiká tej ktorej parcely. Cenová mapa neposudzuje

špecifiká tej ktorej parcely. A preto ja odporúčam naozaj

všetkým, aby si pozreli, čo sú to za parcely pri tých

jednotlivých predajoch. A pozreli sa na to, či sa to dá

využiť, či sa to nedá využiť, pretože cenová mapa povie že

v katastrálnom území Vinohrady sa predávajú záhrady za

200,00 EUR/m2, ale sú tam záhrady, ktoré sú pod vysokým

napätím, ktoré sa predávajú za 30,00 EUR/m2. Takže je to

niekedy kontra produktívne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Kolegyne, kolegovia, mali by sme rozhodnúť

korektne. Pani Mgr. Biharyová, nech sa páči.

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

Dobrý deň. Tento materiál, áno, trvalo nám 3 roky

pokiaľ sme ho spracovali a predložili Miestnemu

zastupiteľstvu na prorokovanie. Materiál bol prerokovaný aj

vo finančnej komisii, bol prerokovaný aj v Miestnej rade.

Finančná komisia s predloženou cenou nemala žiaden problém,

a to možno aj vďaka tomu, že členom finančnej komisie je

človek, ktorý býva v danej lokalite, a veľmi podrobne

pozná, kde je a ako vyzerá tento pozemok.

Samozrejme, suma ktorú schválila Miestna rada bola

oznámená žiadateľom a tí povedali, že v Bratislave

s takouto cenou nepočítajú, nakoľko títo ľudia si vybavili

za účelom kúpy pozemku aj úvery a majú minimálne prísľub od

banky na akú sumu. Z ich strany som ich požiadala, aby

skúsili navrhnúť sumu, za ktorú sú ochotní prípadne pozemok

kúpiť. E-mail ktorý som dostala hovorí 200,00 EUR,

samozrejme, nevylučuje to možností ďalšieho rokovania

o tejto cene. Je to samozrejme na vás. Keďže majú záujem

o užívanie týchto pozemkov, čo deklarovali aj v minulosti.

A bohužiaľ, mali uzatvárané zmluvy s nevlastníkom, ktorý im

vracal nájom, keď sme na to poukázali, tak im vyplatil

nájom, ak majú záujem sa o tieto pozemky starať.

Ja osobne si myslím, že je dosť nehospodárne odhodiť

ponúkané finančné prostriedky ktoré vieme získať za predaj

tohto pozemku, ktorý mestská časť nijakým spôsobom
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nevyužíva. A okrem prípadného prenájmu, alebo predaja

konkrétnym ľuďom, ani využiť nevie. Upozorňujem, že vstup

na tieto pozemky je naozaj možný len z pozemkov týchto

žiadateľov.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pozrite sa, chceme aby ste korektne rozhodli a mali aj

pocit, že korektne aj rozhodujete. Čiže, ak považujete za

zmysluplné urobiť stretnutie na tvári miesta, aby ste

videli o aké pozemky sa jedná.

Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Povedali ste to, čo som

chcel aj ja povedať, že poďme tam na poslanecký prieskum.

Podporujem pána Mrvu. Nevydierajme ľudí, neviete kde budete

bývať za 15 rokov a budú tu iní ľudia ako my a možno sa nám

to vráti. Takže rozmýšľajme. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Keďže som členom

v Miestnej rade, tak by som tiež chcel povedať k tomuto

návrhu. Pri ostatných návrhoch na predaj pozemkov

vychádzame zo znaleckých odhadov ako stanovenia minimálnej

ceny za predaj. A pokiaľ sa pamätám, tak za posledného dva
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a pol roka sme aj my v tomto zastupiteľstve navrhovali

zvýšenie tej predajnej ceny. Nikdy sme, pokiaľ si pamätám,

neakceptovali ten znalecký odhad.

Chcem povedať ešte ďalšie, že my sme na Miestnej rade

diskutovali o tom návrhu. Tá cenová mapa nebola jediným

argumentom ktorý nás viedol k stanoveniu takejto ceny.

A takisto sme brali do úvahy veľkosť toho pozemku, jeho

situovanie, jeho možno scelenie ako samostatného uceleného

územia. Čiže pri aj stanovovaní tohto návrhu sme vychádzali

nielen z toho, že na Vinohradoch je stanovená nejaká cena

za m2, ale prihliadali sme aj na konkrétne umiestnenie,

tvár, rozsah toho pozemku. Z tohto všetkého ako vznikol

tento návrh. To len na vysvetlenie.

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 v podstate ďakujem Petrovi (Ing.

Vaškovič), lebo povedal polovicu z toho čo som chcel

povedať. Ja by som len chcel poprosiť kolegov, neoperujme

tu takými slovami „vydieranie občanov“ a podobné veci.

Jednoducho naša úloha je samozrejme pomáhať aj občanom a na

druhej strane zabezpečovať hospodárenie mestskej časti.

A jednoducho môžeme sa líšiť v názoroch, môžeme mať rôzny

názor na to, aká má byť predajná cena nejakého pozemku, ale

dovolím si vyprosiť také „že my vydierame občanov“ a kvôli

vydieraniu sme sa nejakým spôsobom rozhodli, lebo to už
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zaváňa takým hrubým a tupým populizmom. Ďakujem pekne. Ale

to je asi všetko z mojej strany.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto do diskusie

prihlásiť? Dobre. Vieme, vnímame o aký pozemok ide? Vieme

o čom budeme hlasovať, alebo dám radšej materiál stiahnuť

a urobíme si stretnutie na tvári miesta nech vidíte, ako

ten pozemok vyzerá, kde je alokovaný a aké sú tam prístupy,

aké sú tam problémy, naopak príležitostí sú tam – áno?

Pani poslankyňa Pfundtner.

Poslankyňa Mgr. E. P f u n d t n e r:

Pán starosta, ďakujem za túto možnosť. Ja by som

určite privítala, myslím že aj ostatní kolegovia, keby sa

ten materiál nateraz stiahol a pokúsili sme sa tam naozaj

ísť. A tak ako to odznelo aj z úst členov Miestnej rady, ja

som si veľmi pozorne vypočula ich argumenty. Vnímam to.

Hovorím, chcela som pochopiť, ako tá cena vznikla.

A odznela tu informácia, že vznikla na základe nejakej

cenovej mapy. Priznám sa, ja tú cenovú mapu nepoznám, ale

musím súhlasiť s pánom poslancom Mrvom, ktorý poukázal na

skutočnosť, že nie je pozemok ako pozemok a naozaj si

zobrať do úvahy aj to, že tá cenová mapa a možno tá

priemerná cena v danej lokalite nie úplne zohľadňuje všetky

vlastností a daností daného pozemku.

Takže ak je tu ešte priestor na možné rokovanie, ja by

som to určite privítala a podporila. Ďakujem pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja si myslím, že môžem poprosiť pána

prednostu o to, aby materiál stiahol s tým, že pôjdeme na

tvár miesta, pozrieme sa ako to vyzerá a budeme mať

informáciu o tom, čo je tam možné postaviť. Aký je územný

plán, rovnako či tam sú alebo nie sú v dostupnosti siete,

a tým pádom budeme vedieť vyhodnotiť, každý sám za seba,

aká cena je korektná, či je v poriadku. Lebo na jednej

strane nikto z nás nemá záujem predávať to pod férovú cenu,

trhovú. Ale na druhej strane ani predražovať cenu pozemku,

ktorý je pre mestskú časť nevyužiteľný; to tiež nechceme.

Čiže ešte predtým dám slovo pánovi poslancovi

Mikulcovi s faktickou poznámkou.

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

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

doporučiť aj úradu, že či by nebolo vhodné, aby pri

predajoch alebo prenájmoch pozemkov neboli prizývaní

minimálne tí gesční poslanci, alebo poslanci z obvodov, aby

sa nám nestáli také anomálie, že niekto príde na pozemok,

nie je tam pozemok, ale už tam aj niečo stojí. Dalo by sa

to zabezpečiť, pán starosta? Aby tí poslanci boli a vedeli

by aj kolegom povedať, že o čom hlasujú, atď., atď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Určite vieme zabezpečiť, aby poslanci mohli si pozrieť

každý jeden materiál, kde sa bude niečo predávať alebo

prenajímať. Dobre.

     Pán prednosta, môžete, prosím, stiahnuť tento

materiál?
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S tým že, môžeme si kolegovia počas prázdnin to naplánovať,

prípadne možno aj dve stretnutia, keď niektorí budú mať

dovolenky – áno?

Prednosta JUDr. Ing. Ľ. B a n í k :

Sťahujem materiál.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Čiže dáme to do ďalšieho zastupiteľstva, pán prednosta

ten materiál stiahol s tým, že tam navrhneme cenu, ktorá

bude výsledkom nejakej dohody a vzíde z komisií a Miestnej

rady na základe obhliadky a ďalších informácií o tomto

pozemku.

Pani vedúca Červenková, chcem sa opýtať, máme 12,12

hod. a je čas na obed? (Neskôr.)

Rozumiem, môžeme pokračovať ďalej.

Máme pred sebou bod:

BOD 24:

Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných

výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto dňa 17.03.2011 uznesením č. 2/16, v

znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa

16.06.2011 č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa

14.02.2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ako viete, ja som sa vždy bránil tomu, aby sme znížili

ten príspevok pre novorodencov. Bol som vždy za to, že naša

mestská časť dáva najvyšší príspevok na Slovensku, ale

postupne ostatní nás nejako dobiehajú. Faktom je, že každý

mesiac máme nižšie a nižšie príjmy než bola prognóza. Kedy

tento stav skončí, nie je jasné, čiže chtiac – nechtiac

musíme identifikovať všetky možností ako peniaze ušetriť.

Bohužiaľ, aj vrátane možností, ako isté veci nerobiť. Nie

je prijateľné, aby sme na konci dňa nemali na výplaty,

energie a podobne. Berte to ako, bohužiaľ, jedno

z nevyhnutných opatrení, a budú musieť nasledovať aj

ďalšie.

Nech páči, otváram diskusiu.

Pani poslankyňa Augustinič,  ako prvá.

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

Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že som proste proti

tomuto zníženiu. A zároveň sa chcem spýtať, keďže to

v dôvodovej správe nebolo uvedené, koľko je to peňazí

s rozpočtu mestskej časti? Nikde som túto informáciu

nenašla. Ak sa bavíme o tak malej sume, o akej si myslím že

sa bavíme, tak som v zásade proti, aby sme v tejto situácii

rodinám zobrali tento príspevok. A určite nebudem hlasovať

za. Takže poprosím, ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca, vieme prosím povedať, koľko peňazí je

orientačne alokovaných na tento príspevok na rok? 80 tisíc

celkovo? 90 tisíc?
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     (Ing. Paracková: Koľko sa minie).

Alebo koľko sa minulo v minulom roku?

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca hospodárskeho

a finančného oddelenia:

Takto: Čo máte rozpočtované na rok 2020, máte

schválené v rozpočte okolo 75 000 EUR. Pre rok 2020 bol

vlastný rozpočet 75 tisíc. V roku 2019 bolo poskytnutých

530, a to bolo v sume 106 tisíc.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

A ešte jedna informácia pre istotu. Ak dobre si

spomínam, ľudia ktorí požiadali v novembri, decembri, tí

korunky ešte nedostali, že? Tí boli presunutí?

Ing. I. P a r a c k o v á, vedúca oddelenia:

V marci sa nemohli robiť kvôli koronakríze stretnutia

na odoberanie týchto finančných prostriedkov, tak sú tam

ešte nevyplatené niektoré veci z minulého roka. Tým vlastne

celkový náklad týchto prostriedkov bude vyšší.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže ide o nejakých 120 000,00 EUR ročne, a tieto

príspevky stoja mestskú časť; čiže chceme ich znížiť na

polovicu? Samozrejme všetci tí, ktorí požiadali do

zastupiteľstva, do schválenia tohto materiálu, tak všetci

budú mať ešte príspevok v tej starej výške.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nadviažem na

kolegyňu K. Augustinič, ja taktiež nie som pripravený

podporiť tento materiál. Jednak tak ako ste povedali, keď

budú už vyplatené tie príspevky keďže boli podané žiadostí,

tak neušetríme ročne tú sumu, o ktorej ste hovorili.

A neviem, či je úplne správne, aby prvým nejakým šetriacim

opatrením sme išli takýmto spôsobom a týmto opatrením že

budeme teraz šetriť na rodinách s deťmi.

     Ja si myslím, že úrad by nám mohol pripraviť nejaký

širší rozsah opatrení, kde by sme si mohli prípadne my

vybrať. Samozrejme, tie opatrenia by mali byť dočasné,

maximálne na rok. Predpokladám, že budúci rok už bude

lepšia situácia, ale aby sme prvé opatrenia schválili tohto

charakteru, takže ja nepodporím tento materiál. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja by som rád podotkol, že úplne prvé opatrenie bolo,

sme sa dohodli, že znížime plat starostu na zákonnú úroveň

a každý mesiac starosta odovzdáva časť peňazí do korona-

fondu. A ďalším opatrením bolo, že znižujeme stavy

pracovníkov na všetkých úrovniach, to znamená tak na

Miestnom úrade, Stredisku kultúry, Knižnici a v EKO-

podniku, atď., atď.

     Ja tiež mám problém s týmto materiálom, na druhej

strane prijímam, že tá situácia bude stále horšia a horšia,

a budeme musieť šetriť všade. Vrátane napríklad aj dotácií.
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Podotýkam, že kraj úplne zrušil poskytovanie dotácií

v tomto roku, kdežto my v tom pokračujeme.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne. No, ja si dovolím poznamenať len jednu

vec, a to je to, že nie som ani ja nejakým priateľom

obmedzovania pomoci rodinám, len toto je skutočne dávka,

ktorá ide úplne každému. Nie je nič horšie ako neadresné

sociálne dávky, lebo tu vôbec nerozlišujeme, tu nie je

vôbec žiadny kvalifikačný predpoklad na to, že si o to

niekto môže požiadať. To znamená, rodina s mesačným príjmom

6 tisíc EUR má rovnaký nárok na túto dávku ako rodina

s mesačným príjmom 500 EUR.

     Ja sa domnievam, že efektívnejšie využitie finančných

prostriedkov mestskej časti najmä v situácii kedy tých

prostriedkov nie je veľa, majú byť adresné sociálne dávky,

pomôcť tým ľuďom, ktorí sú naozaj odkázaní na túto sociálnu

pomoc. A nie rozdávanie príspevkov pri narodení dieťaťa

úplne každému, kto si o to požiada. Takže ja na rozdiel od

kolegov som pripravený tento návrh podporiť a podporil by

som ho aj keby nešlo o opatrenie v rámci úspor čo sa týka

koronakrízy, pretože si myslím, že skutočne je na čase, aby

sa mestská časť adresnejšie venovala sociálnej politike

a začala ju robiť skutočne spôsobom, že bude adresne

poskytovať dávky tým, ktorí sú na ne naozaj odkázaní, ktorí

ich naozaj potrebujú. A nie rozhadzovať peniaze na plocho,

úplne hocikomu, kto si požiada. Ďakujem pekne.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec v tejto veci sa rozchádzame a aj sociálna

teória, ktorá rieši otázku dávok hovorí o tom, že sú veľmi

pozitívne vnímané práve dávky ktoré idú naozaj všetkým

skupinám obyvateľstva a nielen tým vyslovene nízko

príjmovým. Takže aj ľudia s vyššími príjmami majú výdavky

na tie deti, a je to jedna z mála dávok aj s priemermi,

a nehovoriac o tom, že tí rovnako platia dane. Tu ide

naozaj o to, pomôcť každej mladej rodine, a je to aj akýsi

symbolický akt zo strany obce; záleží nám na vás a záleží

nám na každom dieťati.

Pani poslankyňa Augustinič, faktická poznámka.

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

V zásade súhlasím s tým, čo ste povedali. Rovnako

nemyslím si, že by rodičia, ktorí platia dane by za svoje

dieťa nemali príspevok, lebo proste nemali, na to možno

majú.

Som za to, aby bol štátny príspevok pri narodení. A na

margo toho, či by som ja išla rušiť keď máme problém

v rozpočte, tak napríklad zrušme Hlas Nového Mesta. Môj

osobný názor: prestaňme ho vydávať, netlačme ho a radšej

dajme tie peniaze rodinám. To je moja pripomienka. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :



132

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Ďakujem pekne. Ja sa prikláňam k názoru zrušiť Hlas

Nového Mesta. Ako člen dotačnej komisie prikláňam sa k tomu

názoru, že by sme nemali ďalej vyplácať dotácie. A zároveň

tento materiál podporím aj napriek tomu, že je to naozaj

možno pre mnohých rodičov nepríjemné. Sme v situácii, kde

naozaj musíme šetriť finančné prostriedky. Nejdeme tú dávku

zrušiť úplne. A zároveň chcem pripomenúť, že naša mestská

časť, ak sa nemýlim, patrí medzi mestské časti, ktoré majú

najväčšiu túto dávku v rámci mestských častí v Bratislave.

Preto je na mieste sa zamyslieť aj nad tým, či túto dávku

nenechať na úrovni zníženej. 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 za slovo, pán starosta. Chcem tu povedať

pánovi kolegovi, že ten návrh vecí sú sociálne dávky.

Doteraz som nevedel, že dieťa bohatého človeka má inú

prioritu, alebo inak je hodnotené v sociálnom štáte ako

dieťa chudobného človeka.

     Pre dieťa je jedno aké je a za príjem rodičov určite

nemôže. Prečo my by sme mali kádrovať? 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 za slovo, pán starosta. Ja si myslím že táto

dávka, minimálne príspevok pre novonarodené dieťa je

scestná, lebo je adresovaná rodičom kde minimálne jeden

musí mať trvalý pobyt v mestskej časti. Čiže ja som za to,

že ak sa má šetriť, tak nech sa začne šetriť. Samozrejme

uznávam že Vy pán starosta ste si navrhli znížiť plat,

prispievate, atď. Ale niektorí kolegovia tu spomínali aj

dotácie, a tam uznávam, že radšej spravme tam poriadok,

pretože tam niekedy dávame aj dotácie, ktoré idú

jednotlivým právnickým osobám, kde napríklad my nemáme

prehľad, či nakoniec sú z mestskej časti, či tie peniaze

skončia na podporu detí, ktorých rodičia majú trvalý pobyt

v mestskej časti alebo nie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

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

vyjadriť k tomuto bodu, a myslím, že už sa o tejto téme

diskutovalo dlhšie. A podporujem to čo povedal aj kolega

Mrva, že naša mestská časť dáva najviac. A možno pre

vysvetlenie aj ostatným, že my to chceme dávať adresne to

čo sa ušetrí. Ale my akoby presadzujeme to, že nie je to

pre všetkých rodičov, nie pre tých ktorí majú bohatších,

nedostanú. Všetci dostanú rovnakú dávku, len nižšiu. A ja

si myslím, že by sa to malo adresne venovať to čo sa ušetrí

a nie si tu niektorí robia populizmus. To je môj názor.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Mašátová.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem pekne. Ja sa už asi do tretice budem opakovať,

ale asi tento príspevok máme najvyšší na Slovensku. A ja

som určite za to, aby príspevok ostal zachovaný, ale nie až

v takej výške. Myslím, že tých 100,00 EUR je veľmi pekný

prejav mestskej časti voči čerstvým rodičom. Otázka je ako

hľadať nejaké nástroje, aby povedzme potom sa vytvoril

nejaký balík, ktorý už tí rodičia, ktorým by tá pomoc

reálne pomohla, že to nedostáva len v nejakej symbolickej

rovine, že ďakujeme za tie EUR a naozaj by to potrebovali,

by si už mohli odtiaľ požiadať alebo čerpať nejakým

spôsobom z toho nejakého balíku, kde by sa tie peniaze

mohli šetriť; ak sa to tak poviem. Alebo nájsť každoročne

nejakú suma, ktorá by išla vlastne cez sociálne takýmto

rodičom. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Napriek tomu, že tento

návrh je mimoriadne nepopulárny, ja som takisto rozhodnutý

a odhodlaný ho podporiť z toho dôvodu, že si myslím, že nie

korona je hlavnou príčinou, prečo sme sa rozhodli takýto

návrh pripraviť. Možno si vážení kolegovia pamätáte, vážené

panie kolegyne, vážení páni kolegovia, že už v minulom
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volebnom období diskutovali sme o tom, že naša mestská časť

poskytuje naozaj najvyšší príspevok pri narodení dieťaťa do

rodiny. A ja sa takisto prihováram za to, že pri ušetrení

finančných prostriedkov, ktoré by sme takýmto spôsobom

ušetrili, by sme mali adresne pomáhať ľuďom, ktorí na to sú

odkázaní, alebo ktorí jednoducho nemajú toľko šťastia, aby

mohli svojim deťom, svojej rodine venovať to čo potrebujú.

Mne sa zdá, že tento návrh je dobrý.

     Do budúcnosti si myslím, že môžeme o ňom diskutovať.

Ale v každom prípade ja ho podporím. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Faktická poznámka pani poslankyňa

Augustinič.

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

Ďakujem za slovo. Ja som bola hrdá, že máme najvyšší

príspevok pri narodení dieťaťa. A bola som hrdá na to, že

táto mestská časť to zobrala tak a pomáha rodičom pri

narodení dieťaťa. To, že ideme znížiť, ja sa pýtam čo iné

ešte tak robíme pre tie naše rodiny v rámci mestskej

časti? Lebo robíme toho oveľa menej ako robíme napríklad

pre dôchodcov; a tým nie že nechcem dať dôchodcom. Čo

podporujeme, aké veci, kultúrne veci, kluby dôchodcov, atď.

Len si to dajme do porovnania, a ten príspevok pre detí je

jedno z mála opatrení, ktoré robíme smerom k rodinám. Takže

ja opakujem, som á priori proti.
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A ešte by ma tak zaujímalo, koľko nás stojí vydávanie

Hlasu Nového Mesta? Ak by ste mi mohli na to odpovedať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani vedúca, budete taká láskavá, mohli by ste?  Ak

sa nemýlim okolo 5 000 EUR mesačne, 3 a pol, môžeme to

zistiť. Ale ak poviete, my pripravíme v rámci zmien

rozpočtu návrhy, alebo odporúčame, pretože určite počítame

s tým, že tohto roku budeme mať nižšie príjmy než boli

rozpočtované. Čiže tam bude musieť byť viac opatrení.

Jedným z nich bude zrejme aj Hlas Nového Mesta.

Pán vicestarosta Winkler.

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

Ďakujem pekne. Áno, my sme skutočne celé minulé

volebné obdobie tlačili aj na pána starostu keď sme

pripravovali rozpočet, aby sa tento príspevok znížil na

100,00 EUR. To, že teraz je Cobit-19, samozrejme ja tento

návrh podporím. A tie ušetrené peniaze budeme potrebovať

niekde inde.

     Ale čo sa týka kapitoly sociálnych vecí som za to, aby

boli adresné. Viete v akej sme situácii, mali sme tu 2

materiály, nejaké úplne zbytočne parkovacie miesta, ktoré

sme mohli predať, z toho by sme mali 30 tisíc, ďalšie to

boli veľké pozemky, kde by sme dostali cca 200 tisíc, takže

sme nejakí veľmi rozšafní, kolegovia. To si uvedomte, aby

sme potom neplakali v septembri na zastupiteľstve. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán  starosta. Ja súhlasím s pani

kolegyňou Augustinič. Taktiež si myslím, že lepšie je

radšej vyplatiť príspevok a nechať to na rodičov kde

konkrétne tie peniaze minú. A nerobiť toľko kultúrnych

akcií; viem že aj teraz bola na Kuchajde kultúrna akcia pre

rodičov. Bolo tam 300 – 400 rodičov, určite to niečo stálo,

určite to musela mestská časť zaplatiť. A myslím si, že

rodičia by radšej prijali, keby dostali peniaze. Oni budú

mať možno nejakú kultúrnu akciu a potom nebudú musieť byť

odkázaní na to, že to spraví mestská časť.

