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ZÁPISNICA – STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM

z pokračovania 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 23.

septembra 2020 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti budovy

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov, ul.

Mierová č. 21, Bratislava
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OTVORENIE: Mgr. Rudolf  K u s ý, starosta MČ B-NM:

Dámy a páni, želám Vám príjemný dobrý deň.

Pokračujeme v 17. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 30. 06.

2020.

     Z programu dnešného rokovania je ospravedlnený:

pán poslanec Ing. Andrej Árva

pán poslanec MUDr. Pavol Dubček.

Skrutátorkami ako obyčajne sú pani Milada Riegl a pani

Eva Tomeček Ghata.
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V návrhovej komisii by mali pokračovať pani poslankyňa

Ing. Mgr.  Katarína Šebejová, PhD. a pán poslanec Ing.

Pavol Troiak zo zastupiteľstva, ktoré bolo uplynulé; čiže

ak dovolíte, hlasovať za nich nebudeme. Ideme ďalej.

     Ale v prípade overovateľov vzhľadom na to že tu nie je

prítomný pán poslanec Árva, musíme ich prevoliť. Takže

navrhujem namiesto pána poslanca Árvu, pána poslanca Ing.

Pavla Galamboša s tým, že druhým overovateľom je pán

poslanec JUDr. Tomáš Korček ešte z minulého zastupiteľstva.

Nech sa páči, prosím, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:              20 poslancov.

Proti:            0

Zdržal sa:        0

Nehlasoval:       1.

Kolegyne, kolegovia, pokračujeme a pristúpime k bodu

rôzne.

BOD 5:

Rôzne

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, ak má niekto niečo v rámci bodu rôzne.

Pán poslanec Gašpierik sa hlási ako prvý; poprosím

máte slovo. Pán poslanec Korček ako druhý. Nech sa páči.

Poslanec Ing. L. G a š p i e r i k :
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Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, dovolím si

predložiť návrh v zmysle návrhu 4 poslancov: teda mňa, pána

JUDr. Korčeka, pána Bc. Filipoviča a pána Ing. Troiaka.

Tento návrh je zmysle koordinácie celkového postupu vedúci

k zabezpečeniu ochrany bezpečnosti občanov na Trnavskom

mýte, ktoré boli konzultované s riaditeľom EKO-podniku

pánom Mikušom v území, ktoré je najhlavnejším dopravným

uzlom v Bratislave s enormným počtom prestupujúcich, ako aj

dopravy autobusov, trolejbusov, električiek v nadväznosti

na oblasť nachádzajúcu sa na hranici troch mestských častí:

našej Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto.

Chceli by sme požiadať starostu Nového Mesta, aby

neodkladne rokoval s primátorom Hlavného mesta SR

Bratislavy vo veci zriadenia stanice Mestskej polície

v tomto území, v obdobnom princípe a móde ako bola zriadená

takáto stanica v Starom Meste na Obchodnej ulici; či už by

to bola taká tzv. mobilná alebo či už by to bola trvalá

stanica okrskovej stanice, ktorá je dnes situovaná myslím

že na Hálkovej.

Takže dovolím si predložiť návrh, ktorý prečítam:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby neodkladne začal rokovať s primátom Hlavného mesta SR

Bratislavy vo veci zriadenia stanice Mestskej polície

Hlavného mesta SR Bratislava v lokalite Tržnica a Trnavské

mýto.

Termín plnenia uznesenia: Ihneď.

Ďakujem za podporu.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Rozumie. Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Korček.

Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážené kolegyne,

vážení kolegovia, ja si dovoľujem predniesť v bode rôzne 2

návrhy:

Prvý návrh sa týka budovy Istropolisu.

Určite ste všetci zachytili v médiách; v zásade táto

kauza trvá niekedy od roku 2017, kedy prvýkrát sa objavili

na verejnosti nejaké informácie ohľadom najprv predaja

budovy Istropolisu ktorý patril odborom, potom nejakého

búrania, nejakého nového zámeru. Všetci to sledujeme

v zásade zatiaľ iba z médií, preto by som bol veľmi rád,

keby mestská časť zorganizovala verejnú prezentáciu

projektu „Nový Istropolis“, ktorý má byť realizovaný na

mieste súčasnej budovy Istropolisu.

     A taktiež bude to uznesenie, ktoré bude smerovať na

starostu mestskej časti; ja ho prečítam:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti:

a) aby zabezpečil verejnú prezentáciu projektu „Nový

Istropolis“, ktorý má byť realizovaný na mieste

súčasnej budovy Istropolisu;

b) aby informoval o mieste a čase konania verejnej

prezentácie všetkých obyvateľov mestskej časti

obvyklým spôsobom najneskôr 7 dní pred konaním

verejnej prezentácie;

c) aby informoval všetkých poslancov mestskej časti

o mieste a čase konania verejnej prezentácie najneskôr
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7 dní pred konaním verejnej prezentácie

prostredníctvom e-mailových adries jednotlivých

poslancov, ktoré sú uvedené na webovom sídle mestskej

časti.

Termín plnenia som dal do 30. novembra, aby teda bol

priestor na koordináciu aj s novým investorom.

Takže podávam takýto návrh uznesenia za pánov

poslancov: B. Filipoviča, L. Gašpierika a mňa.

Potom mám ešte druhý návrh uznesenia, ktorý som

Vám aj rozdal v písomnej podobe za predkladateľov:

Ing. Gašpierika, JUDr. Mikulca, mňa, Mgr. Weissa, Ing.

Troiaka. V zásade vysvetlím o čo ide?

     Všetci poznáte obrazovku, ktorá je na budove Tržnice.

Je tam niekoľko rokov. Boli sťažnosti na túto obrazovku

jednak z hľadiska vizuálneho smogu, jednak z hľadiska

miestnych obyvateľov ktorí bývajú v okolí a sťažovali sa na

nočné svietenie tejto obrazovky.

     V roku 2019 bola bohužiaľ podpísaná bývalým vedením

EKO-podniku ďalšia nájomná zmluva s prevádzkovateľom tejto

obrazovky na 5 rokov, pričom sa nedala predčasne vypovedať

napriek tomu, že Komisia pre Tržnicu žiadala o také kroky,

ktoré by smerovali k odstráneniu tejto obrazovky

a ukončeniu prevádzky.

     Našťastie nám pomohla táto situácia epidemiologická

ktorá je a prevádzkovateľ tejto obrazovky nebol schopný

platiť nájom. Teda došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany

EKO-podniku s tým, že prevádzkovateľ tejto obrazovky nám

dlží, máte to v tomto materiáli, zhruba 15 tisíc EUR bez
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príslušenstva s tým, že poslal EKO-podniku písomný návrh,

že teda by previedol vlastníctvo tejto obrazovky

započítaním tohto dlhu na EKO-podnik.

Pokiaľ by sme prijali takúto ponuku, tak by sme sa

stali vlastníkom tejto obrazovky a tým pádom by sme mohli

s ňou disponovať; buď ju predať tretiemu subjektu alebo

odstrániť na vlastné náklady.

     V prípade, že by sme takúto ponuku neprijali

spoločnosť tvrdí, máte to aj v tom liste, ktorý je

priložený pri tom materiáli, že je platobne neschopná. Čiže

nebude vedieť aj v prípade nejakého iného rozhodnutia

zaplatiť za veci ktoré má voči EKO-podniku. Bude smerovať

do konkurzného konania, ktoré môže trvať roky, a kto vie

kto by sa k tej obrazovke dostal a museli by sme to riešiť

súdnou cestou, návrhom na vypratanie čo by, samozrejme,

trvalo zase nejaké ďalšie obdobie. A nikto nevie ako by to

dopadlo, lebo nakoniec by nemusel ani ten vlastník

obrazovku odstrániť.