A čo sa týka vydávania Hlasu Nového Mesta, ja som

v Redakčnej rade. My sme sa zaoberali aj teraz na ostatnej

Redakčnej rade šetriacimi opatreniami. Jednak teraz Hlas

Nového Mesta momentálne nevychádza. A dohodli sme sa, že

bude vychádzať v inom formáte, bude sa používať iný papier,

a tam by mali byť úspory vo výške vyše 1 tisíc EUR mesačne,

alebo na vydanie. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ja len poviem, že pokiaľ ide o kultúrne

opatrenia, kultúrne akcie, tak tam šetrenie začalo ako

jedno z prvých. Takže aj Kultúrne leto bude vo výrazne,

výrazne obmedzenom formáte. Čiže ako vidíte žiadne

otvorenie Kultúrneho leta nie je, uvidíme čo bude vôbec na

záver. Čiže oproti rozpočtu aj tam ideme výrazne, výrazne

nižšie.
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Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka.

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

Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, koľko nás stojí

ten časopis; takže „nula“ by mala platiť na septembrové

vydanie. Bude výberové konanie na tlač časopisu. Ako

povedal kolega Korček znížili sme papier a jeho kvalitu.

Pôjdeme do jedného formátu a tak by to malo vychádzať

niekde okolo 5 tisíc EUR na to vydanie, či bude 20 stranové

alebo 24 stranové, len na základe prieskumu. Čiže bude sa

na to robiť výberové konanie cez Vestník, a možno sa

dostaneme ešte nižšie. Teda asi toľko k tomu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak dovolíte, mám tu presnejšie čísla: Za minulý rok

išlo celkovo o čiastku 41 000,00 EUR, pričom v tomto roku

by išlo o vyššiu čiastku, pretože ceny expedície išli

jednoznačne hore. A na druhej strane myslím, že dva alebo

tri mesiace Hlas Nového Mesta nevychádza. Toto je téma, kde

budeme rešpektovať váš názor a musíme nájsť spoločnú zhodu

čo spraviť.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len ku kolegom: Chcel by som podotknúť, že naša

mestská časť sa vlastne nenachádza v nejakej dobrej

kondícií. A ešte dnes prídu na rad body, dotácie pre

jednotlivé združenia alebo kluby. A tam budeme musieť tiež

nejakým spôsobom krátiť. Čiže možno by bolo na mieste, keby
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kolegovia tento bode ešte raz prebrali. Možno nájsť nejaký

kompromis, aby sme mohli dať aj týmto klubom alebo nejakým

centrám, kde ešte dať nejakým spôsobom. Lebo fakt, peňazí

nie je veľa. Ja tiež som proti tomu, aby sa krátilo pre

rodičov, ale zase situácia je taká aká je, je vážna. Máme

problémy vo všetkých smeroch, aj v EKO-podniku pre

zamestnancov čo sa týka výplat. Čiže treba si možno ešte

raz zvážiť, ako budeme postupovať aj pri tomto bode.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf.

Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Povedali ste jednu

sumu, koľko nás stojí Hlas Nového Mesta, ale podľa mňa

v tej sume nie je odrátaná suma za inzerciu, i keď sme sa

snažili nájsť inzerenta, ktorý nám zaplatí asi 1 600 EUR

keď sa s ním dohodneme, čo je vlastne polovica  z toho

nákladu. A taktiež možno treba začať rozmýšľať, ja som dal

minulého roku taký pozmeňovací návrh na zrušenie Televízie,

kde sme ušetrili peniaze. Takže treba sa pozrieť aj inde

a nemusíme práve brať deťom. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič, faktická

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

Ďakujem. Ešte by som doplnil pána kolegu Volfa.

Takisto na Redakčnej rade sme prišli s takou variantou, že

pani Škutková by mala na starosti aj rozvoz tých novín, kde

by sme mali ušetriť ďalších 30 %, čiže nebude to 1 800 EUR,

ale nech je to okolo 1 100 EUR. Takže vieme to ušetriť aj

na tomto. Povedala, že do toho pôjde, vyskúša to na nejaké

dve – tri čísla určite, takže aj na Redakčnej rade Hlasu

Nového Mesta sa našli spôsoby ako ušetriť, ale treba

posilniť ten fregment predaja, tej inzercie. Verím tomu, že

si dokážeme na seba zarobiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ak dovolíte, ja by som išiel z Hlasu Nového Mesta

niekde inde. A k tejto téme sa môžeme kedykoľvek vrátiť, ak

bude prevaha ľudí úplne zrušiť, budeme to rešpektovať

samozrejme. Jednoducho musíme nájsť peniaze a čo najskôr

všade kde môžeme ušetriť, čo nemusíme realizovať.

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem. Ja len by som chcel pripomenúť kolegom, že na

návrh pána Volfa my sme vlastne už aj šetrili v oblasti

medializácie na TV Bratislava, kde teda na podnet miestneho

zastupiteľstva ste vypovedali zmluvu.

A ešte taká drobná poznámka k tým kultúrnym akciám:

Viete, že by som bol rád keby tie kultúrne akcie do konca

roku neboli, lebo všade čítame, že sa bude valiť

pravdepodobne druhá vlna koronavírusu, a predsa sa tam
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ľudia zhromažďujú. Neviem či ja osobne by som bol radšej,

keby ostal ten príspevok a radšej by neboli do konca roka

tie kultúrne akcie, pretože tam my ani nekontrolujeme, či

tí ľudia sú z Nového Mesta alebo nie. Ja tiež osobne, a aj

iní kolegovia, robia rôzne kultúrne akcie pre našich

obyvateľov a nikto tam nekontroluje kto je z Nového Mesta,

kto nie. Tá propagácia prebieha cez sociálne siete. Čiže

tam zvyčajne tých 50 % ľudí z mojej skúsenosti, je mimo

mestskej časti. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Ja by som zásadne súhlasil, keby bolo že buď

alebo, ale ono situácia bude taká, že ani, ani, ani. A my

v podstate neplánujeme kultúrne akcie, tie nebudú na

Vajnorskej do konca roka žiadne. Na Kuchajde úplne

minimálne, pokiaľ nebudú sponzori. A čosi na Kramároch, ale

aj to minimálne. Čiže, ono to nie je tak, že sú niekde

nejaké peniaze, ktoré možno presúvať. Ono je to skôr tak,

že tie peniaze reálne nie sú a nebudú a musíme brať aj

z kultúry, aj z Hlasu Nového Mesta, aj z príspevku pre

detí, aj z príspevkov pre pracovníkov úradu, ecetera,

ecetera, ecetera. Jedna, dve, tri položky to nevyriešia.

A verte mi, že vždy som bojoval za to, aby tento príspevok

zostal v plnej výške. A keď prichádzame s týmto materiálom,

naozaj to znamená že fyzicky tie peniaze nebudú

Pán vicestarosta Vaškovič.

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

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

odpovedať kolegyni K. Augustinič na to, čo robí mestská
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časť pre deti alebo pre rodiny. Nebudem hovoriť presne

v termínoch ktoré sa v tejto oblasti používajú, lebo zasa

sa nevenujem tejto oblasti, alebo tejto téme. Ale od jesene

minulého roku, ak sa dobre pamätám, tak mestská časť sa

zaviazala, resp. pre viacdetné rodiny, alebo rodiny, ktoré

majú 3 a viac detí a navštevujú predškolské zariadenia,

nemusia vlastne platiť ten príspevok a za tento príspevok

im prispieva mestská časť. Myslím si, že toto je jedno

z opatrení, ktoré je veľmi adresné, podporuje viacdetné

rodiny a je to jeden z nástrojov, pomocou ktorého mestská

časť týmto rodinám pomáha. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Priznám sa, že my ako

členovia sociálnej komisie sme tento návrh nepodporili.

A to z toho dôvodu, že ide o 8 rokov staré opatrenie,

z ktorého sa síce vypúšťajú dva odseky a pritom je tam

odvolanie na neplatnú vyhlášku. Aj keď som si pozerala

príspevky v ostatných mestských častiach, najmä v Starom

Meste ale aj v Ružinove, tak všetci mali aj takýto

príspevok na dieťa aktualizovaný a vychádzalo sa tam

z úplne iných podkladov. Je tu aj pán Bednár zo sociálneho

oddelenia, a je tu aj šéfka finančného oddelenia pani

Paracková, takže môže sa k tomuto vyjadriť. Lebo my tu

zbytočne hovoríme o nejakom šetrení keďže tie peniaze boli

znížené a boli znížené pred COVID-om. To znamená, že ak
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vlastne tento príspevok necháme, tak moja otázka je, či sa

nájdu peniaze na jeho vyplatenie v pôvodnej výške?

Na druhej strane dávam na zváženie predkladateľovi,

aby predsa len materiál stiahol a dal možnosť sociálnemu

oddeleniu prepracovať ho, ale nielen tento príspevok

o finančnej výpomoci deťom, ale aj ostatné príspevky, ktoré

sú vlastne vyplácané zo sociálneho oddelenia. A je to

hlavne príspevok na stravu dôchodcov, ktorý tiež nebol

aktualizovaný 8 rokov. To znamená, že tam sú tie hranice už

úplne od veci a podľa mňa tam mestská časť šetrí na tom, že

vlastne ten minimálny dôchodok je najväčší príspevok

mestskej časti stanovený na 300 EUR. Osem rokov je to,

prosím, nezmenené.

A ešte by som chcela sa vrátiť k tomu, čo hovoril Peťo

(Ing. Vaškovič). Tu som pozerala Staré Mesto, tak ono nemá

tú podporu rodín cez toto doplácanie na ich vlastne

využívanie zariadení mestskej časti, ale má to tiež ako

jeden zo sociálnych príspevkov. Takže má proste 7 alebo 8

VZN Staré Mesto. Každý príspevok má tam popísaný veľmi

jednoduchým spôsobom. A bola by som veľmi rada, kedy aj

naša mestská časť išla týmto smerom.

     To znamená, že ak by sme dokázali povedzme do

septembra v spolupráci so sociálnym oddelením spracovať

nové návrhy aby prešli komisiami, tak potom by sme mohli už

uplatniť tú zmenu transparentne v ďalšom rozpočte.

     Otázka však je, ak teda tento príspevok zostane

v plnej výške, kde mestská časť vezme peniaze? Pokiaľ by si
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predkladateľ predsa len osvojil  ten môj návrh a materiál

stiahol.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán prednosta, celkom určite je

potrebné aktualizovať všetky materiály, tak ako hovorí pani

poslankyňa. To je jedna vec. Tým nehovorím, že

nerešpektujem tento materiál, ale druhá vec je, na čo nás

správne upozornila, dámy a páni už v rozpočte sme znížili

na tento rok príspevok na dieťa. To neznamená, že by my sme

nemali povinnosť až kým nebude schválený takýto materiál,

a to vyplácať. To je, pochopiteľne, druhá vec. Tá povinnosť

nám zostáva.

Len na to upozorňujem, že ak to budeme chcieť reálne

dobehnúť za celý rok, tak bude potrebné zmeniť rozpočet nie

smerom dolu ale smerom hore.

Pani poslankyňa Šebejová, faktická poznámka.

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

A ešte: Proste zámerom sociálnej komisie keď s tým

nesúhlasila naozaj bolo, že využiť tie peniaze v sociálnej

oblasti, ale my už ich nevyužijeme, lebo oni nie sú.

A neboli už pred COVID-om. Ale bola by som rada, pán

starosta, keby sa okrem Vás vyjadrila aj vedúca finančného

oddelenia pani Paracková, aby teda bolo jasné že nič

neušetríme, lebo šetríme už, boli určené na niečo iné a nie

sociálnej oblasti. Ten rozpočet bol už znížený.

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

Kolegyne, kolegovia, máme bod 24; chce sa ešte niekto

vyjadriť, alebo môžem diskusiu uzavrieť a pristúpiť

k hlasovaniu?

Takže diskusiu uzatváram a prosím návrhovú komisiu

o návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

s c h v a ľ u j e

1. vypustenie článku II. Úplného znenia Zásad

poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto

2. V článku IV. Úplného znenia Zásad poskytovania

finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto v bode a) a v bode b) sa suma

200,00 EUR nahrádza sumou 100,00 EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                8 poslancov

Proti:             4

Zdržal sa:         6.

Dámy a páni, ak dovolíte, a vzhľadom na to, že tu máme

obed, dovoľujem si vás pozvať na obed. Máme 12,43 hod.,
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stačí nám pol hodinka? Myslím, že stačí. Obed je tu

pripravený, čiže stretneme sa o 13,15 hod. opätovne v tejto

miestnosti.  Želám vám dobrú chuť.

(Obedňajšia prestávka.)

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

Pokračujeme v dnešnom rokovaní. Máme tu bod:

BOD 25:

Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Krame v znení zmien

a doplnkov

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

O úvodné slovo poprsím pána vicestarostu Vaškoviča;

nech sa páči, máš slovo.

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

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja nebudem dlho

hovoriť, možno pár viet k tomuto bodu. Tak ako si istotne

pamätáte, aj na minulých zasadnutiach nášho zastupiteľstva

sme deklarovali, že na Miestnom úrade chceme napĺňať

platné uznesenia stavebného zákona a staré územné plány,

ktoré boli spracované niekedy pred 15, niekedy aj 20 rokmi,

ktoré budeme preskúmavať. Teda preskúmavať ich aktualitu,

teda či sú aktuálne.

     A toto je druhý z územných plánov, Územný plán Horný

Kramer. Materiál ste dostali a z toho materiálu ste sa

istotne oboznámili že ten územný plán podľa nášho odborného
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názoru pracovníkov úradu, je už neaktuálny. A rozhodli sme

sa spracovať nový územný plán.

A chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že už

v bode č. 11, kde sme schválili už návrh na zmenu rozpočtu,

kde boli vyčlenené aj finančné prostriedky na spracovanie

tohto územného plánu. Takže spolu s kolegami a kolegyňami

na  Miestnom úrade, oddelenie územného plánovania

a životného prostredia pustíme sa do spracovania Územného

lánu zóny Horný Kramer. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne pán vicestarosta.

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je

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

1. Berie na vedomie

Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer

v znení zmien a doplnkov.

2. Poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto zabezpečiť obstaranie nového Územného plánu

zóny Horný Kramer 2020“.

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

Áno, ďakujem pekne.
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     Prosím, pripravíme sa a budeme hlasovať o bode č. 25

dnešného programu.

(Hlasovanie.)

Za:              17 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Materiál bol prijatý. Ďakujem pekne.

BOD 26:

Informácia o spracovaní územných plánov zón

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

Máte tu kompletnú informáciu o spracovaní územných

plánov zón, tabuľku priloženú, čiže bez úvodného slova

otváram diskusiu k tomuto bodu.

Prihlásená je 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

spýtať, v akom štádiu je Územný plán Jelšová?

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

Nech sa páči, pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Územný plán Jelšová je v takom

stave, že včera večer som dostal komplexné vyhodnotenie
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pripomienok k návrhu Územného plánu zóny Jelšová. Ja som si

osvojil súčinnosť s pani, odborne spôsobilou osobou, ktorá

ho spracováva, pani Ing. Jankovičová to robí. Takže

pripravujeme predpokladám, že ešte v lete začneme

prerokovávať, resp. dorokovávať tie vznesené pripomienky.

To znamená, pracujeme na tom. A ja urobím všetko pre to,

aby sme tento územný plán, pretože sme v ňom najďalej,

urobili to aby sme ho pripravili na schválenie.

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

Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Pani Timková ma tu prosí, aby som ešte

dopovedal, že či budeme o tom informovaní?

A moja otázka smeruje k tomu, že pri územných plánoch

zón väčšinou mávame ten dopravný generel, alebo tú dopravnú

štúdiu. Ja si pamätám, že keď sme boli ešte na Vajnorskej,

tam ste hovorili nejaké termíny, v ktorých sa vieme

pohybovať. Tak by som chcel sa na rovinu spýtať, že či tie

termíny dodržujeme, ako sme pozadu, na rovinu. Ďakujem.

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

Áno, odpovie pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo. Pán poslanec, povedali ste „na

rovinu“, tak poviem Vám na rovinu. Ako by som to povedal

kulantne? Takto poviem, nie je celkom zhoda medzi mojim
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názorom a názorom odborných pracovníkov na Miestnom úrade

o význame tejto urbanistickej štúdie dopravného rozvoja,

diskutujeme o tom. Ja vyvíjam veľký tlak, lebo si myslím,

že to má zmysel, má význam na to aby sme to začali

obstarávať. Takže istotne to začneme obstarávať.

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

Ešte s faktickou pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Čiže chápem správne, že tie odborné útvary sú proti

tomu, aby sa takéto niečo spracovalo. A potom im treba

odporučiť na diskusiu, ktorá prebiehala po zastupiteľstve,

kde sme k tomu sa ako poslanci jednoznačne vyjadrili, teda

minimálne mnohí z nás. A pán starosta vtedy určite kýval;

že

áno, je to dôležité. Ďakujem.

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

Áno, ja to tiež podporujem. A myslím, že my dvaja

v tomto držíme, prepáčte za výraz „basu“. Ale prosím pána

vicestarostu Vaškoviča, chce odpovedať.

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

Ja to síce nemám moc vo zvyku ako odľahčovať rokovanie

miestneho zastupiteľstva nejakými vtipnými vsuvkami, a to

si dovolím využívať váhu svojej osobnosti a svoju hmotnosť
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na to, aby sme tento dokument, ktorý ja si myslím, že je

dôležitý, mali rozpracovať.

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

Áno. Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ja sa chcem pána vicestarostu opýtať, že či vieš nám

povedať, aké rozpory máte konkrétne v týchto veciach?

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

Prosím, pán vicestarosta  Vaškovič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. A ja som presvedčený o tom, že keď

obstaráme túto urbanistickú štúdiu a v zadaní bude, že to

bude podkladom pre územné rozhodovanie, že istým spôsobom

budeme môcť blokovať alebo stopnúť niektoré projekty, aby

sa nerealizovali niektoré stavebné projekty. Moji kolegovia

na oddelení územného plánovania sa ma snažia presvedčiť, že

urbanistická štúdia je len územno-plánovací podklad

a nebude môcť byť používaná ako záväzný podklad. O tomto

ešte diskutujeme a o tomto sa ešte bavíme.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec filozoficky nie sme

v zhode.

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

Ja mám len otázku, že do akej miery môže mestská časť,

kde sa dá jednoducho odpovedať; stopnúť projekty ku ktorým

má mesto základné záväzné stanovisko.

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

Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Ja som presvedčený o tom, že ak

budeme mať takúto dokumentáciu spracovanú tak bude jeden

z podkladov preto, aby aj mesto prihliadalo na tento

dokument. Preto táto urbanistická štúdia bude prerokovaná

s hlavným mestom, ako orgánom územného plánovania.

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

Áno. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Mohla to byť faktická poznámka. Ja som sa chcela

spýtať na čo dva roky odkedy som ja nastúpila, hovorím

o tej dopravnej štúdii, sa nespravilo nič? A teraz máme

ešte ďalšie dva roky za čo sa to vôbec stihne, alebo ani

nielen zadať.

     Ja chcem iba to povedať, že napríklad teraz na

Kramároch, keď to tak sledujem, je možno 12 takých vecí,

ktoré by tam mohli stavať developeri. A ak to bude trvať 5

– 6 rokov, to je nanič. Ako nič tým nezískame a sú škoda
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vyhodené peniaze. Že či sa to nedá robiť napríklad, čo ja

stále presadzujem „čiastkovo“. Hovorím u nás, to je fakt,

je tam 12 – 13 zámerov ktoré by mali byť na Kramároch

postavené. Stromová sa nerozšíri. Ďakujem.

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

Áno, pán vicestarosta Vaškovič odpovie.

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

Ďakujem za slovo. Istotne že nikto z nás nechce asi

ten materiál rozpracovávať 5 alebo 6 rokov. To znamená, že

istotne budeme tlačiť na to, aby bol spracovaný oveľa skôr

a oveľa rýchlejšie. Ale chcel by som upozorniť ešte na

jednu vec: Tento materiál nemal byť primárne materiálom,

ktorý by mal zastavovať nejakú stavebnú činnosť, on má mať

aj nejaké iné ďalšie funkcie na to, aby boli vytvorené

podmienky a predpoklady na to, aby boli zrealizované

niektoré ďalšie dopravné stavby. Bude hovoriť aj

o rozšírení v niektorých     komunitách, pri riešení

niektorých križovatiek, atď., atď. To, že by tento materiál

mohol poslúžiť na zastavenie niektorých stavebných

projektov, bude jednou z úloh tohto materiálu.

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

Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :
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Tak už len možno na tú otázku; v akom časovom

horizonte to vyzerá? Ďakujem.

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

Pán vicestarosta, nech sa páči.

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

Istotne by sme tento rok chceli zadať túto

dokumentáciu, jej spracovanie, prvé úvodné kroky a etapy.

A istotne predpokladám, že ten cieľ predmetnej dokumentácie

a odsúhlasenie v zastupiteľstve by mohlo byť do tých 3

rokov.

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

     Áno. Ďakujem veľmi pekne.

     Myslím, že všetky otázky boli zodpovedané.

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.

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

Áno. Ďakujem pekne. Prosím pripravíme sa a hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Materiál bol prijatý.

Teraz prechádza k 3 bodom, týkajúcich sa dotácií.

BOD 27:

Žiadosť o príspevok č. 15/2020 - Novomestský športový klub

1922 Bratislava o. z. – na projekt „športová činnosť

mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020“ vo výške

22 500,00 EUR.

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

     Dotačná komisia navrhuje schváliť dotáciu vo výške

19 000,00 EUR.

     Otváram diskusiu, nech sa páči.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím aj z pozície

predsedu Dotačnej komisie vyjadriť sa k tým žiadostiam

o dotáciu; možno aj k problematike dotácii celkovo, možno

trošku komplexnejšie. V tomto roku už sme na Dotačnej

komisii alebo aj na Miestnom zastupiteľstve schválili

pomerne vysokú sumu čo sa týka dotácií celkovo. Vychádza to

okolo 58 tisíc, celková suma  v rozpočte je 65 tisíc EUR.

To znamená, že v zásade sme niekde relatívne blízko tej
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hranice. Mali by sme mať pred sebou možno ešte posledné to

štvrté kolo v tomto roku, do konca septembra.

     A musím povedať že je tu konkrétne aj tento návrh,

o ktorom bola relatívne široká diskusia aj na Dotačnej

komisii, kde ja osobne som navrhoval nižšiu sumu, ktorá

neprešla. Takisto ako kolega J. Mrva navrhoval nižšiu sumu,

ani tá neprešla. Ostatní kolegovia sa rozhodli znížiť tú

sumu, ktorá bola požadovaná na nejakú hodnotu, ktorú vidíte

v návrhu.

     Chcem vyzvať kolegov, aby sa zamysleli naozaj nad tým,

že či týmto spôsobom chceme, keď sme sa tu bavili

o sociálnych službách, keď sme tu hovorili o tom, že peňazí

je málo. Ja chápem, že to nie je nejaká úplne luxusná

záležitosť, ale či skutočne najvyššiu dotáciu zo všetkých

dotácií v tomto roku mestská časť poskytne športovému

klubu. Ja viem, že je to Novomestský športový klub. Vyzývam

vás len na to, aby ste sa proste nad tým zamysleli.

A v súvislosti s tým podávame pozmeňujúci návrh na

zníženie tejto sumy na 10 000,00 EUR. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec, to čo si povedal, to bolo

zarátané aj Kramárik, aj tretie kolo.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

To čo máme na zastupiteľstve, to čo v treťom kole

prejednala Dotačná komisia. Áno.

(Poznámka Ing. S. Winklera: Ale vo výške 19 tisíc.)
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Novomestský športový klub bol ešte v druhom kole, kde

sa neprejednal kvôli KOVIDU, takže ten prešiel do tretieho

kola, ten sa prejednal na poslednom zasadnutí Dotačnej

komisie.

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

Áno. Rozumiem. Pán poslanec Mikulec s faktickou.

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

Ďakujem za slovo. Preberali sme toto aj na stretnutí

klubu, aspoň náš klub. A nakoniec sme dospeli k tej sume,

alebo k podobnej sume ako si navrhol teraz. Čiže za náš

klub poviem, že ideme hlasovať za takúto sumu.

A samozrejme, pristúpime aj k ďalšiemu znižovaniu keďže

tých peňazí je málo a treba myslieť do budúcna. Samozrejme,

keď sa tá situácia zlepší tak sa tieto dotácie, alebo tieto

sumy vedia doplniť. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, chcem povedať viem, že je to

nepopulárne a nepríjemné, ale naozaj keď sa nejako schvália

tieto materiály, dohodnime sa že už žiadne ďalšie dotácie

sa schvaľovať nebudú. Niet reálne z čoho. To, že je nejaký

rozpočet, to je plán. Ale ten plán sa nenaplní. A preto, aj

čo má veľmi mrzí, vás chcem poprosiť, aby pri schvaľovaní

týchto peňazí, buďte veľmi konzervatívny. To znamená, my

neriešime to že presunieme z jednej kopy do druhej. To sú

virtuálne peniaze. Mnohé fyzicky neprídu, nebudú na účte.

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

Pán poslanec Mikulec, nech sa páči.

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

Ja len zareagujem na starostu: Myslel som, že keď budú

nejaké peniaze; nemyslel som že teraz nejaké prídu

a doplnia sa. Myslel som, že keď mestská časť bude v takej

situácii, že to budeme vedieť nejakým spôsobom zalepiť

tieto dotácie. A čo sa týka aj ostatných vecí, ja by som

vyzval všetkých poslancov k tomu, že keď sú nejaké

projekty, ktoré by mohli mestskej časti priniesť nejaké

peniaze, tak treba ich podporovať. Jedným z nich je aj

parkovanie. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ja budem určite sa konzervatívne na to

pozerať, pán starosta. Na Dotačnej komisii som navrhol ešte

nižšiu dotáciu pre tento športový klub. Zároveň, keď ste

nás vyzvali aby už žiadne dotácie neboli, a nemali sme tu

náhodou pri znižovaní dotácií nejaké združenia nejakú takú

dohodu, že v druhom polroku posúdime aká je situácia

a teoreticky túto dotáciu im dáme. Možno sa mýlim, ale mal

som za to, že sme znižovali dotácie pre konkrétne združenia

s tým, že im to dávame na pol roka a druhý polrok sa to
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bude riešiť. Čiže, ak to teraz zrušíme, tak už nedostanú

nič na ten druhý polrok. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre hovoríte. Ja len hovorím, že prosím myslíme

naozaj konzervatívne. Nenahrádzajme konkrétny materiál

s týmto. A áno, som za to, že treba tak ako v prípade

nemenovaného občianskeho združenia, aby sme vyriešili prvý

polrok. Vyriešme to čo bolo doteraz, nech nevznikne

zbytočne nejaký dlh, ale radšej povedzme, prepáčte, nebudú

peniaze, lebo fyzicky nie sú. Čiže zbytočne dám niečo

schvaľovať alebo vás lákať, že v budúcom polroku niečo

bude. Ja si myslím, že bohužiaľ, nebude nič.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček, nech sa páči.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja v tejto súvislosti

sa chcem takto opýtať, pretože aj tie dotácie, ktoré

schvaľuje Dotačná komisia, tak jednak niektoré, a to je

konkrétne žiadosti nad 2 000 EUR, idú potom sem do

zastupiteľstva a tie ktoré sú do 2 000 EUR idú priamo k Vám

na vybavenie. Také boli schválené, alebo odporúčané

v určitej výške viaceré.

     Jedno z nich bolo občianske združenie Púpalky, ktoré

dlhodobo pracuje so zdravotne ťažko postihnutými ľuďmi

a doteraz som si nevšimol na webovom sídle, že by táto
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zmluva bola podpísaná. Takže chcem sa opýtať, či je

podpísaná? Ak áno, to je dobré. Ak nie, tak prečo? Lebo bol

by som rád, keby sme mali rovnaký meter na všetkých a nie

že niektorým dáme a niektorým nedáme.

     Ak tu je nejaká všeobecná zhoda, že konkrétne pre

Novomestský športový klub chceme im znížiť o viac ako 50 %

tú požadovanú dotáciu, ja len chcem upozorniť kolegov, že

myslím si že takto sme významnejšiu dotáciu nikomu

neznížili. A zo strany aj kolegov, ktorí to navrhovali

alebo navrhujú, som si nevšimol, že by na iných občianskych

združeniach,  ktoré sme preberali na tej komisii, chceli

šetriť alebo navrhovali nejaké šetrenie. Ale konkrétne

navrhovali za 3 v tomto občianskom združení, je to športový

klub. A keď si pozriete celý sumár dotácií ktoré

poskytujeme,  tak na šport ide naozaj veľmi, veľmi  málo.

Neviem, či toto je jediná dotácia, ktorá sa týka športových

akcií, ktoré by takýmto spôsobom prebiehali priamo v areáli

Nového Mesta.

     A tu chcem upozorniť, že minimálne v dôsledku toho, že

bola zvýšená daň z nehnuteľností, tak práve tomuto

občianskemu združeniu vyvstávajú nové náklady; myslím vo

výške 4 500 EUR, chcú rekonštruovať ďalšie veci, atď.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Bolo toho viac, pán poslanec, tak

skúsim. Púpalky si vážim, poznám ich prácu, nakoniec ja sám

som im z vlastných peňazí prispel v tomto roku. Snažím sa

s nimi spojiť, pretože chceme ich osloviť ako ďalšie
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občianske združenia, ktorému bolo niečo schválené,

a dohodnúť sa s nimi na dotácii, ale možnosti na nižšej ako

schválila komisia.

     Som  rozhodne za to, aby sme mali rovnaký meter na

všetky občianske združenia, možno s výnimkou tých, ktoré

v tomto období pracovali v prospech skupín, ktoré boli

ohrozené epidémiou. A bolo potrebné im pomôcť, lebo

sanovali určité povedzme sociálne povinností samospráv.

A v prípade Novomestského športového klubu, ak sa bude

krátiť dotácia treba byť féroví k ním. A ak im krátiť, tak

rovnako ako ostatným, pričom áno, máte pravdu, v tomto roku

v oblasti športu ideme naozaj na minimum. Nie som si vedomý

toho, že by vôbec z tej maličkej kapitoly športu niečo

čerpali. A rovnako ako z kapitoly kultúry, aj tu bude to

čerpanie naozaj minimálne. Čiže hypoteticky je tu možnosť,

že táto dotácia bude takmer jediná investícia, alebo skôr

podpora, do športu v našej mestskej časti v tomto roku.

S výnimkou investícií; veď rekonštruujeme Jelšovú,

Ladzianského, atď. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja som chcel len doplniť kolegu, Tomáša Korčeka, že ja

sa tiež prihováram za toto združenie, lebo toto združenie

fakt pracuje s vážne chorými ľuďmi, a bolo by fakt na

mieste keby sme pristupovali ku všetkým združeniam rovnako.

A tam tá suma nie je nejako závratná, že by sa nám zrútil

rozpočet mestskej časti na tej sume. Takže pán starosta,

prihováram sa aj ja za toto združenie. Ďakujem.
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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.  Tak ja sa pripojím ku kolegom,

samozrejme, pretože sociálne veci a takáto pomoc ťažko

zdravotne postihnutým určite má nejakú prioritu. Čo sa týka

tých športových aktivít, ja si dovolím poznamenať len to,

že aj v súvislosti s tým koronavírusom niektoré akcie boli

obmedzené. Takže ja to beriem tak, že niektoré tie náklady

ktoré možno aj Novomestský športový klub pôvodne počítal že

bude mať, ani nemal. To je prvá vec.

     Druhá vec, áno, daň z nehnuteľností samozrejme môže

predstavovať nejakú zvýšenú záťaž. Ale len pre informáciu

kolegom poslancom, ktorí sa tomu možno nevenujú tak

dlhodobo, by som len spomenul že ten Novomestský športový

klub má dotácie niekde okolo 8 tisíc ročne; v roku 2017 to

bolo 13 tisíc, a vlastne len v minulom roku tá dotácia

vyskočila zrazu na 22 500 EUR, a teda tento rok je žiadaná

v rovnakej výške. To znamená, že aj návrh na 10 tisíc je

stále ešte viac ako 4 roky predtým Novomestský športový

klub dostával.   Takže ja si nemyslím, že je to nejako

úplne likvidačná suma. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ja vysvetlím: V minulom roku došlo k navýšeniu oproti

rokom predchádzajúcim preto, že rok predtým nedošlo k tomu,

že by dostal celú tú sumu, ktorá bola pôvodne alokovaná. Ak
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sa nemýlim, tam bola taká nejaká dohoda, že budú dostávať

ročne 14 tisíc EUR, možno 15 tisíc EUR, a v roku 2018

myslím to bolo, a tú sumu celú nedostali. Preto sa to

v minulom roku kvázi dofinancovalo, aby sa ten sľub

naplnil.

Pán poslanec Mrva faktická poznámka, a potom pán

poslanec Korček faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo. Ak je to tak, ako hovoríte pán

starosta, že minulý rok bolo nejaké dofinancovanie, tak

potom vôbec nerozumiem tomu prečo tento rok žiadajú opäť tú

navýšenú sumu, tých 22 500 EUR? A nie to, čo mali bežné tie

roky predtým. Nedáva mi to zmysel a nepríde mi to úplne

fér. Ďakujem.

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 som mal normálny príspevok.

V zmysle Rokovacieho poriadku v zásade môžem reagovať na

faktické poznámky kolegov ako také akože ukončujúce. Čiže

v prvom rade bol by som rád, pán starosta, keby ste

s občianskym združením Púpalky a so štátnymi zástupcami

stretli a doriešili situáciu, lebo taktiež som ich

podporoval aj zo súkromných zdrojov. Obrátili sa na mňa,

nevedel som im dať konkrétnu odpoveď čo sa týka

Novomestského športového klubu.
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     Tak treba si pozrieť poriadne tú žiadosť a od toho

predchádzajúceho vývoja, tak ako to bolo aj minulý rok tu

boli konkrétne zástupcovia, ktorí povedali že to

dofinancovanie sa týkalo I. ligy žien, ktorú začali po

dohode s mestskou časťou, ale neviem, či to Stanko (Ing.

Winkler) s Tebou nerokovali, alebo či to bolo priamo so

starostom, s tým, že oni začali a žiadali ex post tie

peniaze. Ale oni tú ligu hrajú aj teraz, oni neskončili.

Čiže preto tie prostriedky logicky žiadajú aj teraz. Tak

keď si pozriete, ctení kolegovia tú žiadosť a porovnáte si

tú žiadosť s predchádzajúcim rokom, tak napríklad uvidíte,

že keď minulý rok to malo byť na prevádzku, na tú ligu

žien, atď., tak teraz v tej žiadosti máte rekonštrukciu,

opravy vo výške 45 tisíc. A celkový ten projekt, hodnota

tohto projektu, hodnota tých aktivít, ktoré oni robia

a čerpajú zdroje zo súkromných zdrojov je 113 tisíc EUR.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Taktiež rád by som vyjadril návrh, aby

uskutočnilo stretnutie Púpalky. Ja som s nimi komunikoval,

komunikovali sme naozaj pekný projekt.

     Ako člen Dotačnej komisie taktiež by som bol rád, keby

sa možno zefektívnil, alebo nejako zrýchlil podpis

akejkoľvek otázky, či už tí ktorí sú schvaľovaní mestským

zastupiteľstvom, alebo ktorí sú klienti pána starostu.
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Uľahčí nám to prácu. A bolo by naozaj fajn, keby to bolo

aktualizované, a požiadali vlastne zamestnanca úradu, nech

vieme efektívnejšie pracovať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý  :

Chce ešte niekto k tomuto bodu vystúpiť?

Dospeli sme k nejakému kompromisnému návrhu, pán

vicestarosta?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Je tu pozmeňujúci návrh, pán starosta.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dobre. Takže ideme hlasovať najprv o návrhu pána

poslanca. Nech sa páči, prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

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

Ďakujem pekne. Takže v zmysle pozmeňujúceho návrhu,

navrhujem znížiť dotáciu Novomestskému športovému klubu na

10 000 EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme za 10 tisíc

EUR.

(Hlasovanie.)
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Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Čiže vec je jasná.

(Poslanec Mgr. J. Petrovič: Pán starosta musíme aj

o uznesení hlasovať.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči.

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

     s c h v a ľ u j e   dotáciu pre Novomestský športový

klub 1922 Bratislava vo výške 10 000,00 EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalším bodom je:

BOD 28:
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Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik

o. z. – na projekt „Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj

v roku 2020“ vo výške 14 000 EUR

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem pekne.

     Tu by som navrhoval rovnaký postup, aký prebehol pri

Rodinnom centre Kominárka, kde sme znížili dotáciu na

polovicu. Tu je žiadosť o 14 tisíc EUR? Takže ja navrhujem

7 tisíc EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

To je korektné. Pán poslanec Mikulec faktická

poznámka.

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

Ako viete, tak sme znižovali na polovicu Novomestský

športový klub 22 tisíc, nakoniec sme sa na komisii dohodli

na 19 tisíc, a z toho sme išli na 10. Ja som už aj kolegom

povedal, že občianske združenia mali by sme nejakým

spôsobom proporcionálne rozložiť tie zdroje, lebo ešte nie

je koniec roka a je tu ešte jeden termín na zažiadanie

nejakých dotácií.

     Ja by som bol rád, aby sa ušli nejaké prostriedky aj

na dotácie pre občianske združenia zo štvrtého obvodu.

Takže vás poprosím ešte za kolegov, že keby sme, ako sme
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pristúpili k tomu, že tu sme išli na polovicu z tej sumy,

ktorú sme schválili; na akú sumu sme sa dohodli v tom

Rodinnom centra Kramárik na Dotačnej komisii, mohol by si

mi pán kolega Petrovič povedať, prosím Ťa, ako sme sa

dohodli?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

10 500 EUR Dotačná komisia.

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

Nie, myslel som na koľko; na 10 500 EUR?

Tak ja by som navrhoval na 5 000 EUR to znížiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, ak môžem upozorniť, na minulom rokovaní

sme mali obdobnú situáciu. Tam tiež občianske združenie

Materské centrum potrebovalo peniaze na nájom a sme išli

z tej sumy na polovicu. Čiže polovica v tomto prípade je

7 000 EUR, ktorá je potrebná na to, aby sa aspoň vyriešili

dlhy. Takže ja by som vás požiadal, buďme korektní ku

každému vrátane nich a povedzme im, dobre, a teraz sa už

musíte nejako zariadiť, lebo vám nevieme garantovať žiadne

ďalšie peniaze.

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Čo sa týka Dotačnej

komisie, tak ten pôvodný návrh bol na 14 tisíc. Ja v rámci

diskusie som navrhol znížiť túto dotáciu na 10 500 EUR,

a to z toho dôvodu, že momentálne je možnosť čerpať dotácie
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zo strany štátu. Došlo tam k zmene legislatívy a až do

novembra je možné podávať žiadosti, kde teda štát v prípade

že prenajíma a poskytne nájomcovi zľavu tak vie takúto

zľavu až do výšky 50 % poskytnúť štát.

     Ja som odporúčal z toho hľadiska, že pokiaľ nám vie

niečo, teda nie nám ale tomuto občianskemu združeniu

poskytnúť štát, tak aby sa to v prvom rade žiadalo od

štátu.

     A samozrejme, v prípade že by to nebolo možné a boli

by nejaké objektívne problémy, že štát to proste

nevyplatil, tak potom vlastne vieme sa k tomu vrátiť

v nejakom ďalšom kole. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ďakujem za slovo. Pán starosta, ak mi Ty dáš prísľub

že ostatnú tam peniaze v druhom polroku aj na občianske

združenia zo štvrtého obvodu, lebo majú záujem si požiadať

o nejaké dotácie, tak som ochotný podporiť 7 000 EUR.

Samozrejme, tých 7000 EUR bude alokovaných v druhom polroku

na občianske združenia zo štvrtého obvodu. Ak mi dáš ten

prísľub, tak ja som ochotný podporiť túto dotáciu. Ale

nemôžeme k tomu pristupovať tak, že sú dve združenia, alebo

tri združenia dostanú dokopy 20 – 30 tisíc, a združenia

ktoré pracujú v našich obvodoch; a to viete, všelijaké

projekty tam boli, či už sadenie stromov na Račianskej,
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alebo projekty, ktoré buď podporovali detí alebo nejaký

problém s developerom, nejaké právne služby, atď., atď.

Teda, keď dáš prísľub, že tam ostatnú peniaze aj na

občianske združenia z nášho štvrtého obvodu, tak som

ochotný to podporiť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Samozrejme, že ten prísľub nemôžem dať, veď vieme, že

situácia bude len horšia. Ja len hovorím, že Kramárik, tak

ako Novomestský športový klub a niekoľko ďalších združení

pracujú dlhodobo, s týmito peniazmi počítajú. A ak s nimi

sekneme a povieme, vážení máme problém, viac nedostanete,

ale dlhy budete mať splatené lebo to je korektné, tak podľa

mňa tak to je už taká napätá situácia. Preto sa prihováram

za to, dať im tú polovicu, aby ten nájom mohli čestne

zaplatiť. To je všetko. Za tým nie je žiadny iný úmysel.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ja podporím ten pozmeňovací návrh pána

Petroviča. Myslím si, že to zníženie na polovicu, tak ako

bolo pri Kominárke, to je fér. A zároveň ale naozaj

navrhujem, aby sa začali intenzívne rokovania alebo

prípravy oboch týchto občianskych združení, že v budúcich

rokoch pravdepodobne nebudú môcť dostávať dotácie, či už

v takejto výške alebo vôbec, pretože za tých posledných pár

rokov naozaj pomerne výrazne ich nadotujeme, a treba hľadať

alternatívne zdroje financovania. Myslím si, že toto už je

aj z toho pohľadu čo povedal pán Mikulec, že niektoré
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občianske združenia dlhodobo dostávajú. A možno je to

čiastočne nefér aj voči iným združeniam, ktoré žiadajú

o jednorazové dotácie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem kolegovi J. Mrvovi za to, že teda aspoň uznal

niektoré dotácie. Nemali sme to spätne, teda niekoľko rokov

dozadu, ktoré dostali koľko peňazí. Pán starosta, aj u nás

pracujú občianske združenia a koľkokrát majú problémy,

ktoré sme museli riešiť, tak sme riešili aj s nejakým

podkladaním sa poslancov za nejaké právne služby, atď. Či

už pán Winkler, pán Korček, ja, alebo ktorýkoľvek poslanci,

ktorí pôsobili v tých obdobiach a nežiadali od tohto

združenia; možno dostali nejaké smiešne  100, 200, 500 EUR.

Takže ja by som to riešil fakt proporcionálne a nechcem tu

nejakým občianskym združeniam brať peniaze, aby nedajbože

mali ešte nejaké, ako by som povedal „ťažké srdce na mňa“.

Ale proporcionálne to rozdeľme tak, aby ostalo aj na

občianske združenie, alebo občianske združenia v našom

štvrtom obvode, ktoré teda majú záujem tiež požiadať do

konca roka o nejaké dotácie. Aj tak, na začiatku roka nikto

nevedel aká bude situácia s týmto koronavírusom, ale malo

by sa myslieť aj na to, nie že teraz tu zaplatíme všetkým

občianskym združeniam, ktoré dlhodobo dostávajú veľké

príspevky na svoje pôsobenie. A potom nevyjde na tých ktoré

dostali pár stovák EUR za posledných 5 rokov. Ďakujem.
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Takže môj návrh na tých 5 tisíc, to ešte sa bavíme, že

by tam dostali len 2 tisíc pre toto občianske združenie,

alebo občianske združenia zo štvrtého obvodu je myslím

veľmi korektné. Takže ten návrh ani nesťahujem a nechávam

ho. Ešte by som poprosil, aby keď sa dohodnem s kolegami

mohol poprosiť o prestávku, či aj tých 5 tisíc je na

mieste. Neviem, či si vieme dať k tomu nejakú prestávku

a dohodnúť sa na tejto veci; dvojminútovú, trojminútovú.

Ďakujem.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ja súhlasím s prestávkou, takže sme dvaja.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže chcete dať prestávku?

Treba nám prestávku, nevieme to tu ako problém

vydiskutovať?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Dokončíme diskusiu, a uvidíme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič.

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

Ďakujem pekne, pán starosta. Ja sa chcem spýtať, či

zase tie dotácie môžu využiť na kompenzáciu nájmu, alebo

máme ísť na nejaké základné potreby? Neviem, či môžu oni

kompenzovať nájom v tej druhej vlne? A chcem len povedať,
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že keď tie občianske združenia nebudú bez našich dotácií,

tak ako budú fungovať? Lebo ako hovoria kolegovia, sme

v takom stave, pričom dobre vieme aký máme rozpočet a ako

to vychádza, tak polovica; v podstate do budúcna mestská

časť bude mať občianske združenie alebo ako?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Mašátová, faktická poznámka.

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem za slovo. Ja ešte na kolegu Mikulca som chcela

reagovať, lebo jednak musím povedať úprimne, mne by to bolo

naozaj nepríjemné, aby Kramárik dostal menej ako polovicu,

nebolo by to voči nemu fér. A ešte chcem dať jeden úplne

malý rozdiel. Samozrejme, že to je náš problém občianskych

združení, ktorý vlastne musíme fungovať v nejakých

kamenných priestoroch, ale kým ostatné občianske združenia

vedia fungovať  aj povedzme stretávaním sa po klubovniach

a vonku, tak práve povedzme, že tieto Rodinné centrá sú

také, že musíme priestory platiť. A práve tie dotácie sú

to, že to máme aspoň v suchu. A tie ostatné peniaze, ktoré

nejakým spôsobom získame od tých našich členov, tak tiež sú

na náš život. Takže ja si viem predstaviť, že Kramárik je

v takej situácii ako sme boli aj my. A ja by som bola

strašne rada, aby sme im stiahli, aby dostali menej, aspoň

polovicu; tak poviem.

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. Ja len kolegom pripomeniem, že Novomestskému

športovému klubu ste schválili menej ako polovicu, lebo

požadovali 22 500 EUR, schválili sme 10 000 EUR. Kramárik

požadoval 14 tisíc, Dotačná komisia odporúčala 10 500 EUR.

Ale ja som to povedal aj na Dotačnej komisii, a povedal som

to aj tu, že pre mňa je dôležité, aby hlavne tie peniaze

išli na to, na čo majú. A aby sa dostali tým adresátom,

ktorí bývajú a majú trvalý pobyt v Novom Meste, lebo

koniec-koncov my rozdeľujeme peniaze, nie naše, z našich

vreciek, ale sú to peniaze Novomešťanov.

     A problém s občianskymi združeniami je ten, že kým

nadácie alebo neziskové organizácie  poskytujúce verejné

služby musia robiť výročné správy, ktoré sú aj zverejnené,

ku ktorým sa vy viete dostať, občianske združenia však

nemajú takú povinnosť. Čiže my sa môžeme spoľahnúť iba na

to, čo je napísané v tých konkrétnych žiadostiach, kde

konkrétne žiadosti niekedy nie sú úplne presné a veľmi

ťažko sa dá z nich vyčítať všetko čo by sme potrebovali.

A taktiež chcem povedať, že podľa mňa je rozdiel, že či

poskytujeme alebo či celý ten projekt je v hodnote, ja

neviem, 100 tisíc alebo ešte vyššie, a poskytneme 10 %,

alebo niekomu potom zasa dáme 50 % z celkového projektu, čo

by sme mali tiež brať nejakým spôsobom do úvahy. Ale to je

možno na nejakú širšiu diskusiu a nie tu na plénum. Ja si

myslím, že bude prestávka, tak tam sa nejako rozumne

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

Ďakujem. Pán poslanec Mikulec.

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

Nemohol som zareagovať na pani kolegyňu Mašátovú. Pani

kolegyňa, ja som alebo Vy ste povedali, že aby to bolo fér

voči Kramáriku, takisto ako voči Vám, ale tu nejde o dve

občianske združenia. Ja vidím všetky občianske združenia.