Čiže je tu takýto návrh, aby sme sa tejto obrazovky čo

najrýchlejšie zbavili, a keď ju budeme mať vo vlastníctve,

tak vieme ňou disponovať.

Prečítam návrh uznesenia:

     Miestne zastupiteľstvo schvaľuje zámer mimosúdneho

urovnania v právnej veci EKO-podnik verejnoprospešných

služieb kontra INFRA-MÉDIA, s. r. o. o zaplatenie sumy vo

výške 15.553,97 EUR s príslušenstvom - veľkoplošná

obrazovka na objekte Tržnica.

Ďakujem.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. To je dobrý návrh.

Hlási sa pán poslanec Mrva s faktickou poznámkou.

Poslanec Ing. J. M r v a :

     Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem spýtať, mám pocit

že tu bol taký úzus, že uznesenia, ktoré majú finančný

dopad na mestskú časť, alebo podniky, sa nepredkladajú

v bode rôzne. A ak sa nemýlim toto má naozaj dopad, keďže

my vieme sa s touto firmou súdiť a tie peniaze teoreticky

získať touto formou a ide teraz o nejaké mimosúdne

rozhodnutie.

     Čiže ja by som veľmi pekne poprosil, aby tento

materiál nebol predložený teraz v bode rôzne, ale aby som

aj videl aj nejakú analýzu nášho právneho oddelenia, je tu

pani Biharyová, ktorá napríklad sa zaoberá billboardami na

MŠ na Jeséniovej ulici, kde tiež sa neplatí správne, atď.

A ja by som rád videl nejaké aspoň právne ohodnotenie alebo

posúdenie tohto návrhu našej mestskej časti. A ak to bude

v pohode, tak to kľudne môže predložiť mestská časť na

najbližšie zastupiteľstvo. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem. Pán poslanec Korček sa hlási, ale faktická

poznámka na faktickú poznámku nemôže byť.

(Poznámka z pléna.)

Prosím, prihláste sa a dám Vám slovo.

Poprosím, zapnite pána poslanca Korčeka.
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Poslanec JUDr. T. K o r č e k, PhD.:

Ďakujem. Čo sa týka odpovede na otázky, ktoré tu

formuloval pán Mrva, jednak čo sa týka Rokovacieho

poriadku, tak Rokovací poriadok hovorí o zásadnom vplyve na

rozpočet, čo rozpočet mestskej časti je okolo 25 miliónov,

čiže takýto návrh sa toho nebude týkať. Taktiež sa netýka

našich príspevkových a rozpočtových organizácii. My preto

ako poslanci predkladáme takýto návrh nakoľko došla ponuka

zo strany prevádzkovateľa obrazovky a ten žiadal pôvodne

aby sme sa vyjadrili, teda mestská časť, do 18. septembra.

Pán riaditeľ začal  pracovať na tom materiáli a v zmysle

Rokovacieho poriadku ho už nemohol predložiť on ako

riaditeľ, ako  štatutárny zástupca organizácie, preto

oslovil jednak  predsedov gesčných komisií a taktiež som

tam bol aj ja, ktorý som sa podieľal na príprave tohto

materiálu, a ďalší kolegovia z iných poslaneckých klubov.

Takže môžete byť spokojný, je to úplne v súlade s Rokovacím

poriadkom.

Keď sa nevyjadríme teraz, tak samozrejme ten

prevádzkovateľ tej obrazovky ktorý je vlastníkom, môže

postúpiť túto obrazovku na tretiu osobu, a potom už táto

ponuka bude bezpredmetná. Budeme sa musieť akurát tak súdiť

a tá obrazovka bohvie koľko rokov bude. Takže preto je

tento materiál teraz. A teraz je potrebné ho schváliť alebo

neschváliť. Ďakujem.

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

Troiak.

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

     Ďakujem, pán starosta. Ja tento návrh určite podporím,

keďže aj minulý rok som dával uznesenie, kedy pán bývalý

pán riaditeľ dal vypracovať návrh na odstránenie tejto

veľkoplošnej obrazovky. Takisto aj na poslednom

zastupiteľstve som sa na to pýtal. Čiže ja to určite

podporím, vítam to. A možno aj keby pani Biharyová sa tak

narýchlo k tomu vyjadrila; ak to bude možné. Ináč to

podporujem určite. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipovič.

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

     Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Dovolím si

predložiť 3 veci do bodu rôzne; ako predkladateľom som tam

ja B. Filipovič, L. Gašpierik a T. Korček:

     Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,

aby zabezpečil zápis najstaršej benzínovej čerpacej stanice

na Slovensku, ktorá sa nachádza v areáli Zberných surovín –

Kovošrot na Račianskej ulici č. 34 do  zoznamu

pamätihodností mesta Bratislava za Nové Mesto.

Termín plnenia: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva.

     Mám k tomu aj veci; ostatné som dal pánovi

Galambošovi; potom možno dať kolovať.
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Bod č. 2 - predkladateľ B. Filipovič:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti,

aby zabezpečil na rokovanie miestneho zastupiteľstva

vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené:

a) zhodnotenie všetkých projektových dokumentácií

objednaných alebo zhotovených mestskou časťou

Bratislava-Nové Mesto od 01. 01. 2011 až do 23. 09.

2020, ktoré neboli k dnešnému dňa úplne stavebne

zrealizované, prípadne boli zrealizované iba

čiastočne, s uvedením názvu projektovej

dokumentácie, investičnej akcie, zhotoviteľa

projektovej dokumentácie, rok zhotovenia

projektovej dokumentácie a konečnej obstarávacej

ceny projektovej dokumentácie.

Termín plnenia: do najbližšieho riadneho

zastupiteľstva.

Bod 3 – predkladateľ B. Filipovič:

Miestne zastupiteľstvo žiada a odvoláva Mgr. Vladimíra

Mikuša ako zástupcu zriaďovateľa v školskej rade ZŠ

s MŠ Kalinčiakova 12 a schvaľuje JUDr. Tomáša Korčeka,

PhD. za zástupcu zriaďovateľa v školskej rade ZŠsMŠ

Kalinčiakova 12.

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 :
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     Ďakujem za slovo. Keďže v ani jednom zastupiteľstve to

nebol riadny bod, ja som členka komisie, ktorá rieši

parkovanie, chcem kolegov informovať o stave, ktorý ma

vôbec neteší. Neviem, že či viete, ale teda bolo zrušené

verejné obstarávanie a mestská časť sa rozhodla, resp.

komisia, že bude obstarávať spracovanie, realizovať ako

zákazku s nízkou hodnotou, to znamená bez obstarávania.

Bude to klasické ponukové konanie, vyberie sa uchádzač.

     Ja som zásadne proti tomu, aby sa takéto veci robili

takýmto spôsobom, keď mestská časť nie je schopná pripraviť

verejné obstarávanie, ktoré by prešlo.

Ešte chcem informovať, že z tejto komisie odstúpili

všetci členovia z úradu, to znamená, že už sa asi na to

nemohli pozerať. Tak si myslím, že by sme to nemali robiť,

ak na to nemáme aby sme boli schopní robiť a potom čakáme

na mesto. Ja som naschvál v tej komisii nevystúpila,

pretože som vyštudovaná dopravná inžinierka, pretože sa

doprave venujem dlhodobo a preto že som nechcela aby sa to

dialo bez toho, aby tam bol niekto kto je príčetný.

Takže chcem Vám povedať, že pokiaľ budeme takouto

cestou ďalej postupovať, ja budem prvá ktorá bude prípad

medializovať. A budem prvá, ktorá bude nasledovať slová

pána Matoviča, ktorý to obstarávanie mal pôvodne na

starosti, ktorý keď odchádzal z úradu mi povedal, že

v živote necítil také tlaky ako pri tomto obstarávaní;

v živote. Takže a celý rád odchádzal z toho.