Preto ja Vám hovorím, to nie je o tom, že naše občianske

združenia, alebo naše občianske združenie konkrétne alebo

z Bieleho kríža konkrétne by sa nemohli stretávať niekde

inde, alebo nemohli by čerpať. My sme sa skladali koľkokrát

na tie projekty sami ako poslanci. Čiže my sme to museli

dotovať. A bolo by na mieste, bolo by fér, keby takisto

mohli dostávať ako dotáciu z mestskej časti. Ak mali taký

záujem, tak ja si myslím že fér treba pristupovať ku

všetkým občianskym združeniam nielen ku Kramáriku

a Kominárke, ale ku všetkým občianskym združeniam. Čiže

hovorím, a hovoril som to aj v predchádzajúcom príspevku,

že išiel som na sumu 2 tisíc z tých 7 tisíc, lebo to asi

počítam, že to by sa ešte ušlo aj ostatným združeniam zo

štvrtého obvodu, čo myslím je minimum. Ale to sa ešte chcem

dohodnúť s kolegami, či vôbec uvažujú s takýmto návrhom, či

nepôjdeme ešte nižšie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :
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Ďakujem pekne za slovo. Opakovane tu chodí slovo

„fér“, alebo sa používa slovo fér, tak si to zhrňme ešte

raz. Novomestský športový klub dostal minulý rok zvýšenú

dotáciu cca 22.500 EUR, ktorá mala byť kompenzáciou za to,

že v predchádzajúcom období nedostal tú bežnú kompenzáciu,

ktorú dostáva; čo bolo nejakých 13 tisíc EUR, ak som to

pochopil správne. Tento rok si ale nepožiadal o dotáciu 13

tisíc EUR ale požiadal si znovu na dotáciu 22 500 EUR. Je

teda na mieste otázka, či toto je fér? Bolo by fér, keby

napríklad Kramárik si požiadal o dotáciu 40 tisíc EUR, lebo

vie že mu to znížime na polovicu, a dostal by 20 tisíc EUR?

     Ja si myslím, že na to je tá Dotačná komisia, aby

naozaj posudzovala tie projekty. Bola tu otázku tuším od

pána Filipoviča ako sú tie finančné prostriedky využívané,

sú v súlade s tým projektom, ktorý je tam navrhnutý. Tak

keď chceme byť fér, tak sa pozrime na to, koľko Novomestský

športový klub naozaj žiadal tento rok, a či je to oprávnená

suma. Ďakujem.

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.

Keďže ja už som tu dlhšie poslanec, Kramárik začínal

na nižšej dotácii, ktorá sa potom postupne zvyšovala z toho

titulu, že sa presťahovali do iných priestorov a žiadali na

nájom vyššiu sumu. A čo sa týka Novomestského športového

klubu ja len zopakujem čo je; však stenografické záznamy sú

verejné, treba si to pozrieť.
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     Minulý rok tu boli zástupcovia Novomestského

športového klubu, ktorí povedali, že im boli prisľúbené

peniaze zo strany mestskej časti, či to bolo zo strany pána

starostu, alebo Stanka (Ing. Winklera), to už si naozaj

nepamätám, že budú hrať I. ligu žien; že oni to nejakým

spôsobom začali, majú s tým náklady. My sme povedali,

dobre, samozrejme my to budeme platiť, ale oni tú I. ligu

žien hrajú teraz. Takže potom im povedzme, že nech to

nehrajú, nech si znížia tie náklady. Takže toľko na

vysvetlenie, prečo žiadajú tú vyššiu časť.

     A kto by si pozorne pozrel tie žiadosti, ja som si to

pozrel a porovnal s minulým rokom, a nežiadajú 45 tisíc na

rekonštrukciu priestoru a plus je tam tá zvýšená daň

z nehnuteľností. A to sa nestalo kvôli ním, oni neboli tí,

ktorí zvýšili o 100 % daň z nehnuteľností. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, chcem poprosiť, skúsme diskusiu

k tomuto bodu ukončiť. A viete, myslím že tak ja ako aj

väčšina z vás pozná činnosť jedného združenia, druhého,

tretieho, štvrtého a najradšej by sme tieto dotácie dali

v plnej výške.

Pán poslanec Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja nebudem hovoriť

o konkrétnych občianskych združeniach ani o konkrétnych

číslach. Ale myslím, ako to nakoniec povedal pán kolega

Mrva, a nakoniec ako to povedal T. Korček, v budúcnosti nás
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čaká asi rozsiahlejšia a dlhšia debata, diskusia nielen

medzi nami, poslancami, ale s tými jednotlivými občianskymi

združenia, lebo budeme musieť do budúcnosti asi povedať, že

ktoré sú prioritné oblasti, ktoré budeme podporovať. A aj

tie občianske združenia, ktoré v týchto prioritných

oblastiach budú pôsobiť, budú môcť rátať s našou pomocou,

s našou finančnou podporou.

     Ale istotne budeme musieť vzhľadom na situáciu do

ktorej sa dostávame, a ktorá v budúcnosti pravdepodobne

bude, že budeme musieť istotne vyčleniť aj oblasti ktoré

jednoducho mestská časť nebude môcť dotovať, podporovať,

a potom sa naozaj vyhneme takýmto diskusiám ako prebieha

teraz, keď menujeme konkrétne občianske združenia, keď

hovoríme o tom, že niektoré občianske združenie alebo

inštitúcia má povinnosť deklarovať, či preukazovať

vynaložené prostriedky, ktoré dostáva od nás. To znamená,

že myslím si, že budúcna nás čaká takáto veľmi dôležitá,

neľahká diskusia. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ďakujem Petrovi (Ing. Vaškovičovi) za

veľmi také presné a správne slová. Takže tiež túto

iniciatívu do budúcna bude treba podľa jasných pravidiel

tieto veci prehodnotiť. A beriem to ako takú malú domácu

úlohu; mohol by som ako predseda kultúrnej komisie aj

komisie pre šport urobiť nejaké konkrétne stretnutia so

všetkými poslancami a môžeme túto iniciatívu odštartovať.
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Ja som ochotný podporiť všetky dobré projekty; možno treba

aj namotivovať tých žiadateľov. Neviem, že by zo štvrtého

obvodu prišli nejaké žiadosti; škoda, ak mali nejaké dobré

projekty, tak bolo ich treba podať. Ja len toľko k tejto

veci. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Švecová.

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

Ďakujem za slovo. Ja si naozaj myslím, že treba

nastaviť tie pravidlá prideľovania dotácií asi na základe

nejakej územnej platnosti, nastaviť dobré kritérium aký to

má prínos pre mestskú časť, koľko obyvateľov to zasiahne.

A teda poďme sa baviť o tom, či ideme dotovať šport,

kultúru, alebo ten balík peňazí rozdeliť na tie oblasti,

ako to pán vicestarosta spomínal.

     Čiže asi treba nastaviť tie kritéria rozdeľovania, aby

to nebolo len na základe toho, že ich poznáme, tí už

dostávajú nejaké obdobie a bez toho zaniknú. Čiže zrejme

treba začať tam, a rozmýšľať o najbližšom rozpočte. Čiže už

od toho budúceho roka, aby aj tie občianske združenia mali

jasno v tom, či a v akej výške majú vôbec šancu získať

prostriedky, pretože v našej mestskej časti nepôsobí len

Novomestský športový klub. Máme tu plavcov, máme tu

basketbalistov, futbalistov, atď. Čiže môžu sa cítiť potom

ukrivdení aj športovci iných odvetví, kde povedzme rodičia

platia deťom komplexnú výstroj fungovania, atď. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Áno, poprosím už sa nevracajme k tomu čo bolo

schválené. A predsa len ten Novomestský športový klub je

náš. Boli sme pri jeho zrode, dostal od nás pozemky myslím

za 1,00 EUR a ráta tuším 300 detí, ženy, ktoré sú možno

stále v I. lige, starší, atď., atď. Len nie je toľko

peňazí, aby sme mohli dať všetkým. Hovorím, že tie peniaze

v rozpočte sú virtuálne.

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem. Tak ako navrhla pani poslankyňa Švecová, tak

naozaj som veľmi rád, že pán Weiss si to nejako zoberie pod

svoje krídla. A napríklad, tak ako Bratislavský samosprávny

kraj alebo hlavné mesto majú samostatné možno nejaké

dotačné firmy pre jednotlivé oblasti. To znamená, že

dotačná téma pre šport, kde sme my získali ako mestská časť

napríklad 90 tisíc EUR na opravu ihriska Ladzianskeho, ale

získali aj iné oblasti, iné typy športov. A rovnako ako

bývajú dotačné schémy pre kultúru a možno dotačné schémy

pre sociálnu oblasť, tak ak budú finančné zdroje, tak by

sme mali vytvoriť takéto dotačné schémy, takéto kapitoly

a tam alokovať presný počet finančných zdrojov a tie ďalej

rozdeľovať pre jednotlivé združenia. Ďakujem.

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, pán starosta.
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     Pán starosta, ja by som Vás potom chcel poprosiť, lebo

predtým ako my máme Dotačnú komisiu, neviem, či Vy to vtedy

viete, že tú Dotačnú komisiu máme či nemáme, či tam tie

informácie chodia, tak robí pán Petrovič vlastnú tabuľku.

Zaviazali sme aj pani  zapisovateľku, aby robila takú

úradnú tabuľku, koľko finančných prostriedkov z rozpočtu už

bolo vyčlenených na dotácie v súvislosti s tým, či ste

nepodpísali alebo nepodpísali jednotlivé zmluvy

o poskytnutí dotácií.

     Možno by bolo dobré, keby sme mali my vždy pred tou

komisiou aj nejaký aktuálny finančný stav, lebo naozaj my

sa potom nevieme rozhodnúť, a tak ako Vy hovoríte, že

rozhodujeme o vizuálnych peniazoch. A možno chceme niekomu

pomôcť a povieme si dobré, však tie peniaze ešte máme.

Potom prídeme na zastupiteľstvo a vlastne zistíme, že

naozaj nemáme. Potom je naozaj to ťažko rozhodnúť, či

zobrať deťom, športovcom, alebo komu. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler.

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

Ja len veľmi krátko, lebo som bol dvakrát spomenutý

v súvislosti s Novomestským športovým klubom. Je to tak,

oni predtým hrali regionálnu ligu, čiže cestovali niekde do

Stupavy, postúpili do I. ligy. A samozrejme, tie náklady na

cestovné sa extrémne zvýšili, Tam sú kluby, myslím že

Bardejov, Ružomberok, Žilina; neviem či nie Košice, tak
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z toho dôvodu im to bolo navýšené. A v tom pokračujú aj

naďalej. Ďakujem pekne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Ďakujem. Ja som sa prihlásil pre istotu; mal som

v pláne navrhnúť diskusiu ukončiť, ale myslím, že keď sa

povie, že nikto nie je prihlásený, tak ju naozaj ukončíme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť?

Ak nie diskusiu uzatváram. Máme tu myslím že dva

návrhy.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Zatiaľ nemám druhý písomne, ale uvažujem, že bol

podaný.

Pán kolega Mikulec tu nie, chceli sme prestávku, tak

poprosím naozaj tie 3 minúty; do 14,20 hod.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

V poriadku. Prosím, naozaj 3 minúty.

(Krátka prestávka.)

     Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta,

pokračujeme ďalej. Poprosím návrhovú komisiu o návrh

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

Takže ja by som v prvom rade zmenil ešte svoj

pozmeňujúci návrh – opravil na 6 000,00 EUR.

     Neviem, či sme uznášaniaschopní?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

     Budeme najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána

poslanca Petroviča, ktorým sa znižuje výška dotácie na

Rodinné centrum Kramárik na 6 000,00 EUR.

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

Ako ste už, pán starosta povedali, návrh uznesenia je

znížiť sumu dotácie na 6 000,00 EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovania.)

Za:                 17 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           1.

Nech sa páči.

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

s c h v a ľ u j e  dotáciu pre Občianske združenie Kramárik

– Rodinné centrum Kramárik vo výške 6 000,00 EUR.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalší materiál:

BOD 29:

Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o. z.

-na projekt“ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi“

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Žiadosť je na 5 000 EUR, pričom návrh uznesenia je

schváliť dotáciu vo výške 500 EUR.

Otváram diskusiu.

Do diskusie nie je nikto prihlásený, takže prosím

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 po prerokovaní žiadosti o dotáciu v Dotačnej komisii

s c h v a ľ u j e   dotáciu pre OZ ABCedu vo výške 500,00

EUR.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 18 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalší bod:

BOD 30:

Výsledky participatívneho rozpočtu

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu

o návrh uznesenia.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem pekne. V krátkosti: Ja som sa chcela spýtať,

ako to je, lebo máme v rozpočte 40 tisíc a tie všetky čo

prešli, tých 8 projektov, sú nejako skrátené. Takže, či

budú, nebudú spravené, lebo to sú ako tri projekty na

Kramároch, ktoré vyhrali súťaž. Môžeme sa dohodnúť, ale je

to ťažko, keď každý projekt je v inej oblasti.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Snažíme sa dohodnúť tak, aby zhruba tá suma ktorú

mestská časť vynaloží išla na polovicu. Čiže pripravíme

informáciu nech viete a budeme sa snažiť dohodnúť, že to čo



186

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

nebude schválené tento rok, bude financované, alebo prejde

automaticky do budúceho roka.

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

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

do budúcnosti, keď som si teraz pozeral ten materiál, tak

máme tu predkladateľov, tak buď sú to právnické osoby,

občianske združenia, kde teda minimálne v registri

občianskych združení je možné si dohľadávať štatutárov.

Potom tu máme fyzické osoby, ale tie nie sú žiadnym

spôsobom identifikované, tak predpokladám že to kvôli

ochrane osobných údajov. Len si myslím, že keď sa niekto

zapája do takého projektu a chce peniaze od mestskej časti;

lebo koniec-koncov aj tieto peniaze sa dávajú formou

dotácií, tak mal by udeliť súhlas na to, aby sme vedeli

o koho ide. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prepáčte, pán poslanec, kde to vidíte, vedeli by ste

mi trošku pomôcť?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

V tabuľke máte predkladateľov.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Tak sa to stalo v minulosti, že nejaká fyzická osoba

požiadala a potom bola znovu uzavretá účasť s niekým iným.

Sú to prípady týchto fyzických osôb. Naozaj, nechcem

niekomu škodiť, preto samozrejme toto podporím. Ale do

budúcnosti vychádzam z toho, že keď niekto chce peniaze od
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mestskej časti, tak by to malo byť jasné. Koniec-koncov tá

zmluva tak či tak bude zverejnená.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec, máte pravdu. Pán prednosta, prosím Vás,

nech automaticky perticipatívci zabezpečia súhlas týchto

ľudí, veď niet čo tajiť, nie je dôvod. Ďakujem pekne.

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  s c h v a ľ u j e

v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto uznesením č. 13/04 zo dňa 04.02.2020 v rámci

rozpočtovej položky 64214 „Projekty“ nasledovné občianske

projekty participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto

pre rok 2020

Tabuľka 1: Víťazné projekty

Porad. Projekt                              Predkladateľ

  1    Stromoradie na Račianskej ulici     OZ Biely kríž

  2    Lepšia cyklodoprava pre Nové Mesto   OZ

cyklokoalícia

  3    Vinohrady a mobilná záhrada pre

       Všetkých                            OZ Vnútroblok

  4    Brána do karpatských viníc          Fyzická osoba

  5    Hravé ihrisko                       OZ Klub rodičov

                                           Školy Cádrova

  6    Vonkajšie učebne telesnej výchovy

       a pestovateľských prác MČ na Revíne OZ Revínček
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  7    Workoutové ihrisko – park na

       Račianskom mýte                     Fyzická osoba

  8    Revitalizácia povrchu ihriska v

       MŠ Cádrova                         OZ Cádrováčik.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                17 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ďalší materiál:

BOD 31:

Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného

parkovania  a informácia o činnosti Novomestskej parkovacej

spoločnosti, s. r. o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, otváram diskusie.

Do diskusie nie je nikto prihlásený. Ja chcem

poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú, zapájajú sa.

Čo sa stalo?

     Pán poslanec Troiak.

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

Ak si dobre pamätám, tak to uznesenie, ktoré dávala

pani poslankyňa Timková, tam to bolo naformulované, že
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predkladatelia majú prísť s prezentáciou, ja tu žiadnu

prezentáciu nevidím.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Je to v dôvodovej správe napísané, uznesenie, že

miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby

zabezpečil, aby Novomestská parkovacia spoločnosť

pripravila na najbližšie prezentáciu k 6/2020. Dobre, toto

ako nestačí, alebo čo treba?

Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem za slovo. Prezentácia nie je pripravená, je

pripravená informácia v textovej podobe. Súčasťou tejto

informácie je aj tabuľka, alebo nejaký fortieľ finančných

výnosov potenciálnych, plus náklady. Takže si myslím, že

všetko dôležité je spracované v takomto podaní. Ak si

niekto predstavuje, že sme mali dodať prezentáciu, tak

potom sme sa asi nepochopili.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Informácia nie je prezentáciu.

     Čiže, ak tu mala byť prezentácia, tak ja by som čakal

prezentáciu, nie podanú informáciu. A myslím, že v tom

uznesení je jasné, že „prezentácia“. Ak niekto slovičkári,

čakám prezentáciu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pani poslankyňa Šebejová.

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

Mne to možno ušlo, dobre, prezentácia, informácia. Je

tam teda informácia o splácaní dlhu parkovacej spoločnosti

a je tam teda aj nejaký plán zahrnutý? Lebo videla som veľa

toho čo urobili konatelia, ale tieto dve veci som si tam na

prvý pohľad nevšimla. Ale to akože neriešim či prezentácia,

alebo informácia. Tieto dve veci sa pýtam.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Árva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. A. A r v a :

Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásil, nechcel som

fakticky, ale keď už takto potom a mrzí vzniknutá situácia.

Ešte raz opakujem, všetky podstatné informácie sú v tej

textovej časti aj v grafickej prílohe čo sa týka

potenciálnych výnosov a nákladov. A čo sa týka splácania

finančnej výpomoci, na to by som zareagoval asi tak,  že

doteraz sme nevyvinuli žiadne úsilie, žiadna komunikácia

s mestskou časťou, aby sme si dohodli nejaké objednávky, čo

sa týka konzultácií, alebo podobne vzhľadom aj na tú

finančnú situáciu. A máme za to, že keď sa ten projekt

rozbehne a budeme tam s kolegom Mikulcom vykonávať

kontrolnú činnosť, takže primárne z tejto služby bude

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

Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem pekne za slovo, ale ja som stále mala pocit,

že sa budem môcť pýtať. A ja teda som hovorila s tým, že vy

dlhšie robíte tú parkovaciu, my sme ako dva roky noví,

rozprávame len o tom. A nemám, ja som už aj teraz si to

čítam, čo som vám aj písala, že chcem finančnú analýzu

k pilotnému projektu, plán činnosti konateľov na najbližšie

obdobie. Potom je tam vysvetlenie, čerpanie pôžičky. Tu

vidím, že bolo poskytnutie ešte v roku 2016 návratnej

finančnej výpomoci 75 tisíc. Nikde som nevidela nejakú

ročnú uzávierku, ako bolo to čerpanie, na čo ste to

čerpali, lebo my každý mesiac na tú parkovaciu v rozpočte

zase schvaľujeme, a nie sú to malé peniaze. A tam v roku

2016 bola pôžička, ja by som bola rada aby sme vedeli, už

sa do toho veľa investovalo. Vráti sa nám tých 75 tisíc?

Vráti sa nám, ja neviem 40, zase na nejaké maľovanie. A ja

som mala fakt pocit, že nám spravíte normálnu prezentáciu,

základné veci,  analýzu, informáciu, nie že ja si to

prečítam; to si viem prečítať aj na internete teda na našej

stránke. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

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

Pani kolegyňa, ja fakt s úžasom počúvam, Vy ste

niekedy videli na stránke mestskej časti niečo také, ako

bolo teraz vytvorené? Keďže to viete prečítať. A teraz keď

sa bavíme o prezentácii, dámy a páni, keď prezentáciu

dostanete do ruky a budete sa pozerať na papier, a môžete

sa pýtať čokoľvek, alebo sa budete pozerať na to čo sa

premieta, ja si myslím, že rovnako sa viete pýtať a my

rovnako vieme reagovať.

A keď sa bavíme o tom, že koľko sa minulo na

parkovaciu politiku, tak ja sa môžem spýtať, koľko sa

minulo na parkovaciu politiku na meste, kde sa táto

parkovacia politika rieši 8 rokov. A teraz sa riešila

takisto na meste, bude za polroka spravená, bude niekedy za

3 roky a venuje sa tomu x, y, zamestnancov, atď., atď.

Treba sa pýtať koľko stojí tá parkovacia politika, a odkiaľ

sa to vráti? Samozrejme, že sa to vráti, lebo ak sa

parkovacia politika spustí v Novom Meste, tam mate jasný

výpočet z čoho sa to vráti. Jasný výpočet.

A ďalej upozorňujem aj na to, prečo to rieši

parkovacia spoločnosť? No, na úrade nie je ani oddelenie,

ktoré by to riešilo. Čiže to musí riešiť Novomestská

parkovacia spoločnosť a musíme to riešiť my. A keď sa

bavíme o tom, čo sa vráti? Pani kolegyňa hovorím, ja Vám tu

nemusím premietať na tabuli že koľko, ako a z čoho. Tu sa

riešilo „x“ milión veci a myslím, že v tom materiáli je to

spomenuté. Môžete sa nás spýtať čokoľvek. My riešime

parkovanie s pánom Árvom dlhodobo. Predtým som to ešte

riešil, keď pán Árva nebol poslancom, s pánom Winklerom.

Vyriešili sa aj pozemky keď viete, historicky sa odkúpili
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tieto pozemky z Dimitrovky za 9,90 EUR. Tam je návratnosť,

čo sa týka parkovania, niekoľko násobná, hej.

A keď sa stále bavíme o tom, že vy ste chceli zrušiť

Novomestskú parkovaciu spoločnosť, vy ste chceli zrušiť

Novomestskú parkovaciu spoločnosť, to pre boha živého

z čoho by sa to vrátilo? My nechceme to parkovanie? Treba

si povedať: Nechceme to parkovanie? Kto by to urobil bez

nás; sa pýtam? Je na úrade oddelenie, ktoré  sa venuje

parkovaniu, čisto parkovaniu? Bolo niekedy vytvorené za

posledných niekoľko rokov?

Hovorím, pozrite si ten materiál, ktorý bol

pripravený. Ja neviem, či špeciálne to treba premietať tuto

na plátne ako v kine, ale kľudne ten materiál, ak to vie

niekto zabezpečiť, môžete prehodiť na tabuľu a pýtať sa;

takisto ako sa môžete pýtať teraz. Je tam jasný výpočet

z čoho, sú tam jasné vstupy, jasné výstupy, z čoho sa to

zaplatí.

A tá forma, akým spôsobom to Novomestská parkovacia

spoločnosť bude splácať, to je na dohode s úradom. Či už to

bude za konzultácie alebo za to, že Novomestská parkovacia

spoločnosť vlastne bude riešiť parkovanie priamo na

uliciach, to je na forme dohody.  Myslím, že keď sa to

zavedie a netreba to nijakým spôsobom ani zdržovať, ani

rušiť to, ani hádzať nejaké polená pod nohy, lebo my budeme

asi prvá mestská časť, ktorá to bude mať zavedené tak ako

to bude fungovať aj v budúcnosti.

Naše verejné obstarávanie sme konzultovali aj

s pracovníkmi z mesta, stretávame sa s nimi do mesiaca,



194

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

niekedy aj každý týždeň. Čiže ja by som sa chcel  spýtať,

kto by to robil dnes? A keď teda áno, my sme s pánom Árvom

dali už pred rokom návrh na  to,  aby sme neboli v tejto

parkovacej spoločnosti. Tu nás páni vicestarostovia

poprosili, aby sme zostali.  A poprosím aj pánov

vicestarostov, aby sa k tomu vyjadrili. Môžeme sa tu o tom

ďalej baviť. A neviem, či niekto potrebuje špeciálnu

prezentáciu a dávať tu slide o tom ako to bude, alebo

nestačí si prečítať ten papier a pýtať sa. My sme tu na to,

aby sme odpovedali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakuje za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel

zastať spracovateľov tohto materiálu, lebo viete že žiadny

právny predpis neurčuje že čo je to konkrétne prezentácia,

ako to má vyzerať. Ak kolegovia mali nejakú predstavu, tak

bolo treba asi to uznesenie definovať nejako

špecifickejšie, aby kolegovia vedeli na čo sa majú

pripraviť. Mne ten materiál  tak ako bol predložený stačí.

A samozrejme, každý má možnosť pýtať sa. Myslím, že

kolegovia nič nezatajujú, nielen tu na zastupiteľstve, ale

oni sú pripravení diskutovať s vami aj mimo zastupiteľstva

telefonicky, osobne, hocijako. Vždy, keď som potreboval

niečo vedieť, keď ma oslovili moji voliči, ja sa tiež

parkovaniu nevenujem, takže musíme s nimi konzultovať.

A musím poďakovať konateľom, že naozaj boli vždy
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k dispozícii a odpovedali mi na to, čo som potreboval

vedieť. Ďakujem.

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

S faktickou pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že reagujem na pána

Korčeka, ale na pána Mikulca sa nedalo reagovať. A ja by

som chcel vás požiadať, aby sme dodržovali Rokovací

poriadok čo sa týka tých faktických poznámok a ich dĺžky.

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

Ja poprosím jednu vec čo sa týka tej prezentácie.

Veľmi ma mrzí, že ja mám pripravenú prezentáciu

harmonogramu zavádzania parkovacej politiky v pilotnej zóne

našej mestskej časti. Ja som ju prezentoval, nepoviem

presne, ale ešte to bolo koncom minulého roku, predtým ako

sme schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie. Čiže ja mám,

gro toho je pripravené, možno by sa dal aj ten finančný

model doplniť k tomu, a bolo by to hotové. Čiže mrzí ma,

nevedel som, že chcete to takouto formou, ale máte to pred

sebou a je to tam úplne kompletne popísané všetko čo ste

požadovali.

Pán poslanec Troiak; nech sa páči.

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

Ďakujem.
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     Ja stále budem trvať na tom, ako bolo toto uznesenie

prijaté. Prezentácia je prezentácia, a pani konatelia

proste sú tu od toho, aby sa pred nás postavili, pripravili

nejaké slide a následne sa im budeme pýtať na konkrétne

veci. Takisto berú za to nejaký plat, alebo majú nejaký

príjem, tak akože očakávam, že spravia kvalitnú prezentáciu

pre nás všetkých, pretože sú tu aj poslanci ktorí sa touto

problematikou vôbec nezaoberali.

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

Pán poslanec Mikulec, nech sa páči.

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

Ešte raz nadviažem na to čo som povedal, a teda

nadviažem aj na kolegu Korčeka. Pán kolega Troiak,

prezentácia, myslíte vizuálnu prezentáciu alebo myslíte

papierovú prezentáciu? Prezentácia je podľa mňa materiál,

ktorý je spracovaný. A môže to byť písomnou formou písomnej

prezentácie, a toto máte písomnú prezentáciu. Ak chcete

vizuálnu prezentáciu, tak vám na budúce toto isté čo je na

tomto papieri dáme vizuálne. Ak chcete s tými slidemi.

Takže ak pôjde, najbližšie môžeme kľudne prijať uznesenie,

že potrebujete vizuálnu prezentáciu, a dostanete vizuálnu

prezentáciu, dobre? Úplne v kľude. Vy ste boli predsa člen

Dozornej rady a akokoľvek a čo ste chceli pokiaľ ste boli

členom Dozornej rady ste sa mohli pýtať. Nakoniec ste sa aj

pýtali, keď ste boli v Dozornej rade. Až na to, že tá

Dozorná rada zasadala len raz. My sa nebránime čomukoľvek,

toto isté, čo ste dnes dostali v písomnej prezentácii,

dostanete v prezentácii vizuálnej. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pán poslanec Vaškovič, pán vicestarosta, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Ja sa nemôžem

ubrániť dojmu, že sa tu slovičkári, pretože v materiáli,

ktorý sme dostali, a dostali sme ho dopredu, mali sme

všetci ktorí sme mali o túto problematiku záujem možnosť sa

oboznámiť so všetkými relevantnými údajmi. A ak teraz my,

ako poslanci, žiadame od konateľov Novomestskej parkovacej

spoločnosti prezentáciu, nejaké slide, pán kolega Troiak,

nehnevajte sa mne to zaváňa buzeráciou. Naozaj, nemôžem si

pomôcť, je to buzerácia. (Potlesk.)

Ale budem pokračovať ďalej, lebo naozaj som bol vtedy

pritom, keď vznikol v minulom volebnom období návrh na

zrušenie Novomestskej parkovacej spoločnosti. Možno si aj

niektorí pamätáte, že ja som jedným z tých čo som trval na

tom, aby sme túto spoločnosť zachovali.

     Preto ma veľmi prekvapilo, že na ostatnom zasadnutí

miestneho zastupiteľstva padol návrh na zrušenie

Novomestskej parkovacej spoločnosti. Bohužiaľ, vtedy na tom

hlasovaní som už nebol, nemohol som vyjadriť svoj názor,

ale som veľmi rád, že to vtedajšie plénum Novomestskú

parkovaciu spoločnosť podržalo, či konatelia Novomestskej

parkovacej spoločnosti, či spolupracovníci a všetci tí,

ktorí pridali ruku k dielu si myslím, že urobili veľký kus

práce a posunuli našu mestskú časť najďalej zo všetkých



198

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

mestských častí pri zavádzaní Celomestskej parkovacej

spoločnosti.

     Áno, aj Karlova Ves má nejakú parkovaciu politiku,

alebo regulované parkovanie. Pozrite si ale na tie

pravidlá, ktoré tieto dve mestské časti pri tomto svojom

regulovanom parkovaní uplatňujú. My jediní sme tí, ktorí

chceme mestu pomôcť, chceme zaviesť parkovaciu politiku

tak, ako nastavilo pravidlá mesto a mestu odovzdať nejaké

konkrétne skúseností. Konkrétne výstupy, konkrétne

informácie, alebo možno aj konkrétne dáta. Takže takto

naozaj slovičkáriť, a hovoriť o tom, čo sme dostali a čo

sme nedostali, ja keď som si tento materiál pozrel, a ešte

sa k nemu istotne vrátim, tak všetky relevantné údaje ktoré

pre mňa, ktorý som bol na začiatku toho celého procesu, som

dostal. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne, pán vicestarosta. Je tu kolega Troiak

a ešte poprosím Ťa, Ty pracuješ na Magistráte, si v obraze,

sám vieš aký veľký team spracováva regulované parkovanie.

Posilnili to, je tam nový splnomocnenec, sú tam noví ľudia

na komunikačnom. Je to obrovský kus práce. A bez toho, aby

fungovala parkovacia spoločnosť v spolupráci s úradom, tak

by to nefungovalo. A ešte je nás stále málo.

A ja som rád, že konečne na začiatku, priznám sa, že

boli také trošku problémy, trenice medzi nami, teraz sa to

ukľudnilo a skutočne sme dosť ďaleko, dosť ďaleko, aby sme

teraz niečo zrušili. To proste nejde.
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     A samozrejme, tie veci čo sa týka tej pôžičky, to

treba doriešiť. Urobiť zmluvu medzi parkovacou spoločnosťou

a Miestnym úradom a postupne to znižovať, akonáhle budú

chodiť príjmy z parkovania.

Nech sa páči, pán poslanec Troiak, s faktickou.

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

Ďakujem. Pán vicestarosta Vaškovič, žiadam Vás o

ospravedlnenie za vaše vyjadrenia. Ja nikoho nebuzerujem

a vyprosujem si od Vás používať takéto slovné spojenie. Je

to naozaj vo vašej pozícii nevhodné. Ďalej by som rád

povedal, tu nejde o mňa o informáciu, ale o kolegyne,

kolegov, ktorí nemajú s parkovacou politikou žiadne

skúseností, aby im to bolo dostatočne vysvetlené.

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

Rozumiem, viem čo hovoríš pán poslanec, ale myslím si,

že v tom  materiáli je to úplne jasné, a je tu aj priestor

na otázky. Takže nerozumiem tomu.

Nech sa páči, pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. No, ja budem trvať na tom,

a súhlasím s tým čo povedal pán vicestarosta  Vaškovič, on

to povedal tak expresívne, povedal to tak od srdca, vidno

to že je, pravdepodobne, slušne povedané, nasrdený, ale

Paľo (Ing. Troiak) prezentácia nie je prezentácia. Môžu byť

rôzne prezentácie. Ja keď Ti poviem, že keď som prezentoval

svoju dizertačnú prácu, tak som sa pýtal, akým spôsobom to
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mám robiť? Oni povedali, že keď to budete hodnotiť

v momente, tak to komisia bude hodnotiť negatívne, lebo ako

právnik sa máte vedieť vyjadrovať a máte to vedieť

naspamäť. Vyslovene mi to nikto neodporúčal. Takže ak niečo

chcem, musím byť schopný ako poslanec naformulovať také

uznesenie, aby som bol s výsledkom spokojný. A pokiaľ to

neviem spraviť, nie som toho schopný, ale nekritizujem

iných kolegov, ale kritizujem sám seba.

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

     Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Švecová, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Nedá mi nevyjadriť. Áno, možno tu

došlo k nejakej dezinterpretácii, alebo každý si pod pojmom

prezentácia vysvetľujeme niečo iné. Ako dlhoročný

vysokoškolský pedagóg tiež mám inú predstavu o prezentácii

bez ohľadu na tom, akým spôsobom bolo naformulované

uznesenie. Je to riadny bod rokovania, tak ja ako amatér

poslanec,  nezorientovaný a nový v tomto volebnom období,

som si predstavila, že teda k bodu informácia odznie niečo

podobné ako keď predkladám či už správu z kontroly

kontrolóra, alebo správa o fungovaní škôl, tá vedúca

oddelenia školstva, že odznejú aspoň tie základné tézy,

Nemala som predstavu ani o prezentácii, ani akejkoľvek

inej, ale že teda odznejú aspoň základné nejaké

odprezentovanie, alebo vysvetlenie základných bodov. Ak

teda naše očakávania sú rozdielne, v poriadku, môžeme dávať

otázky. To je všetko na vysvetlenie.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Áno, ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem pekne. Ja sa len pripájam k pani kolegyni.

Nikto nepovedal, že ja alebo pán Árva nemôže z pripraveného

materiálu prečítať, čo tam je napísané. Kľudne to môže

začať teraz čítať. Takže poprosím, nie, nie, nie; keď je tu

aj nejaká správa kontrolná, ja som nevidel, že by ju niekto

premietal na tabuli, alebo že by tu bola premietaná. Takže

ja poprosím kľudne Andreja (Ing. Árvu), nech ju prečíta

celú a potom sa môžete pýtať na čokoľvek, bez problémov.

Hovorím, aj k tomu z čoho sa to vráti. Ja tiež budem rád,

aby sa to vrátilo, aby sa to vrátilo aj na meste, lebo na

meste sa tomu venovali 7 rokov, 8 rokov sa tomu venovali.

Teraz tiež to malo byť hotové do polroka, tiež to nebude

hotové ani do konca roka 2020. Možno to bude hotové do roku

2021.

     Tiež tam na tom pracuje team ľudí a robí presne to

isté čo robíme my; plus, mínus. Na to sa aj stretávame, na

to bola vytvorená technická komisia, čo bol nápad

s Andrejom, aby sme sa stretávali a veci riešili spoločne.

Lebo tie isté problémy čo my tu budeme mať, s tými istými

problémami sa budú potykať aj oni, na meste. Čiže

spolupracujeme. Hovorím z čoho sa to vráti, je tam výpočet

z čoho sa to vráti. Ak sa spustí, a ja sa už len modlím aby

k tomu došlo, aby sme konečne urobili tým našim obyvateľom

nejaký komfort v tom, že keď dôjdu domov tak tam nekrúžia,

nehľadajú pol hodinu       parkovacie miesta, ale budú môcť
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slušne zaparkovať. Takže, to je alfa a omega toho celého.

Ja budem rád, keď už konečne sa to spustí a budeme prvá

mestská časť, čo to bude mať spustené tak ako to bude

naozaj fungovať.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mrva, nech sa páči.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade si naozaj

nemyslím, že by pani poslankyňa Timková chcela niekoho

buzerovať, ako ste sa vyjadrili pán vicestarosta Vaškovič;

vyjadrujete sa veľmi nevhodne. Naozaj, od nej, ako ju

poznáte viete, že má skutočný reálny záujem naozaj pochopiť

čo sa jej voliči pýtajú veci. A že mala iné očakávania od

uznesenia, ktoré navrhla? Nie, naozaj si nemyslím že je

správne keď po nej kričíte, alebo po iných poslancoch, že

niekoho buzeruje a ešte si tu zatlieskate. Myslím si, že to

naozaj nie je hodné vašej pozície.

     A myslím, že nikto tu nemá záujem kritizovať

štatutárov Novomestskej parkovacej spoločnosti. Naozaj po

tom uznesení mala to byť kritika, nemala to byť hádka, mal

to byť skutočný záujem pre poslancov, ktorí tu neboli

dlhodobo, nefungovali v komisiách, pochopiť parkovaciu

spoločnosť, jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť ako má

fungovať. A keď je tu nejaká nesúrodosť v tom čo je

prezentácia a čo je informácia, myslím si, že pani Timková

nemá problém ak jej to odprezentujú páni aj mimo tohto

zastupiteľstva. Ale naozaj si nemyslím, že vaše slová

o buzerácii boli vhodné. Ďakujem.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem. Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

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

Ďakujem Stanko (Ing. Winkler.) Prosím vás, všetci

chcete vedieť nejaké informácie, ale nikto sa nepýta. Každý

tu rieši prezentáciu. Ja neviem, či som to pochopil správne

alebo či sa mi to len nesníva. Lebo informácia začína

nejakou opytovacou otázkou. Nikto sa nič nepýtal, každý

rieši prezentáciu. Čiže, pre tých ľudí, ktorí majú problém

s čítaním textov a potrebujú obrázky, tak ja vás to môžem

učiť, ja som mal jednotku z kreslenia.

    Čo sa týka toho, pán Mrva, pokiaľ viem kolega Vaškovič

to povedal na pána Troiaka, nie na D. Timková. Takže, pán

Mrva, ak chcete, dajte aj Vy niečo lahodné a dobré, my Vám

zatlieskame, nie je problém. Alebo ja Vám zatlieskam.

(Potlesk.)

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

Páni, páni, prosím kľud. Viem, že sú tu emócie, ale

ukľudníme sa. Pán poslanec Vaškovič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Milé kolegyne,

vážení kolegovia, tí čo ma poznáte dlhšie istotne viete, že

som človek mierny a ja sa sám za takého považujem. Ale

naozaj, ak máme čas, ktorý máme drahocenný každý z nás,
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stráviť tým, že budeme diskutovať o tom, čo je informácia

a čo je prezentácia, tak naozaj ja si myslím že to je

nedôstojné tohto zastupiteľstva. A moje slová naozaj možno

vyplynuli z nejakého rozpoloženia vnútorného, ale v každom

prípade som ich nehovoril preto, aby som zožal nejaký

potlesk, ale ako povedal pán kolega Korček, zo srdca. Prečo

sa nepýtame na konkrétne veci, na konkrétne informácie

ktoré sme dostali v materiáli. Mohol sa pripraviť každý

z nás. Každý z nás, ktorý si tento materiál pozrel, mohol

si pripraviť otázky, a myslím si, že istotne by kolegovia

radi na ne zodpovedali. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, prosím vás, skúsme

ukončiť diskusiu a poďme ďalej.

Pán poslanec Mrva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Pán Filipovič, Vy ste zjavne nepochopili, že naozaj

takéto správame k dáme nie je vhodné; proste urážať ju, že

neviem text posúdiť a potrebuje k tomu obraz, naozaj akože

nie je toto vhodné. A napriek faktu, že pán Vaškovič možno

adresoval slová priamo na predrečníka, pána Troiaka, pani

Timková bola tá, ktorá úplne na začiatku povedala jasne,

mala očakávania iné. A ja naozaj chápem, že z jej pohľadu

ako človeka ktorá nebola v komisiách, je nová poslankyňa,

má reálny, skutočný záujem, aby tú tému čo najlepšie

pochopila.
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     Pán Vaškovič, Vy ste tu povedali, že ste boli na

začiatku tohto. Áno, preto Vy prezentáciu nepotrebujete,

možno nepotrebujete žiadne ďalšie informácie lebo ich máte.

Ale nie všetci poslanci sú na rovnakej štartovacej čiare

ako Vy, alebo možno štatutári Novomestskej parkovacej

spoločnosti. Preto ja naozaj nevidím nič na tom, že mala

nejaké očakávania.

     A ja som si tiež myslel, že tu bude nejaká

prezentácia, následne bude diskusia, a povedať slušne,

pochopili sme sa a na najbližšom zasadnutí v septembri

môžeme k tomu urobiť nejakú väčšiu diskusiu, a stretneme sa

osobne. Ale slová o tom, že niekto nevie čítať alebo nevie

chápať písaný text a potrebuje vizuál, alebo že niekto tu

niekoho buzeruje, naozaj že nie sú vhodné. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia, skúsme sa posunúť trochu ďalej

a naozaj prejsť od formy obsahu. Je tu nejaký materiál. Ak

sú nejaké otázky, pripomienky, naozaj poďme ich smerovať na

to, že toto v materiáli chýba, toto potrebujem vysvetliť,

toto treba dopracovať. A ak treba, tak ako povedal pán

poslanec Mrva na najbližšie rokovanie, ak dovolíte, nie

zastupiteľstva ale komisií, naozaj tu je priestor a čas

vysvetľovať si, vysvetľovať si a vysvetľovať si, môžeme

pripraviť ďalší materiál, kde zodpovie sa na všetky otázky

kto má. Pretože toto je čas, ktorý má zmysel. Ak je tu

niečo, čomu vy nerozumiete, tak tým pádom je predpoklad, že

tú otázku budú mať aj občania. To je v poriadku, to je

legitímne, čiže vy ako poslanci môžete byť informovaní.
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Takže prosím, naozaj skúsme uzavrieť diskusiu pokiaľ

ide o formu. A vráťme sa, ak máme nejaké otázky,

pripomienky, návrhy, požiadavky na dopracovanie, ale

k obsahu.

     Pekne vás prosím, sú 03,00 hod. máme ešte nejaké

ďalšie materiály a ďalšie povinnosti – prosím k obsahu, nie

k forme. Ste veľmi láskaví, že to budete rešpektovať.

Pán poslanec Filipovič, faktická poznámka. Len prosím,

neskúsme rozvíriť zase, budem veľmi vďačný.

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

Ja by som chcel, že či môžeme ukončiť túto debatu,

a poďme niečo robiť, už nemá to význam.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Čiže mám brať Váš príspevok ako žiadosť o ukončenie

diskusie?

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

Alebo, prosím vás, keď teda kolegovci že by skončili,

a prosím vás, radšej si pripravme nejaké otázky a nie

obecne. Lebo my tu z toho robíme normálne optický film.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Áno, pán poslanec, súhlasím s Vami; a z faktickej

poznámky nemôžete toto navrhnúť. Čiže ak dovolíte, dám

slovo pánovi vicestarostovi mimo poradia; nech sa páči.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Ďakujem. Ospravedlňujem sa, ale k tejto téme čo sme

hovorili, bohužiaľ, všetci vieme že predseda dopravnej

komisie mal nehodu, ťažko sa mi o tom hovorí, ale boli sme

dohodnutí. A dohodnutí sme s mestom, že do 20. ešte musíme

zvolať dopravnú komisiu. A urobíme ju tak, ako sme urobili

predtým, keď som pripravoval ten harmonogram vedenia

regulovaného parkovania. Čiže bude to otvorené, takže je

tam táto možnosť. Ale, samozrejme, využime aj túto možnosť

že sme tu. Neviem, v akom stave bude. Ale komisia má aj

svojho podpredsedu, takže určite do toho 20. júla ešte

jedno stretnutie k tomuto bodu bude.

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 poviem na rovinu. Mňa nenapadlo, že to tu bude

chcieť niekto premietať na tabuľu. Myslel som, že to stačí,

a myslel to aj Andrej (Ing. Árva.) (Poznámky v pléne.) Nie,

nie, chcem tak aj špeciálne Tebe Darinka (Mgr. Timková),

keď potrebuješ, kedykoľvek môžeme mať stretnutie, aj osobne

sa k tomu môžeme stretnúť a ja osobne Ti vysvetlím všetko,

čo budeš potrebovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Volf.
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Poslanec V. V o l f :

Ďakujem za slovo, pán starosta.

Ja by som chcel poďakovať A. Árvovi a Rišovi (JUDr.

Mikulec), ktorí pripravili tento materiál. Pre mňa osobne

tiež neviem po zliadnutí, čo je prezentácia, ale už sa

k tomu nechcem vracať, lebo strašne dlho sa tomu venujú

niektorí poslanci. Podľa mňa, tento materiál je úplne super

spracovaný, ďakujem za informáciu.

     A za mňa by bola len taká jedna doplňujúca otázka, či

sú nejaké odhady do budúcnosti, že koľko sa chystá

jednotlivých parkovacích miest napríklad v Dimitrovke

a v takých miestach, ktoré budeme ešte my spravovať? Toto

by som poprosil dopracovať do prezentácie, ktorú máme pred

sebou. Ale pre mňa je to ešte zrozumiteľnejšie, ako nejaká

prezentácia s obrázkami. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Ak môžem pekne poprosiť, nereagujeme,

urobíme to, veď to nie je žiadny problém.

Pán poslanec Árva, faktická poznámka.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne, veľmi rýchlo, krátka odpoveď. My sme

pred nedávnom robili rozpočtové opatrenie, kde sa teda

zadefinoval badžet za 4 000,00 EUR na projektovú

dokumentáciu Biely kríž, Dimitrovka a Mierová kolónia.

Samozrejme, že treba oficiálne zazmluvniť projektanta, aby

spracoval projektovú dokumentáciu a až potom budeme vedieť
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presný počet a informáciu koľko parkovacích miest,

a nechcem strieľať do vetra. Ak máte nejaké otázky, aby som

ukľudnil situácia, tak ja sa pokúsim postaviť dopredu

a kľudne sa ma môžete pýtať. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pani poslankyňa Timková.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako som, fakt sklamaná,

rozčarovaná z celej tejto diskusie. Som rada, že sa ma

niektorí zastali. Ja som fakt tá, ktorá chce mať v tom

jasno a išlo mi nie iba o nejakú kontrolu ale o to, aby som

to pochopila. Mne sa zdá, že sa to robí strašne dlho.

Obidvaja ste ešte za to aj platení, čo som bola fakt, musím

povedať na rovinu, prekvapená. A čakala som na to, že

predstúpite a poviete nejaké základné fakty. Dobre,

prečítala som si.

Chcem sa spýtať konkrétne, kedy sa to spustí?

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Plán je 1. október tento rok.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

A kedy to potom preberie mesto?

Poslanec Ing. A. Á r v a :

To je otázka na mesto, lebo mali sme rokovania aj

s predstaviteľmi mesta, ktorí nás s istotou informovali, že

plánovaný deadline spustenia celomestskej parkovacej
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politiky nebude spustený a bude sa posúvať do druhého

polroka budúceho roku. Čiže my máme priestor na to, ak

situácia dovolí a budú dobré negociácie, tak my hádam

vyhandlujeme aj to, aby náš projekt bol adekvátne

predložený.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Lebo Vy tam rátate na rok a teraz tam od októbra.

A keby to malo byť tak, ako to malo byť spustené začiatkom

roka, tak neviem či sa nám to oplatí. To je to, čo som ja

celý čas rozprávala, lebo by sme za to boli, iba trošku by

boli asi väčšie náklady. Ja práve som chcela od Vás, takú

inú analýzu; čo nám to prináša, ako to bude, sme radi že sa

to posúva, skúsime mesto dotiahnuť aby to bolo ešte ďalej.

Ja hovorím, ja som išla len preto, že ma to fakt zaujíma.

A tuná sa tvárime a robíme to, či to bola prezentácia?

Dobre, budem sa na budúce vyjadrovať lepšie, asi som to zlé

napísala. Ale myslím si, že mohli sme sa pochopiť ešte

oveľa lepšie.

Ešte som sa chcela opýtať na tú zmluvu o poskytnutí

návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola v roku 2016, bolo

to 75 tisíc. Máme nejakú správu, na čo boli použité, lebo

parkovacia, ja mám pocit, že začínate až tento rok.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ja len doplním: Tam bola schválená tá návratná

finančná výpomoc v roku 2016, celková výška je 75 tisíc,

z toho sme čerpali 15, alebo 15/15, 6/13,13;

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :
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Pardon, ja nechcem, ale neviem či je to vhodné, aby

sme to tu zdržiavali.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Môžete sa pýtať.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja som sa chcela spýtať, čo sú to transfery? Je to,

keby ste išli inak;

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Môžem?

     Tá zmluva je koncipovaná tak, že sme mohli naraz,

v jednom kroku, alebo ju môžeme čerpať čiastočne. Čiže my

sme čerpali túto sumu na základe piatich žiadostí. A tie

sumy boli 15 tisíc, 15 tisíc, 6 tisíc, 13 tisíc, a teraz

naposledy z minulého týždňa 13 tisíc.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Na čo to bolo?

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Minulý rok v septembri bola podpísaná zmluva

o vykonaní funkcie konateľa, čo znamená že my s Rišom

(JUDr. Mikulcom) sa venujeme tejto problematike parkovacej

politiky. Ako už bolo povedané, aj na úrade mestskej časti

niekto by mal túto agendu mať priamo v pracovnej náplni.

Čiže, ak hovoríte, že nás treba zrušiť a posunúť na miestny

úrad, nerieši to situáciu, lebo tam budú musieť nájsť ľudí,

ktorí by boli zaplatení; konatelia 5 rokov, 5 a pol. Odmenu

poberáme od septembra minulého roku, čiže ak to rozpočítam

na každý mesiac sme si s Rišom zarobili hovatský, 100 EUR.
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Nie, ja sa skôr pýtam, že to je vlastne akoby tá

dotácia 75 tisíc, z tej zmluvy, to je na vaše platy?

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Takto by som Vás doplnil: Čiže teraz sme žiadali o ten

piaty transfer. Pán prednosta nás požiadal, aby sme

pripravili materiál a doložili všetky kópie dokladov, na čo

boli tie peniaze použité, v zmysle princípu zmluvy

o návratnej finančnej výpomoci. Ja som, samozrejme,

kontaktoval našu účtovnú jednotku. Pripraví požadovaný

materiál. Ak by niekto nebol spokojný, že to nebodaj nebude

adekvátna informácia alebo prezentácia, osobne vám chcem

dať aj šanony, aby ste si skontrolovali účty na čo boli

použité tie finančné prostriedky. Boli použité na to, že

v roku 2016 sa zriadili dve kancelárie, boli tam

zamestnanci, nájmy, daňová licencia, atď., atď., a tie

ostatné služby. Čiže v minulosti boli použité tieto peniaze

týmto smerom. A od septembra sú primárne finančné

prostriedky použité primárne na odmenu mňa a Riša (JUDr.

Mikulca).

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja mám teda strašne veľa otázok. Neviem, nechcem

všetkých tu zdržovať, lebo ja si myslím, na čo ste mali

kancelárie, kde ste ich mali, atď. Asi by sme tu boli

ďalšie dve hodiny.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Kancelárie sú v priestoroch Miestneho úradu, druhom

poschodí, kancelárie 223 a 224. Ročne to robí 1 tisíc EUR.
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Ja asi tiež by som možno z tejto strany si to takto

nejako predstavovala, bolo by to rýchle namiesto toho čo

sme tu hodinu diskutovali. Ja si to napíšem, spravím

otázky, aby som to tu nezdržovala. Ja vám do dám, možno aj

osobne. Ja by som chcela vidieť možno aj ten šanon, čo si

pozriem, aj tieto veci na čo to bolo použité. Pre mňa je to

také akože aby som mala celkový prehľad o celkovej

parkovacej.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Pani poslankyňa, som tu kedykoľvek pre kohokoľvek

z tohto zastupiteľstva, aby som vysvetlil nejaké detaily.

Mňa naozaj, ešte raz, mrzí a sa ospravedlňujem teda v mene

mňa a Riša (JUDr. Mikulca), že sme nespravili adekvátne to

čo Vy ste požadovali. Ak potrebujete prezentáciu, môže byť

pripravená na budúce. Ale ešte by som k tomu povedal, lebo

mám taký pocit, že keby sme spravili akýkoľvek materiál,

tak by asi neboli splnené predstavy.

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Nie. Ja si myslím, že namiesto toho čo sa tu hodinu

diskutovalo, také trápnosti o prezentácii, sme mohli možno

prediskutovať a mohlo byť všetko vyriešené.

A ešte asi by som, a to hovorím, som dosť sklamaná čo

ste tu zasa predviedli, páni. Že akože, neviem, ja som

rozčarovaná z tohto celého zastupiteľstva. Ďakujem pekne,
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ale toto si pripravím a možno sa stretneme, nech sa tu

zbytočne nezdržujeme. Ďakujem.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ešte by som k tomu povedal: Na predošlom

zastupiteľstve som to pochopil tak, že najviac vás

zaujímajú tie vstupy a tá kalkulácia. Ja som sa naozaj

snažil urobiť ten finančný forecast vzhľadom na tie

podklady, ktoré som mal k dispozícii tak, aby to bolo čo

najpresnejšie. A myslím, že tie čísla sú zaujímavé. Doteraz

som tu počúval stále len to, na čo všetko nie sú peniaze,

hentam na dotáciu, hentam nechceme predať pozemok, hentam

nechceme prenajať pozemok. My tu s Rišom robíme na

projekte, ktorý markantne má prínos pre túto mestskú časť

čo sa týka financií. Tak sa pýtam, že či proti sebe

bojujeme, alebo sa Vám niečo nepáči?

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Nie. Práve že som chcela možno to, že keby ste tu

vystúpili a povedali, prinesie nám toľkoto, toľkoto. Mohla

som si to prečítať, ale pár argumentov.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

No, prečo ste si to neprečítali?

Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á:

Ja som si to neprečítala?

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ja neviem, teraz ste to povedali, že ste si to

neprečítali.
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Poslankyňa Mgr. D. T i m k o v á :

Dobre. Máme každý inú predstavu. Ja som bola

pripravená, ale nejako ináč. Takže ukončíme to, nech to

zbytočne nenaťahujeme. Ďakujem pekne.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Dobre. Ďakujem aj ja.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

S faktickou poznámkou pán poslanec Mikulec.

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

Ja už zrejme sa budem opakovať. Ak by niekto

potreboval vidieť aj tie šanony, tak my sme ochotní, ich

donesiem od účtovníčky a môžete prechádza blok od bločku.

Samozrejme, s tým, že ak teraz máme aj z úradu priniesť

nejaké papiere ku finančnej kontrole na čokoľvek,

prinesieme. Samozrejme, s našim dohľadom. Čiže to môžete

pozrieť aj na úrade, len by sme boli radi, aby sa náhodou

nič nestratilo. Bolo už dvakrát NKÚ, pýtali sa nás na

všetko, bol tam nejaký problém, pán starosta, niekedy? My

sme otvorení absolútne ukázať všetko, čo sa minulo, kde sa

minulo. Všetko v poriadku.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Žiadny problém neevidujeme zo strany NKÚ, ani iných

inštitúcií.

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

Ďakujem. Samozrejme, že aj mám nejaké otázky, ale

k tým by som sa vrátil, alebo čo tu zaznelo. Ja mi veľmi

ľúto, kolegovia, kolegyne, ktorí ste sa smiali, či už

k vyjadreniam pána Filipoviča, u ktorého som stratil dávno

ilúzie o slušnom správaní, alebo u pána vicestarostu

Vaškoviča. Naďalej trvám na ospravedlnení.

A teraz späť k tým otázkam: Samozrejme, môžem ich

poslať aj potom e-mailom, ale na také dve by som sa rád

spýtal; a neviem, kto vysvetlí. Kedy sa budú pripravovať

projekty pre parkovanie, parkovaciu politiku na Kramároch,

Kolibe a Februárke, keďže pozerám, že je tu nejaký zámer

zaregulovania obytných zón – Mierová kolónia?

     A ďalšiu  otázku mám, že v akom stave je zriaďovanie

kontaktného centra v priestoroch Miestneho úradu, ktoré

bude slúžiť obyvateľom mestskej časti pre účel registrácie

obyvateľov do toho informačného systému? Či budú chodiť aj

fyzicky, alebo budú si môcť v tom informačnom systéme

vyčítať tie údaje? Ďakujem.

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

Môžem k tomu; Andrej, ak dovolíš? Tá prvá otázka pána

Troiaka bola, kde budeme pokračovať? Samozrejme, máme

pilotnú zónu a otázka je teraz, kde? Či pôjdeme do

Račianskej; Račianska – Pionierska, alebo či pôjdeme smerom

na Ľudová štvrť - Zátišie, alebo Kramáre?

     A mali sme posledné stretnutie s Magistrátom, čo sme

dostali zaujímavú ponuku s tým, a to sme konzultovali teraz

s Martinom Vlačikym, že bude robiť mesto na jeseň prieskumy
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a analýzy. Robili to už v Ružinove, a boli práve

prekvapení, že tam kde si mysleli že bude najväčší problém,

nebol, a naopak. Ja som to včera večer posielal aj kolegom

z parkovacej spoločnosti, my chceme aby vo všetkých tých

troch spomenutých lokalitách alebo zónach boli urobené

tieto prieskumy a analýzy, aby sme vedeli povedať, že čo

bude nasledovať. Možno budeme prekvapení, že nám vyjde

niečo úplne iné, ale asi nie. Čiže takto je to nastavené

v spolupráci s mestom. Odkedy je tam nový splnomocnenec pán

Herceg, tak sa výrazne zlepšila aj komunikácia, takže týmto

smerom ideme. Ale tie prieskumy budú robené na jeseň;

neviem povedať že kedy. Čiže to je k tej tvojej prvej

otázke.

A k druhej otázke; Andrej (Ing. Árva), asi Ty povieš.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Môžeš aj Ty.

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

Dobre. Čo sa týka kontaktného miesta, máme dve

miestnosti dole na prízemí. Tá prvá miestnosť, momentálne

je tam teraz notárka, ale sú tam dve miestnosti hneď vedľa,

kde by bolo to kontaktné miesto pre registráciu rezidentov.

Samozrejme, s tým, že musíme zabezpečiť brigádnikov.

Doteraz financie riešime, ja som poslal návrh pani Ing.

Parackovej koľko to asi bude stáť, a riešime toto finančné

krytie. Ale to už budeme musieť pripraviť teraz v lete.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Neviem, či bola ďalšia otázka, taká nejaká technická

otázka? Čiže, tam plánujeme alebo ambícia je zriadiť dve
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kancelárie v priestoroch Miestneho úradu hneď na prízemí

tak aby to mali komfortne ľudia čo najbližšie a nemuseli

chodiť po budove. Počítame cca s 10 brigádnikmi a jedným

manažérom. Tento manažér v zmysle podpísanej zmluvy

o spolupráci s  Magistrátom bude následne alebo jeho mzda

bude následne preplatené. A ešte sa uvažuje s alternatívou

nadriadenie kontaktného centra v Poluse. Toto je ale ešte

otvorené. Po skúsenostiach a konzultáciách v Petržalke nám

odporučili, že primárne sa orientovať na tie kontaktné

centrá priamo v priestoroch Miestneho úradu, pretože tak

ľudia sú navyknutí; chodiť na úrad, niečo vybavovať a nie

do nákupného centra.

     A samozrejme, že tam počítame s nejakým technickým

a materiálnym vybavením, to znamená nábytok a plán je

nejaké dva lacnejšie notebooky na dvojicu aby mohli

pracovať a jedno multifunkčné zariadenie, kopírka.

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

Nech sa páči, pán poslanec Mikulec.

(Poznámka z pléna, že diskusia bola ukončená.)

Nehlasovali sme; nie, nie.

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

Ja len doplním Paľo (Ing. Troiak) lebo si sa pýtal aj

na štvrte Mierová kolónia, Bielky kríž, Dimitrovka, že

prečo? Preto, lebo Mierová kolónia, Biely kríž sú štvrte

kde účelové komunikácie, ktoré nespadajú do VZN na

komunikácie I. až IV., teda sú mestské a mestkočastné. A je

tam jeden majiteľ všetkých pozemkov, a to je Istrochem.

Čiže bez neho sa tá parkovacia politika v týchto miestach
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nedá robiť. A my sme mali aj dohodu, naposledy sme mali

stretnutie s Magistrátom, kde sme túto vec riešili aj

s nimi. A nám dali zelenú na to, aby sme začali rokovania

s Istrochemom. My už tie rokovania vedieme dávno, ale až

teraz prišlo na rad to, že aby sme vyriešili, akým spôsobom

sa bude ďalej vyvíjať v týchto častiach parkovacia

politika. Čiže to je jedna vec.

A Kramáre: Tie projekty sa musia začať odnekiaľ robiť.

A začali sa robiť od Zimného štadióna, kde asi tá lokalita

je taká, by som povedal najfrekventovanejšia,

najzaťaženejšia, aj keď tie Kramáre to je tiež pruser,

nemocnica, atď., čo je veľký problém, ale začali sme proste

tam. A keď sme začali tam, nemôžeme skákať z miesta na

miesto, ale proste posúvať nejako tie štvrte alebo lokality

ďalej, proste rozširovať to. Takže to budeme napájať, nie

že budeme skákať z miesta na miesto. Hovorím, že tieto veci

ako Mierová kolónia, Biely kríž, Dimitrovka to sú veci en

bloc, lebo tam je majiteľ tých pozemkov Istrochem, a preto

to riešime osve. Stačí?

Poslanec Ing. A. Á r v a:

Ako už bolo povedané, že zo strany Magistrátu aby sa

začali realizovať prieskumné analýzy v jednotlivých

lokalitách Nového Mesta, to je fajn, pretože aj pri tejto

pilotnej zóne sme takéto podklady nemali; potom by sa aj

ľahšie robil ten finančný forecst, možno že aj presnejší.

Ale ja si myslím, že tie čísla ktoré tam nájdete, sú dobré

a sú zaujímavé.

Ďalej čo som chcel povedať?
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     Tie prieskumy, analýzy; samozrejme, my identifikujeme

miesta v mestskej časti a tam sa spravia analýzy a potom

bude závisieť od ďalšej negociácie s Magistrátom, teda či

sa daná zóna zareguluje alebo nie. A potom bude závisieť aj

v akom časovom úseku alebo kde sa budeme nachádzať budúci

rok, a či už mesto bude mať vyobstaraný svoj systém a bude

pripravené prevziať ten celomestský komplex po svoje

krídla. A potom vlastne ak bude takýto scenár, tak my už

budeme len identifikovať zóny a riešiť tie prieskumy,

analýzy jednotlivých častí mestskej časti.

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

Áno, ďakujem.

     Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať jedno, že

ja keď som chcel skončiť v parkovačke, tak som najprv

poslal nejaký e-mail mojim kolegom do Dozornej rady. Palino

(Ing. Troiak), tieto všetky informácie si mohol mať z prvej

ruky. Zdupkal si bez toho, že by si nám dal normálne

vedieť, položil tuná na stôl na zastupiteľstve. Čiže, to že

nemáš informácie, môžeš ďakovať sám sebe. A keď už ide

o to, tieto prestrelky, ale začali ste to Vy. Vy ste si nás

určili ako potencionálneho nepriateľa a keď si myslíte, že

tu niekto bude mlčať, tak to ste na veľkom omyle. Ja si to

užívam, a dúfam, že to pritvrdíme.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Braňo (Bc. Filipovič), ja si to neužívam. A keby že tu

máme takú tvorivejšiu a lepšiu atmosféru, čo sa dá k tomu
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povedať? Ak je treba vytvoriť naozaj plentovú prezentáciu,

môžeme sa o tom dohodnúť a budete ju mať na najbližšom

zastupiteľstve. Ale naozaj, aby sme tu bazírovali na tom,

že či a aká je forma, myslím že treba prijať to ako povedal

pána starosta, treba sa venovať obsahu a nie forme.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mrva.

Poslanec Ing. J. M r v a :

Ďakujem pekne za slovo. A chcel som reagovať aj na

pána Filipoviča ako si to užíva, tak nech si to užíva.

A mal som otázku ku Kramárom, to som sa chcel spýtať aj ja,

pretože opakovane tu na zastupiteľstve som túto tému

vytiahol ako sa bude parkovacia politika rozširovať? Vždy

som bol ubezpečený, že Kramáre sú veľmi problémová zóna

a že najbližšie sa pôjde na Kramáre.

     Preto tuším som sa aj na poslednom zastupiteľstve

pýtal na parkovaciu politiku na Kramároch. S pánom

Winklerom sme sa vtedy rozprávali, že existuje už nejaká

dopravná štúdia alebo niečo, nejaký návrh parkovacej

politiky pre Kramáre. To znamená, že tam sme ďalej ako

možno v iných častiach našej mestskej časti lebo už niečo

máme. A že to treba nejako aktualizovať, lebo ja som si tam

všimol nejaké pochybenia, nejaké veci sa zmenili, atď.,

vyrastajú tam domy, pribúdajú autá. A že naozaj Kramáre aj

tým, že sú tam tri nemocnice národného významu, dve

ministerstvá, univerzita, atď., sú naozaj veľkým problémom.
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A potom ubezpečenie, že Kramáre budú práve tá zóna, kam sa

budeme posúvať.

A teraz počúvam, že sa tam budú robiť nejaké prieskumy

čo vítam, lebo naozaj tie subjektívne pocity na tých

Kramároch sú iné ako budú výsledky toho prieskumu. Ale

potom pán Mikulec povedal, že my sme sa rozhodli, my to

budeme posúvať tam a tam, lebo to dáva zmysel, a to mi už

trošku nesedelo s tým, že sa budú robiť prieskumy. Počul

som „my“, „my“ a ostal som trochu vydesený.

     Naozaj bol by som rád, aby sa to robilo, buď na

základe toho čo sme sa už rozprávali na začiatku tohto

volebného obdobia, že Kramáre budú potenciálne druhá zóna.

O tom skákaní ja zatiaľ nevidím taký problém, že sa

zareguluje konkrétna zóna a potom sa zareguluje konkrétna

ďalšia zóna, ktorá bude ucelená, kompletná. Ak chceme tú

ďalšiu zónu rozširovať, vieme pracovať možno aj na tom.

A ja si myslím, že po tých skúsenostiach čo ste aj vy

získali, tak to pôjde už iba jednoduchšie ako teraz, keď to

pre vás bolo pomerne náročné a celkovo ten proces s mestom

a tá komunikácia, nebola ľahká.

Čiže myslím si, že dnes už to bude jednoduchšie. Ale

naozaj mám teraz z toho obavu, z toho čo som počul, že

Kramáre nebudú v tej ďalšej fáze. A ja neviem ako to mám

vysvetliť tým ľuďom na Kramároch, ktorým som rok a pol

hovoril, že Kramáre sú ďalšia časť ktorá je na rade,

pretože tam už máme aspoň nejaký základ; tuším z roku 2013

– opravte ma ak sa mýlim.
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     A naozaj bol by som rád, keby že tie Kramáre v nejakej

forme naozaj začíname spracovávať. A obávam sa, že v druhej

polovici budúceho roku budeme triediť ako na tom sme v tej

pilotnej zóne, aby zostala pilotná. Postupne sa zmení,

nepilotná, a už to bude normálne funkčná zóna, a stále

nebudeme ani pracovať na tých ostatných zónach. A iba

príprava trvá niekoľko rokov, ako vidíme z tohoto.

Čiže ja si naozaj myslím, aspoň nejaké prípravné

práce, diskusie s týmito obyvateľmi, alebo aspoň úplný very

basic čo chceme ohraničiť tie zóny, ktoré ulice chceme

možno zjednosmerniť a podľa toho potom vieme spolupracovať;

by bolo fajn začať robiť. Ďakujem.

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

Ja len doplním, potom asi Andrej (Ing. Árva) chce

povedať. V roku 2012-2013 mali sme urobený Zimný štadión,

projektovú dokumentáciu na Kramáre, pretože stále sú podľa

mňa najproblematickejšie zóny s tým, že analýzy sme mali

urobené iba v tej lokalite Zimný štadión. Ako som spomínal,

budú sa robiť prieskumy, analýzy, a uvidíme čo z toho

vyjde. A ďalšia zóna, ktorá bude, o tom bude rozhodovať

zastupiteľstvo, my. Ale nebudem o tom rozhodovať ja, ani

pán Mikulec, ani nikto. My sa dohodneme a vyberieme tú

zónu, ktorá bude potom č. 2 alebo č. 3, uvidíme ako to bude

mesto stíhať.

Poslanec Ing. A. Á r v a :



224

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Nadviazal by som na Stana (Ing. Winklera), že áno,

bude rozhodovať zastupiteľstvo, ale až potom ako sa

dohodneme s Magistrátom, či táto zóna, či iná zóna.

Pán Mrva, reakcia na Vás: V podstate by som to

rozdelil do dvoch polôh alebo úrovni. To čo hovorí JUDr.

Mikulec, alebo ste reagovali na neho, že „my“, „my“ tu

posúvame niečo, máme tu lokality Biely kríž, Dimitrovka

a majoritný vlastník pozemkov Istrochem a chceme regulovať

aj tieto lokality formou rezidenčného parkovania, nie

regulovaného. To znamená, že regulácia mimo miestnych

komunikácií. Mestské VZN, z ktorého my vychádzame, hovorí

o regulácii na miestnych komunikáciách, nie na účelovkách,

voľne nebodaj vnútroblokoch. Čiže toto je jedna vec.

A teraz o tom, čo ste hovorili, rozumiem Vám, ste

z Kramárov, a chcete aby sa zaregistrovali aj Kramáre.  Tu

by som povedal, že nebohý pán Tunár, ktorý robil projektovú

dokumentáciu v roku 2017 bola spracovaná projektová

dokumentácia na celé Nové Mesto. Ona je naozaj pripravená,

spracovaná, čiže tam nebudeme strácať nejaké roky. Treba na

ňu nadviazať a ju apgradnúť. Čiže tu by som problémy

nevidel. A naozaj ešte raz poviem, bude závisieť o tom; my

samozrejme na tom rokovaní, Stano (Ing. Winkler) to už aj

navrhol predstaviteľom Magistrátu, že máme tu Račiansku,

máme tu Kramáre, je šialená situácia na Kolibe; priznám sa

to neviem kto zareguluje. A my im predostrieme tento zámer

na to, aby nám oni spravili tie prieskumy, analýzy. Podľa

toho budeme vedieť na čom sme. Reálne začne niekto počítať

tie autá s bratislavskými, mimobratislavskými ŠPZ-kami,

a to sa potom odrazí. Hovorím, projektová dokumentácia je

pripravená, treba ju len aktualizovať.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec, faktická poznámka.

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

Ja len doplním, aby sme sa tu nehrali so slovíčkami.

To „my“ Jakub (Ing. Mrva) som myslel aj Teba. Ako vieš, tak

k tej pilotnej zóne čo bolo okolo Zimného štadióna, sme ako

zastupiteľstvo pridali tú zónu, ktorá je na druhej strane

Vajnorskej až po Kukučínovu. To bolo gro čo sa malo urobiť,

lebo parkovaciu politiku malo prevziať, ak sa dobre

pamätám, v roku 2021 mesto. Čiže my sme povedali, aby sme

vôbec skončili túto lokalitu; vôbec vtedy nebol predpoklad,

že budeme robiť ešte nejaké ďalšie lokality, lebo táto

lokalita sa bude vykresľovať. A bude sa vykresľovať teraz

celé prázdniny, a budeme radi by to bolo do 1. 10. hotové,

aby sme to mohli aj spustiť. Takže to „my“ neber tak, že

ako ja alebo pán Árva, alebo pán Winkler, však bolo to

uznesenie na zastupiteľstve. Aj Ty si hlasoval za ten prvý

pilotný projekt, ku ktorému sa pridala aj tá druhá časť

Vajnorskej po Kukučínovu. Mýlim sa? Čiže to „my“ som myslel

ako zastupiteľstvo. Čiže my sme sa rozhodli vtedy k tejto

zóne dať túto zónu, a hlasoval si aj Ty, nie že ja som sám

vymyslel nejakú zónu. To bolo rozhodnutie zastupiteľstva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ešte ma napadá, že som neodpovedal na otázku Paľa

Troiaka, s tým kontaktným centrom. Áno, môj zámer, keď sme

to celé koncipovali bol taký, alebo ideálny scenár by bol,
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že ľudia si z pohodlia domova elektronicky spravia

registráciu. Bohužiaľ, sme v nejakej situácii vzhľadom aj

na krátkosť času a celkovo nedala sa spojiť tá registrácia

cez Slovensko.SK, aspoň takú mám informáciu z právneho

oddelenia. Čiže ľudia budú musieť byť v nejakých vlnách

prizývaní a budú môcť robiť tú registráciu na úrade.

     Ja dúfam, že z verejného obstarávania vyjde nejaká

progresívna dobrá, moderná IT firma, ktorá ponúkne moderné

riešenie a povie, pre boha, veď tí ľudia si vedia urobiť

keď nie celú registráciu z domu a naskenovanie nejakých

dokumentov, tak aspoň nejakú predregistráciu, a potom sa to

dokončí na úrade. To je asi informácia pre vás.

Z tejto tabuľky, ktorú som tu zadefinoval, tie vstupy

a predpoklady, to je zaujímavá informácia pre nás všetkých.

V tej zóne je predpoklad 1500 parkovacích miest, reálne ich

je 1363. Minulý týždeň sme sa dozvedeli od Magistrátu že

Vajnorská ulica nebude súčasťou projektu, nebude

regulovaná, pretože Peter má zámer riešiť rozvody plynu. To

znamená, že celá Vajnorská je rozkopaná. Čiže ostávame

naozaj niekde na tej úrovni 1363 miest, na Vajnorskej by to

bolo plus 100.

Čo je zaujímavé, a čo ja vidím ako najväčšiu výzvu pre

nás všetkých je, že keď teda hovoríme, že máme počet

parkovacích miest 1500, tak vychádza podľa tých prepočtov,

že máme v zóne 3480 alebo 3494 áut. Toto je najväčšia

výzva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :



227

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Pán poslanec Troiak, faktická poznámka.

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

Ďakujem. Ja sa len vyjadrím znovu, že som tu bol už

dvakrát obvinený, že som zdupkal z Dozornej rady

Novomestskej parkovacej spoločnosti. Nie, nezdupkal som,

viem sa postaviť k tomu ako chlap. Jednoducho nevidel som

osobný prínos v tejto dozornej rade. Radšej sa chcem

sústrediť na pekné projekty, ktoré mám pripravené pre

obyvateľov kde bývam. A takisto som ešte chcel povedať, no,

a ešte jednu vec; to, že sa viem k tomu postaviť ako chlap

a nebudem vyplakávať cez rôzne e-mailové komunikácie

a sociálne siete. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Filipovič.

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

Ďakujem veľmi pekne. Ja už nebudem reagovať, lebo to

by bolo do nekonečna. Chcem len povedať toto, pán Mrva:

Verte tomu, že keď sa bude robiť tá zóna u vás, nemusíte

byť tak spokojný a nebude to tak ako si to želáte teraz.

Lebo nebudem Vás klamať, veľa vecí sa rieši so mnou, aj

chalani veľa vecí riešia so mnou, tí ľudia volajú, áno, to

píšu. Ja Vám poviem tak, že keď mám jeden deň do týždňa

pokoj, tak to je veľa. A to Vás neklamem. A verte tomu, že

dôjdete o nervy. Ja nemyslím to v zlom na tých ľudí. Viem,

že tých ľudí to trápi, lebo oni tam budú obmedzovaní touto

situáciou. A keď už Vám dali tú dôveru, tak sa im budete
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snažiť pomôcť. A tento problém, veď Stano (Ing. Winkler) so

mnou behá, ideme po problémoch čo sme si povedali, riešili

sme Novú dobu, a je toho strašne veľa. Uvidíte, že sa

z toho zbláznite, a ak ste si to priali, nebudete si to

priať. Ja len toľko, ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Weiss, môžem Vás len poprosiť, keby ste

mohli dať návrh na ukončenie debaty k tomuto bodu. Tým

pádom, ako vidím pán Vaškovič by bol posledný.

Pán poslanec Weiss, máte slovo.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, že tá diskusia sa

vedie takým smerom, ako sme si to všetci želali. Bol tu

taký nápad, len ak by boli ochotní páni, Andrej, Braňo

alebo Richard, že tu spravíme niečo, že zároveň by som

prišiel, aby sme si prebehli nejaké veci, lokality, atď.,

lebo aj mňa sa veľa ľudí pýta na otázky. Odpovedám. A tak

by som konzultoval so Stanom, aj Petra som sa pýtal, Braňa,

atď., teda mne osobne by to naozaj pomohlo, lebo je to

komplikovaná problematika. Mohli by sa aj iní kolegovia

pridať, bolo by to fajn, že na nejaké veci odpovedáme.

A takisto je pozitívne, že ste vyšli v ústrety, že tie

doklady donesiete na úrad, prípadne sa môžu prekopírovať

a všetci budú ich vidieť, čiže že sa nejako posunieme

ďalej. Ďakujem. O tomto návrhu, prosím, uvažujte. Ja osobne

mám záujem, že by takéto niečo rád absolvoval.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

V tom nie je žiadny problém. Pán poslanec Árva.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ja sa nechcem opýtať nič.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta Vaškovič.

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. Milé kolegyne, vážení

kolegovia, ja sa vám všetkým chcem ospravedlniť za slová,

resp. slová ktoré som použil vo svojom prvom vystúpení. Ale

naozaj je mi to veľmi ľúto, že som sa nechal uniesť, že som

ich použil, ale za tým čo som povedal si stojím. A nakoniec

myslím si, že tá druhá časť debaty, čo sme tu viedli bola

z toho čo som mal na mysli v tom svojom príspevku. Ešte raz

sa ospravedlňujem. A zároveň si dovolím navrhnúť, aby bola

ukončená diskusia k predmetnému bodu rokovania nášho

zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Čiže dávam okamžite hlasovať o ukončení diskusie.

Samozrejme, tí ktorí sú doteraz prihlásení, ešte budú môcť

vystúpiť. Nech sa páči, prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)   Za: 14 poslancov.

Nemôžete sa rozdeliť, že, pán poslanec.
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Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ja som úplne v polohe. Len som rozčarovaný z toho; ja

som si myslel že k tomuto bodu nebude skoro žiadna

diskusia, a nakoniec sa to zvrhlo, budeme si tu rozprávať

či prezentácia alebo text. Neviem, niekde som sa dneska

stratil, takže opakujem, kedykoľvek môžem pred vás vystúpiť

a sypať z rukáva, ja sa tomu venujem denno-denne, žiaden

problém.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže diskusia je ukončená.

Ešte pani poslankyňa Šebejová má slovo ako posledná.

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

Andrej, prepáč, ja som sa zdržala, už som asi

nevnímala že čo. Ja by som vás chcela poprosiť, aby v tých

finančných plánoch vstupné náklady keby sa mohli

konkretizovať na nejaké obdobie; buď na mesiace nejakého

roka, buď na finančný plán, ale nevidím aký rok. A ten

predpokladaný výnos, to bude asi mestská časť poberať? To

znamená, mne by sa tam žiadalo nejaký horizont toho, ako

tie peniaze buď prídu do parkovacej spoločnosti, alebo sa

budú započítavať k tým dlhom. Lebo ten dlh, tak ako to bolo

v tom návrhu na zrušenie, teda finančná výpomoc bola 75

tisíc, ale to len jedna, s úrokom 6 %, ročne splácať do

konca roku 2020. Takže tam sa proste budú musieť nastaviť

asi nejaké veci. A ja by som, neviem, chcela možno aj niečo

čo by nadväzovalo na tú tabuľku, ktorá bola tam

z účtovníctva.
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    Aj čo sa týka tých osobných nákladov, kontaktné miesto,

úrad. To proste ani neviem, či sú nejaké peniaze ktoré sme

schválili alebo budeme schvaľovať, či sa pokryjú z toho

predpokladaného výnosu tento rok alebo budúci. To je proste

to, čo mne chýba, nejaký ten časový horizont, lebo nemyslím

si že toto všetko vlastne tento rok spojíme, ako tá

parkovacia spoločnosť. A zároveň má nejaké záväzky. Tak ako

to bude vyzerať, to mňa by zaujímalo? A nie teraz, ako

uvítam to, keď to dostanem ako taký prehľad.

     Možno ja nemám záujem študovať tie jednotlivé doklady,

ale chcela by som, aby to boli nejaké parametre, ktoré

pochopia aj iní ľudia, ako nejaké osobné náklady a služby.

Ako ja neviem, to kontaktné miesto, to tiež bude aj služba,

aj tie neviem čo. Aby sme mali proste nejakú reálnu

predstavu, že koľko z toho rozpočtu na to ide, alebo čo, aj

spätne, a koľko vlastne príde. A kedy ako bude tá

spoločnosť hospodáriť. Takže mne o toto ide.

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Rozumiem. Čo sa týka kontaktného centra, tak môžeme

doplniť aj nejaké detailnejšie informácie o čase a procese,

ako sa to bude koncipovať.

     Čo sa týka tej návratnosti, samozrejme, v zmysle VZN

všetkých zmlúv ohľadom parkovania pre mestskú časť ide

o to, že v budúcnosti by mestská časť si mala objednať

služby u nás s Rišom (JUDr. Mikulcom), konkrétne aby sme to

vedeli splácať. Doteraz sme k ničomu takému nepristúpili,

lebo vedel by som si predstaviť tú kritiku, že fakturujeme
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teoreticky za konzultačné služby v čase koronakrízy, kde

potrebujeme škrtať každé euro, čiže to by asi nešlo. Ale

naozaj do budúcna musí prísť objednávka, tak ako chodia

objednávky na EKO-podnik, príde objednávka na nás, a to už

je na dohode s pánom vicestarostom a s pánom prednostom ako

si to určíme aj s právnym oddelením, neviem sa k tomu

vyjadriť. Ale áno, toto nás ešte čaká. A čo tam ešte bolo?

Ten finančný plán, on nie je nejako prestrelený.

     Čo sa týka abonentských kariet sme v zmysle VZN, tam

môžu byť v zóne 3 % z 1500. Je to 45 parkovacích miest, keď

spraví 45 parkovacích miest po 1500, máme cca 67 500 EUR

dočasné parkovanie. Veľmi nízka stimulácia a obsadenosť 10

% z 1500 parkovacích miest. To znamená 150 áut denne na

jednu hodinu.

     Obratkovosť vychádza za rok 540 tisíc EUR. A teraz keď

som tam ten sumár, aj to saldo, počítam 12 mesiacov rok,

tak stačí si to vydeliť EUR na mesiace a vyjde suma, ktorá

je na mesiac.

(Poznámky poslancov v pléne.)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Čiže prosím návrhovú komisiu o návrh

uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. P. W e i s s

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  berie na vedomie  informáciu o aktuálnom stave
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projektu regulovaného parkovania  a informáciu o činnosti

Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalší materiál:

BOD 32:

Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č.

11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č.

11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej

časti

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ale ak si dobre spomínam, ide o zámenu pozemkov. Máme

tu právne oddelenie?

Pán poslanec Korček, faktická poznámka.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k :

Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja chcem upozorniť len

z procesného hľadiska, pán Mrva odišiel, z výrazu jeho

tváre som pochopil, že sa už nevráti. Pani Timková taktiež

odchádza.
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     (Ing. S. Winkler: Pán Mrva sa ospravedlnil.)

Áno, ale nevráti sa. Čiže pravdepodobne budeme alebo

sme neuznášania schopní. Ale vidím tu sako pána poslanec

Petroviča, aj vonku som s ním bol, tak predpokladám, že ho

niekto nájde. Lebo pokiaľ my budeme hlasovať a budeme

neuznášania schopní, tak končí zastupiteľstvo. A už tu máme

pána kolegu, takže by nás malo byť 13. Koľko je nás? 14.

Len som sa obával, že budeme hlasovať a budeme neuznášania

schopní a zastupiteľstvo bude ukončené.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Páni vedúca, máme tu materiál 32 – Návrh na odzverenie

pozemkov, ale ak sa nemýlim, ide o “zámenu pozemkov“.

(Poznámka: Odzverenie kvôli zámene.)

V poriadku. Nech sa páči. Neprihlásil sa nikto.

Takže 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

A. Súhlasí so zámenou pozemkov registra „C“ KN:

- parc. č. 13355/21 o výmere 55 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto

- parc. č. 11355/25 o výmere 198 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto
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- parc. č. 13355/27 o výmere 29 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto

- parc. č. 11355/30 o výmere 65 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto,

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 8144 99

Bratislava, IČO: 00 603 481  - podľa predtlače

za

pozemky registra „C“ KN :

- parc. č. 11355/26 o výmere 55 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec Bratislava-Nové

Mesto, katastrálne územie Nové Mesto

- parc. č. 11355/26 o výmere 328 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto,

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Central

Zone, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 01 Bratislava, IČO:

50 414 151.

B.  s c h v a ľ u j e

vrátenie pozemkov registra „C“ KN:

- parc. č. 11355/21 o výmere 55 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej

hodnote 2 738,50 EUR

(slovom dvetisícsedemstotridsaťosem EUR 50/100)

- parc. č. 11355/25 o výmere 198 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-
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Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej

hodnote 9 858,60 EUR

(slovom: deväťtisícosemstopäťdesiatosem 60/100)

- parc. č. 11355/27 o výmere 29 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej

hodnote 1 443,94 EUR (slovom.

jedentisícštyristoštyridsaťtri EUR 94/100)

- parc. č. 11355/30 o výmere 65 m2, zastavaná plocha

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-

Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; v účtovnej

hodnote 3 236,40 EUR

(slovom: tritisícdvestotridsaťšesť EUR 40/100)

; z majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka

1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317 do priamej správy

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne

nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                14 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Ďalší materiál:

BOD 33:



237

17.zasadnutie MZ MČ B-NM 30. 06. 2020

Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho

práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou

komunikácie na ul. Tupého

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ak sa nemýlim, tak tu opätovne schvaľujeme materiál,

ktorý sme schválili pred pár mesiacmi s tým, že medzitým

došlo k rozdielu niekoľko m2.

Nech sa páči, otváram diskusiu.

Nikoho nemám prihláseného, takže 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    (Podľa predtlače.)

návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. l tohto uznesenia

s podmienkou:

predávajúci podpíšu kúpnu zmluvu podľa prílohy č. 1 tohto

uznesenia najneskôr v lehote 15 dní odo dňa schválenia

tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom. V prípade, že

predávajúci v uvedenej lehote kúpnu zmluvu nepodpíšu, toto

uznesení stráca platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  14 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.
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Ďalej, preschváľujeme materiál, ktorý už bol raz

schválený. Je tam nejakých pár m2 rozdiel.

BOD 34:

Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho

práve k nehnuteľnostiam dotknutej rekonštrukcie komunikácie

na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová)

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram diskusiu. Nehlási sa nikto.

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   (podľa predtlače)

návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa prílohy č. 1

tohto uznesenia

s podmienkou:

budúci predávajúci podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve

podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia najneskôr v lehote 15

dní odo dňa schválenia tohto uznesenia miestnym

zastupiteľstvom. V prípade, ak budúci predávajúci

v uvedenej lehote zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nepodpíše,

toto uznesenie stráca platnosť.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)
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Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalej:

BOD 35:

Rôzne.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Otváram bod rôzne. Nech sa páči, pani poslankyňa

Mašátová.

BOD 35.1:

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že vystupujem za

Darinku Timkovú, ktorá už odišla a jej návrh na znenie

nového uznesenia:

Žiadam starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Kusého, aby zabezpečil vpracovanie koncepcie,

stratégie EKO-podniku na najbližšie miestne zastupiteľstvo.

Konkrétne, aké sú zámery s jednotlivými strediskami,

Tržnica, Vernosť, Lanovka, Kuchajda. Analýza jednotlivých

plánov, zámerov, čo je pre mestskú časť výhodné, nevýhodné,

čo nám to prinesie (swot analýzy), finančné analýzy, ako to

vyzerá s novým sídlom EKO-podniku a rovnako k tomu aj

analýza.

Starosta Mgr. R. K u s ý :
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Pán riaditeľ EKO-podniku, najbližšie zastupiteľstvo je

v septembri. Máte za to, že ste schopný takúto analýzu do

septembra vypracovať?

Riaditeľ EKO-podniku VPS Mgr. V. M i k u š :

Prosím vás, ja som bol na toalete, prepáčte, pošlite

mi to do e-mailu? Ja sa k tomu vyjadrím zajtra obratom.

Neviem či to stihnem vypracovať.

     Ale keď už mám slovo, zajtra robíme opäť Deň

otvorených dverí, ešte raz by som vás rád pozval, aby ste

prišli na Halašovú, potom pôjdeme na stredisko Zeleň

a Dopravu, aby ste videli v akých podmienkach tam tí ľudia

pracujú. Je to o 15.00 hod., aj vás povozíme. Čiže

stretneme sa na Halašovej 20. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, pokračujeme.

Či ideme hlasovať po každom návrhu?

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Dohoda je taká, že hlasujeme o každom návrhu.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči. Či k tomuto faktickú poznámku, pán

poslanec?

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem.
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     Ja nechcem zdržovať, ale aby to bolo čisté aj keďže tu

nie je pani poslankyňa Timková, to musí byť vážna vec,

uznesenie. Čiže ona to mohla napísať podľa správy, atď. Ale

teraz, keďže Vy ste tu prítomná a ona tu nie je, čiže kto

tu nie je nemôže dávať návrh uznesenia. Formálne to musí

byť Váš návrh uznesenia. Len aby bolo všetko lége artis.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Pán poslanec Mikulec. (Nie.) Ďakujem veľmi

pekne. Ideme hlasovať, prosím.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. R. Kusého, aby zabezpečil vypracovanie koncepcie,

stratégie EKO-podniku VPS na najbližšie miestne

zastupiteľstvo, konkrétne:   (podľa predtlače)

1. aké sú zámery s jednotlivými strediskami Tržnica,

Vernosť, Lanovka, Kuchajda

a) analýza jednotlivých plánov, zámerov

b) čo je pre MČ výhodné, nevýhodné

c) čo nám to prinesie (swot analýza)

d) finančná analýza.

2. Ako to vyzerá s novým sídlom – čo nám to prinesie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                11 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          3

Nech sa páči, pani poslankyňa Mašátová.

BOD 35.2:

Poslankyňa Mgr. M. M a š á t o v á :

Druhé uznesenie; naozaj je to môj návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti B-NM, aby zabezpečil

dôsledné dodržiavanie paragrafu č. 5 odsek 9  zákona

552/2003 Z. z. v platnom znení, a súčasne do 3 mesiacov po

skončení výberového konania zabezpečil vymenovanie vedúceho

pracovníka, ktorý uspel, resp. predložil návrh na jeho

vymenovanie miestnym zastupiteľstvom a následné bezodkladné

uvedenie do funkcie na základe výberového konania, aby sme

predišli situáciám, že sú tu poverení ľudia naozaj roky,

rokúce. Medzi časom si niektorí z nich urobili aj vysokú

školu potrebnú; nemyslím, si že by to malo byť. Napokon

zákon hovorí až o 6 mesiacoch.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči; prosím návrh uznesenia.

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

Návrh uznesenia:
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby zabezpečil dôsledné dodržiavanie § 5, ods.9 zákona č.

552/2003 Z. z. v platnom znení, a súčasne do 3 mesiacov po

skončení výberového konania zabezpečil vymenovanie vedúceho

pracovníka, ktorý uspel vo výberovom konaní, resp.

predložil návrh na jeho vymenovanie miestnemu

zastupiteľstvu a následné ho bezodkladné uvedenie do

funkcie.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem. Prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                  14 poslancov.

Proti:                0

Zdržal sa:            0.

Pán poslanec Korček.

BOD 35.3:

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

kolegovia, budem hovoriť trochu rýchlejšie, aby som to

stihol. Mám pripravené tri návrhy uznesenia. Dve sú

personálne, nakoľko bývalému poslancovi V. Mikušovi zanikol

mandát s tým, že sa stal riaditeľom našej príspevkovej

organizácie.  Tak by som bol rád za náš klub, aby tie

funkcie, ktoré zastával, sme mohli obsadiť iným naším

nominantom. Konkrétne ide o Miestnu radu, kde navrhujem

uznesenie:
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Miestne zastupiteľstvo:

A. Berie na vedomie, že

1. Dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.

2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Miestnej

rade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

BOD 35.4:

B. Schvaľuje zmenu uznesenia č. 02/06 zo dňa 29. 01. 2019

v nasledovnom znení:

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje

c) Ing. Katarínu Augustinič za tajomníka Miestnej rady

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s hlasovacím

právom v Miestnej rade.

Doteraz náš klub mal tajomníka bez práva hlasovať,

dvoch členov. Tým že sme len piati, tak reflektujeme

na túto skutočnosť a schválením uznesenia sa stane

pani poslankyňa Augustinič členom Miestnej rady

s právom hlasovať.

Ďalej ide o Dotačnú komisiu, kde navrhujem uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

A. Berie na vedomie, že

1. Dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.
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2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Dotačnej

komisii mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

B. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje za členov Dotačnej

komisie

a) Bc. Branislava Filipoviča, MBA,

b) Ing. Andreja Árvu. Okrem Andreja Árvu po dohode

s klubom žien navrhujeme aj pána Bc. Branislava

Filipoviča, lebo ide o najväčší klub, kde pôvodne

ho zastupoval aj P. Weiss, ale tým že odišiel, má

tam vlastný klub, zastupuje tam už teraz klub,

takže treba dovoliť aj zástupcu tohto klubu.

BOD 35.5:

Tretie uznesenie bude trochu dlhšie a bude nadväzovať

vlastne aj na e-mail, ktorý som od vás dostal ohľadom

obchodnej spoločnosti STAR STILL, ktorá po tom čo

predviedla na Pluhovej, kde teda má postavenú čiernu stavbu

výťahu a doteraz ten problém nie je doriešený, tak sa nám

premiestnila na letné mesiace. Takže vybrali si vhodnú

plochu v blízkosti Kuchajdy, kde teda stavajú neoprávnene

voči vôli mestskej časti prístavbu bufetu. Som rád, že ste

mi odpovedali, že ste začali konať vo veci stavebného

dohľadu a taktiež výzvy na odstránenie tejto čiernej

stavby, ktorá tam veľmi rýchlo vznikla. A v súvislosti

s čiernymi stavbami predkladám aj tento návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby

zabezpečil vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude

uvedené počet právoplatných rozhodnutí stavebného úradu

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dodatočnom povolení
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stavby vydaných od 1. 1. 2011 s uvedením stavebníka, čísla

rozhodnutia, umiestnenia stavby a

a) informácie, či sa dodatočne povolená stavba nachádza

na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej

republiky, alebo na pozemkoch vo vlastníctve, alebo

správe mestskej časti, alebo

b) na pozemkoch vo vlastníctve iných právnických alebo

fyzických osôb.

Termín: septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

     V prípade identifikácie stavebníka, pokiaľ by nebolo

možné uviesť jeho meno a priezvisko okolo litery ochrany

osobných údajov, tak stačí, keď bude vyšpecifikované, či

ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ďakujem.

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. Musím povedať, že som celkom pobavený

tým, že tu počúvame už niekoľko zastupiteľstiev, ako

kritizovaní zdá sa že personálne návrhy dávame v bode

rôzne, prípadne sme o nich s nikým nerokovali. A teraz tu

prvýkrát počujem návrh na personálne zmeny ako v Miestnej

rade, tak v Dotačnej komisii. Vyzerá to tak, že dva, možno

aj tri kluby sa o niečom dohodnú. Takže vzhľadom na to, že

s nami o tom nikto nerokoval a opäť je tu strašne

kritizovaná personálna agenda v bode rôzne, tak my sa

určite minimálne zdržíme v tomto bode. Ak si to, páni,

presadíte, nech sa páči.
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Nebudem už komentovať účasť pani poslankyne Augustinič

na Miestnej rade. To už radšej nechám úplne bokom.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček, ale;

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Teraz je diskusia, pán starosta.

     Toto je návrh, a toto je diskusia k návrhu. Že ideme

faktické, to je nedostatkom systému.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja si nemyslím, že bolo tu niečo pán

kolega diskutovať, pretože to boli naše nominácie. Vy keď

sa rozhodnete niekoho vymeniť, alebo keď niekomu zanikne

mandát a dáte si tam nejakú inú osobu, tak netreba to

s niekým, podľa mňa, konzultovať. A naozaj to aj

matematicky vychádza. Takže ja v tom naozaj nevidím nič

zlé. Nejde tu o žiadnu zmenu pomerov v zastupiteľstve,

naozaj ide iba o technickú vec, kde sa nahrádzajú po

zaniknutom mandáte kolegu Mikuša tieto miesta. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :
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Môžem k tomu reagovať?  (Áno.)

Dovolím si len poznamenať, teda nezistil som zatiaľ,

že nový pán poslanec Bielik je členom  nejakého klubu,

a tým pádom máte o jedného člena menej, tak či tak. To

znamená, že sa zmenili pomery, navyše od kreovania orgánov

vrátane komisií a Miestnej rady vznikol ďalší klub. To ste

veľmi   rýchlo využili, keď sa pán Weiss stal členom

Miestnej rady. Takže si myslím, že je priestor na diskusiu.

A navrhol by som, ako nám bolo často navrhnuté, a často sme

na to pristúpili, tak skúsme sa o tom nejako porozprávať

a potom sa môžeme dohodnúť na nejakom návrhu, ktorý by

potom mohol byť možno návrhom všetkých klubov. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem. Tak ako som v úvodnom slove povedal, tento

návrh reflektuje to, že nás je teraz 5, mali sme 2 členov

Miestnej rady, plus tajomníka, teraz budeme mať 2 členov

Miestnej rady s právom hlasovať s tým, že kolegyňa

Augustinič bude vykonávať aj funkciu tajomníka Miestnej

rady. Čiže fyzicky z troch ľudí na tej Miestnej rade budú

sedieť iba dvaja. Ja som to konzultoval s pánom JUDr.

Mikulcom, pretože pán poslanec Bielik sa stal členom klubu

Žijeme novým mestom. Čiže práve tento klub maximálne by

mohol byť klubom, ktorý by si mohol z tohto hľadiska

uplatňovať nejaké nároky. Došlo tam k veľmi korektnej

dohode, takže keďže nedošlo k žiadnym zmenám vo vzťahu
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k vášmu klubu, tak som, naozaj, prepáčte nemal som nejaký

dôvod to konzultovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec.

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

Ďakujem. Je pravda, že náš klub da posilnil o jedného

člena, pána Bielika. Ja som zistil pritom, ako som

prechádzal jednotlivé komisie, že váš klub, aj keď je

najväčší, tak má najmenej členov v komisiách. Sú komisie,

kde nemáme ani jedného člena, napríklad komisia kultúry,

kde bol náš člen pán Weiss, ktorý odišiel a má vlastný

klub. Ale my tam nemáme žiadneho, čiže náš klub ktorý je

najväčší nemá žiadneho člena. Sú tam kluby, ktoré majú po

dvoch členov.

     Ďalej, Dotačná komisia, jediný kto je v Dotačnej

komisii som ja, tiež tam nemáme ani jedného člena okrem mňa

teda, a to je najsilnejší klub. A sú tam kluby ktoré majú

jedného - dvoch členov.

A čo sa týka Miestnej rady, tak v rade sedia pán

vicestarosta Vaškovič a pán vicestarosta Winkler, ktorí tam

sedieť majú, lebo sú vicestarostovia, a ktorých si menuje

pán starosta. A tiež je tam len jeden člen, to som ja za

náš klub. A tiež by som rád podopĺňal.

     Aj rád by som doplnil jednotlivých členov, pána

Bielika asi nedoplnil, lebo som chcel s ním konzultovať,
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ale nie je tu na zastupiteľstve, musel súrne odísť. Čiže na

ďalšom zastupiteľstve by som rád určite doplnil aj jeho do

nejakej pozície v nejakej komisii, v ktorej bude chcieť

pracovať. Takže môžeme sa baviť o tomto. Ale myslím si, že

nejaké výmeny v rámci proporcionality sú úplne na mieste.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Kolegyne, kolegovia skúsme túto vec ukončiť a posuňme

sa ďalej. Pán poslanec Petrovič.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Rišo (JUDr. Mikulec), mňa samozrejme veľmi teší že

máte nového člena poslaneckého klubu. Je zaujímavé, že tí

vicestarostovia tak chvíľu sú, chvíľu nie sú u vás, podľa

toho ako sa Ti to práve hodí, pretože vždy keď otvorím

stránku kde sú členovia Tvojho poslaneckého klubu alebo

vášho poslaneckého klubu tak tam vidím obidvoch

vicestarostov. Takže de facto máte troch členov v Miestnej

rade. To, že sú vicestarostami je úplne niečo iné, to s tým

nejako extra nesúvisí, ale teda tak proporčne by to sedelo.

Ale primárne tu nešlo o to, že my chceme nejaké zmeny robiť

čo sa týka proporcií.

     Ja som hovoril len o tom, že nám bolo opakovane

vyčítané, že jednak navrhujeme v bode rôzne personálne

zmeny, že sa o tom nebavíme so všetkými, a podobne. Ja len

teda upozorňujem, že s nami sa o tejto zmene nikto

nepovažoval za potrebné ani len nám oznámiť, že toto chceme
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navrhnúť; nemusel o tom dlho diskutovať. Pozerám to tu

teraz, keď ste to predniesli.

     V poriadku, ak toto má byť tá nová kultúra, alebo to

čo ste tak kritizovali, teraz sa od náš poučíte, tak

v poriadku ako o.k., ja to beriem. A môžeme to ukončiť,

nemusíme o tom debatovať hodinu. My sa zariadime a budeme

aj takto hlasovať.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať pánovi

prednostovi, ktorý ma upozornil na určité veci. To, že

treba preformulovať návrh toho uznesenia, takže ja to

prečítam ešte raz ten bod B, aby to odznelo aj na mikrofón.

     Schvaľuje zmenu toho uznesenia č. 02/06 zo dňa 29. 1.

2019 v nasledovnom znení:

     Miestne zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Katarínu

Augustinič za riadneho člena Miestnej rady mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, ktorá bude zároveň vykonávať aj

funkciu tajomníka Miestnej rady.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec, len skúsme prosím nevytvoriť

ďalší ping pong, je 4 hodiny za nami.
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Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :

Nechcem sa už k tomu vyjadrovať, ja si myslím, že už

bolo povedané dosť. Myslel som, že stačí keď poviem že náš

klub, ktorý je najpočetnejší, má diametrálne najmenej ľudí

v komisiách. Ešte raz opakujem, najmenej. V niektorých

komisiách nemáme žiadneho člena, a máme 9 členov. Teda ak

počítam že pán Bielik bude členom nášho klubu. Myslím, že

áno, lebo po rozhovore s ním som nadobudol takýto pocit.

Tak to je všetko.  Aj keď by pán Bielik nebol členom nášho

klubu, aj tak je najväčší, je nás 8, ale nemáme ani jedného

člena v komisiách, prepáčte. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.

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

Takže, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto

A. berie na vedomie, že

l. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.

2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimír Mikuša v Dotačnej

komisii mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

B. s c h v a ľ u j e  za členov Dotačnej komisie

a) Bc. Branislava Filipoviča, MBA

b) Ing. Andreja Árvu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                   10 poslancov.

Proti:                 0

Zdržal sa:             4.

Nech sa páči.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

berie na vedomie, že

1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.

2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Miestnej rade

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

B.s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 02/06 zo dňa

29.1.2019 v nasledovnom znení:

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje za riadneho člena Miestnej

rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Katarínu

Augustinič, ktorá bude zároveň vykonávať aj funkciu

tajomníka Miestnej rady.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, hlasujeme.
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(Hlasovanie.)

Za:                 10 poslancov.

Proti:               1

     Zdržal sa:           3.

Nech sa páči.

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 Bratislava-Nové

Mesto, aby zabezpečil vypracovanie písomnej informácie,

v ktorej bude uvedené:

počet právoplatných rozhodnutí stavebného úradu mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto o dodatočnom povolení stavby

vydaných od 01.01.2011 s uvedením stavebníka, čísla

rozhodnutia, umiestnenia stavby

a) informácie, či sa dodatočne povolená stavba nachádza

na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR alebo na

pozemkoch vo vlastníctve, alebo správe mestskej časti,

alebo

b) na pozemkoch vo vlastníctve iných právnických alebo

fyzických osôb.

Termín: septembrové zasadnutie MZ.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

    Nech sa páči, hlasujeme.

   (Hlasovanie.)

     Za:                14 poslancov.

     Proti:              0
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     Zdržal sa:          0.

Pán poslanec, to je všetko, že? (Áno.)

Pán poslanec Troiak.

BOD 35.6:

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

Ďakujem. A ja by som chcel nadviazať, alebo teda to

moje uznesenie bude smerovať k tej medializácii, ktorú ste

si všimli, a to enviromentálnemu problému, ktorý máme

v našej mestskej časti, na ktorý poukázala strana Spolu, za

ktorú som aj ja okresný predseda za túto lokalitu. Ďalej na

to poukázala Tamara Dlhová, Erik Baláž a európsky poslanec.

A pripravil som si vlastne uznesenie, kde vás chcem

vyzvať, alebo požiadať, pán starosta, aby ste to najskôr

urgentne pripravil pracovné stretnutie, kde bude aj

zástupca Ružinova, pretože aj ich sa to dotýka, primátor

Bratislavy, zástupcovia jednotlivých klubov, zástupcovia

Ministerstva životného prostredia a pripravili si nejaký

postup ako budeme v danej problematike postupovať. Aby sme

si tam prediskutovali všetky možností, ktoré vieme spraviť

pre obyvateľov, aby sme ochránili ich zdravie. Takže toto

je za mňa všetko.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ďakujem za slovo. Samozrejme, plne podporujem Paľa

(Ing. Troiaka), ako sa stará o zdravie obyvateľov. Dneska,

keby mohol, tak by som ho uvítal. Budem mať stretnutie

s obyvateľmi, ktorí sú teda úplne najbližšie k tej

enviromentálnej záťaži. Ak Ťa môžem poprosiť, Paľo, o 19

hod. si vypočuješ tých obyvateľov aj k tomu čo sa deje

v tej lokalite, akým spôsobom sa im tam likviduje životné

prostredie. Bol by som rád, aby keď bude najbližšie

stretnutie pána starostu Kusého s ministrom životného

prostredia pánom Budajom išlo aj o tieto veci, keďže sme ho

o to vyslovene v médiách prosili, aby sa i tejto téme

venoval. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán vicestarosta Winkler, prosím viesť

zastupiteľstvo, mám telefonát z Magistrátu.

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

Áno. Pán poslanec Filipovič, nech sa páči.

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

Ďakujem. Ja len chcem povedať jedno: Prosím vás, do

budúcna, keď sa dá tak nedávajme tam to vysvedčko, vidíte

ako to vyzerá s tou účasťou. Všetci máme detí, teda chvála

pánu bohu, a tie deti čakajú, že sa im budeme venovať po

tom vysvedčku. Alebo môžeme to dať na Vianoce. Takže do

budúcna by sme mali trošku rozmýšľať nad tými termínmi

zastupiteľstva, lebo pôvodne malo byť 23. A veľmi pekne vám
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chcem poďakovať, ja to tuná rád s vami trávim, ale ide o to

že mám dieťa. Ďakujem.

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

Ďakujem pekne. Poprosím návrh uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Ing. P. T r o i a k ä

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto  ž i a d a  starostu, aby na základe medializácie

kauzy Istrochem/Agrofert pripravil pracovné stretnutie, kde

osloví pána starostu Ružinova, primátora Bratislavy,

zástupcov jednotlivých klubov, zástupcu Ministerstva

životného prostredia, aby sme pripravili ďalší postup, ako

budeme v danej problematike postupovať a čo všetko vieme

spraviť pre obyvateľov, aby sme ochránili hlavne ich

zdravie. Dané pracovné stretnutie nech sa uskutoční čo

najskôr a to v mesiaci júl 2020.

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

Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďalší v poradí bol pán poslanec Weiss, nech sa páči.
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BOD 35.7:

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Tiež si dovolím rýchlo prečítať

materiál. Predkladám to spolu s kolegom T. Korčekom. Čiže:

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie, že

1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.

2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Komisii pre

EKO-podnik VPS mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

3. s c h v a ľ u j e  za členov Komisie pre EKO-podnik

VPS

JUDr. Tomáša Korčeka, PhD. za pána Mikuša.

A taktiež som si dovolil navrhnúť za náš klub Romana

Štamberského. Máme nový klub a teda počítam s tým, že

by sme mali mať miesto v EKO-podniku. Čiže pán

Štamberský je navrhovaný za člena Komisie pre EKO-

podnik VPS.

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

Čiže áno, jeden poslanec navyše bude. (Áno.)

Nech sa páči, odovzdať návrh uznesenia.

Poprosím návrhovú komisiu, pán predseda.

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

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

A. berie na vedomie, že
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1. dňa 25. mája 2020 bolo starostovi mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto doručené oznámenie o zániku

mandátu poslanca Mgr. Vladimíra Mikuša.

2. Zaniká členstvo Mgr. Vladimíra Mikuša v Komisii pre

EKO-podnik VPS mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

3. schvaľuje za členov Komisie pre EKO-podnik VPS

JUDr. Tomáša Korčeka, PhD.

Romana Štamberského.

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

Ďakujem pekne, pán predseda. Pripravíme sa a budeme

hlasovať o návrhu pána poslanca Weissa.

(Hlasovanie.)

Za:                10 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          4.

Nasleduje pán poslanec Árva, nech sa páči.

BOD 35.8:

Poslanec Ing. A. Á r v a :

Ďakujem pekne, ja teda mám tiež návrh uznesenia

a prosím kolegov o podporu.

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,

aby zabezpečil vypracovanie písomnej informácie, v ktorej

bude uvedené:

a) počet a typ vykonaných revízií na budovách vo

vlastníctve mestskej časti, alebo v správe mestskej

časti s uvedením označenia stavby, umiestnenia stavby,

typu revízie a dátum vykonania revízie
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b) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé

budovy vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe

mestskej časti s uvedením dátumu uzatvorenia poistnej

zmluvy, doby trvania poistnej zmluvy a predmetu

poistenia.

Termín: septembrové zasadnutie MZ.

Ďakujem.

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

 Prosím návrh uznesenia predložiť na komisiu.

 Pán predseda návrhovej komisie máš slovo.

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

vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené:

a) počet a typ vykonaných revízií na budovách vo

vlastníctve mestskej časti, alebo v správe mestskej

časti s uvedením označenia stavby, umiestnenia stavby,

typu revízie a dátum vykonania revízie

b) počet uzatvorených poistných zmlúv na jednotlivé

budovy vo vlastníctve mestskej časti, alebo v správe

mestskej časti s uvedením dátumu uzatvorenia poistnej

zmluvy, doby trvania poistnej zmluvy a predmetu

poistenia.

Termín: septembrové zasadnutie MZ.

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

o návrhu pána poslanca Árvu.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Ďakujem pekne.

Ďalšia v poradí je pani poslankyňa K. Šebejová, nech sa

páči.

To bude viac návrhov?

BOD 35.9:

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

Áno, bude viac návrhov. Budeme teda hlasovať po

jednom, a ja som vlastne vám všetky dala vytlačené s tým,

že vás poprosím o podporu.

Prvý návrh:

Miestne zastupiteľstvo  ž i a d a starostu mestskej časti,

aby do 30.09.2020 zabezpečil vypracovanie nových

a aktuálnych

- Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a

poskytovania finančného príspevku na stravovanie

dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni

potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto.
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Prvý vicestarosta Ing. S. W i n k l e r :

Pani poslankyňa, neprečítaš všetky návrhy a potom

budeme hlasovať?

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

Dobre prečítam.

Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Môžeme hlasovať hneď teraz; ja poviem, že „podľa

predtlače“.

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

Tak prvý návrh pani poslankyne Šebejovej.

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, aby zabezpečil vypracovanie

nových Zásad „podľa predtlače“.

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

Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o prvom návrhom pani

poslankyne Šebejovej.

(Hlasovanie.)

Za:                 14 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Prosím návrh č. 2.
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Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:

  Druhý návrh uznesenia:

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto ž i a d a starostu, aby zabezpečil vypracovanie

viacerých alternatív na rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ

Odborárska.

Tam je potrebné i zdôvodnenie.

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

Pán vicestarosta Vaškovič, nech sa páči.

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

Ďakujem za slovo. Ja len veľmi v krátkosti poviem

k tomuto návrhu uznesenia, že ja nemôžem podporiť takýto

návrh uznesenia, lebo istotne realizácia tohto uznesenia by

istotne mala vplyv na rozpočet mestskej časti. A v tom

zdôvodnení nevidím žiadne zdôvodnenie, že akým spôsobom by

mali byť financované alebo zabezpečené predmetné

alternatívy.

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

Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlásil?

Pani poslankyňa Šebejová, nech sa páči.

Poslankyňa Ing. Mgr. K. Š e b e j o v á, PhD.:
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Ja som vychádzala z toho, že takáto alternatíva je už

vypracovaná; ako drahá bola zamietnutá. To znamená, že

možno sa zamyslieť nad tou úpravou, lebo fakt je ten, že tá

situácia na tých školách môže byť kritická a nikde nie je

zaručené, že tento variant kontajnerových tried prejde.

Takže v rámci toho, aby povedzme tam teda finančné nároky

možno neboli; ja neviem, ale taká alternatíva už na úrade

je. Bola raz vyhodnotená ako drahá. Pokiaľ je tam nejaká

šanca pristúpiť k úprave a zvážiť ju, tak by som týmto

uznesením chcela o to požiadať. Lebo teda naozaj nevidím

veľkú šancu alebo je pre mňa veľkým rizikom spoliehať len

na túto jednu alternatívu kontajnerových tried.

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

Ďakujem. Rozumiem. Pán poslanec Filipovič.

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

Ďakujem. Ja poviem že podporujem Katku (Ing. Šebejovú)

Chcem sa ospravedlniť, musím ísť preč, lebo mám požičané

auto, musím ísť si svoje prebrať do servisu a ráno

štartujem na dovolenku, takže ospravedlňte ma. Ďakujem.

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

Ďakujem. Dúfam, že sme 14. Pán poslanec Mikulec, nech

sa páči.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ja samozrejme, každý nápad ktorý pomôže, podporím. Až

na to, že tu sa musím nejakým spôsobom opýtať pani

predkladateľky, či takto ako to je navrhnuté je podľa  nej

v poriadku? Lebo  ja si nemyslím, že dneska sme v stave, že

tento projekt môžeme hneď premiestniť na nejaké iné miesto?

Pani Effenbergerová, áno, alebo ako to je momentálne.

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

Tam boli varianty.

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

Treba sa spýtať. A či sa to vôbec stihnú v požadovanom

termíne tieto veci?

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

štrukturálnych fondov a verejného obstarávania:

Tak ako všetko premiestniť sa dá. Návrh bol pri

telocvični, tam je takisto prístup na pripojenie kotolne,

vody, kúrenia, kanalizácie, ale je treba k tejto

jestvujúcej projektovej dokumentácii pripraviť podklad pre

pripojenie tejto stavby. Siete tam sú, len prípojky treba

doprojektovať. Tam už sme za ochranným pásmom Železníc, sme

za ochranným pásmom aj druhého pásma, takže tam by sme sa

vyhli Železniciam Slovenskej republiky, ale stále zostávame

v hluku. Osvetlenie sme vyriešili, stále ostávame v hluku.

(Poznámka.) Nie, Železnice vypustíme, ochranný múr tým ako

pádom vypadávame. Áno, ale bude to chcieť finančné nároky.

Druhý variant alebo o ktorom sme sa rozprávali ešte

tri roky dozadu, keď sa robili špeciálne učebne,

rozpracované umiestnenie v podkroví z dvoch malých tried,
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plošne to celkom dobre vychádzalo, ale aj to by pomohlo. IT

učebňa a jazyková učebňa tam bol rozpočtový náklad cez 400

tisíc s tým, že riadiaci orgán povedal, že toto sú príliš

veľké náklady a nebolo by hospodárne, ekonomicky a neviem

aké. Takže sme so žiadosťou nešli, lebo by nám to boli

zamietli.

     Prekonzultovali sme s požiarnikmi možnosť urobiť

deliacu stenu, lebo tam hore je kotolňa, ktorá

skomplikovala celé uzatváranie jednotlivých poschodí;

museli by sme urobiť viacej požiarnych úsekov. Takže ak

dokážeme túto kotolňu urobiť ako jeden požiarny úsek

a školu druhý požiarny úsek, vedeli by sme zlacniť ten

projekt, neviem o koľko, lebo ani návrh toho celého ešte

nemáme. To bola otázka z minulého týždňa. Takže len toľko

k Základnej škole Odborárska.

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

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

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

Poprosím, lebo ja mám prihlásenie k nejakým mojim

uzneseniam.

Ale k tomu, čo povedala pani Effenbergerová:

Mňa jedna vec zaráža, a to by malo zarážať všetkých.

Tá škola je v ochrannom pásme Železníc, postavená vyše 100

rokov. Tie deti tam ten hluk zažívajú neustále. Ja sa

divím, že v tejto republike nikoho nenapadne, že takáto

škola ktorá je v ochrannom pásme Železníc, prakticky 10

metrov od koľaje, že tu nikoho nenapadne riešiť ten
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ochranný múr, akože aj samostatne. Veď pre boha živého, tie

deti, aj keď tam postavíme nové kontajnerové triedy, tam sú

triedy, ktoré neustále trpia týmto hlukom. Aj škôlka

takisto.

     Ja si myslím, že tieto veci treba riešiť prioritne. Už

aj keby neviem čo bolo, poprosiť Železnice, poprosiť nového

ministra, či náhodou či nejakým spôsobom sa nevie tomu

venovať. Ja som sa skúšal spojiť s nejakým poslancom, ktorý

by mohol v tomto pomôcť. Ešte som nemal toto stretnutie,

ale určite ho požiadam, aby sa venovali aj takýmto témam,

že tu máme asi jedinú školu ktorá je takto blízko

v ochrannom pásme Železníc, úplne pri koľajach. A my tam

neriešime hluk. My tu ideme riešiť kontajnerové triedy,

ktoré teda by mali byť nejakým spôsobom odhlučnené, ale

nikomu nevadí že v tejto škole sa učia žiaci desiatky rokov

v tomto hluku.

Takže toto by sme mali riešiť prioritne a osloviť teda

ministra dopravy alebo ministra školstva a riešiť veci

s nimi, aby sme takéto veci vyriešili. A tým pádom máme

úplne zelenú v tomto projekte. Či by nám nevedel aj štát

v tomto pomôcť; vieme? Požiadať starostu alebo pánov

vicestarostov; ja sa rád pridám, keď takéto stretnutie

bude. Ja sám sa budem snažiť iniciovať, aby takéto

stretnutie bolo. Ďakujem.

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

Určite sa pridáme. Ja ďakujem pani Ing.

Effenbergerovej.

Pán poslanec Weiss, stratil sa Ti kolega, viem.
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Poslanec Mgr. J. P e t r o v i č :

Budeme neuznášania schopní.

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

Takže prosím, budeme sa prezentovať, lebo podľa nás je

nás 12.

Čiže poprosím o prezenčné hlasovanie teraz.

(Hlasovanie - 12 poslancov.)

Dámy a páni, je mi ľúto, ale končím dnešné miestne

zastupiteľstvo. Pekný deň želám.

ZNELKA MČ

                   x         x

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

prednosta JUDr. Ing. Ľ. Baník      starosta Mgr. R. K u s ý

OVEROVATELIA:

poslanec JUDr. Tomáš Korček, PhD.  ........................

poslanec Ing. Andrej Árva          ........................
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Za správnosť stenogr. záznamu:

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