     Preto ja hovorím, že ak to budeme takýmto spôsobom

robiť, ja budem prvá túto vec napadať. Z komisie preto
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neodchádzať a nevzdám, aby som tam mala prístup

k informáciám. A je tam tých pochybení viacej, na komisiách

sa zúčastňovali osoby ktoré tam nemali byť, atď. Mám toho

viacej, ale to teraz nebudem rozoberať.  Budem Vás

informovať v bode rôzne a verím, že sa všetci ostatní

budete pýtať na to, akým spôsobom sa bude obstarávať veci.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Vaškovič, vicestarosta.

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

     Ďakujem za slovo, pán starosta. Milé kolegyne a vážení

kolegovia, dovoľte mi aby som Vás trošku informovať, čo by

som chcel v bode rôzne navrhnúť ja. Jedná sa o Územný plán

zóny Podhorský pás. A istotne viete, že toto územie bolo

riešené a v súčasnosti celé územie, ktoré je súčasťou

mestskej časti, je súčasťou katastrálneho územia Vinohrady,

pre ktorý je schválený platný územný plán zóny , ktorý bol

schválený v roku 2006 a následne v roku 2009 boli schválené

zmeny a doplnky tohto územného plánu.

Pri analýze tohto územného plánu a pri konfrontácii

s platným územným plánom sme v spolupráci s kolegami na

Miestnom úrade zistili, že tento územný plán nie je

zosúladený s územným plánom mesta, resp. územný plán mesta

bol schvaľovaný neskôr ako tento územný plán. A kolegovia

na hlavnom mesta nezapracovali niektoré výstupy z tohto

územného plánu zóny do územného plánu hlavného mesta.
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Ale v každom prípade nechcem sa vracať do minulosti.

Chcem Vás len oboznámiť, že jednoducho máme územný plán

ktorý nie je zodpovedný s územným plánom mesta. A bolo by

veľmi dobré, keďže toto územie najmä v poslednom období to

citeľne pociťujem, keďže na Miestnom úrade sa množia

žiadosti o vydanie územnoplánovacích informácií, o vydanie

záväzných stanovísk k investičnej činnosti v týchto

lokalitách.

     Bolo by dobré z môjho odborného názoru vrátiť sa

k tomuto územnému plánu zóny a aktualizovať resp.

zabezpečiť spracovanie nových územných plánov. Predmetom

tohto alebo môjho návrhu je to, aby sme sa už nezapodievali

územím Podhorského pásu ako jediným územím, ktoré

predstavuje naozaj obrovské územie, ale aby sme pristúpili

k tomu tak, že to územie bude rozdelené na 5 samostatných

územných celkov a pre tieto samostatné územné celky budú

spracovávané aj menšie územné plány.

Ja by som teda dovolil si predniesť návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto súhlasí so zámerom obstarať nové územné plány zón,

Územný plán zóny Podhorský pás časť Koziarka, Územný plán

zóny Podhorský pás časť Veľký Baran, Územný plán zóny

Podhorský pás časť Slanec, Územný plán zóny Podhorský pás

časť Podstražany, Územný plán zóny Podhorský pás časť

Briežky.

     A bod 2: poveruje starostu mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto zabezpečiť obstaranie nových územných plánov

zón, Územný plán zóny Podhorský pás časť Koziarka a Územný

plán zóny Podhorský pás časť Veľký Varan.
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Dovolím si ešte jednu poznámku:

     Napriek tomu, že navrhujem, aby toto územie bolo

rozdelené na 5 častí a na 5 samostatných územných plánov,

uvedomujem si, že zaťaženie alebo pracovné vyťaženie

oddelenia územného plánovania je v súčasnosti zaťažené už

spracovávanými územnými plánmi. Nakoniec aj dnes máme

v ďalšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva ďalšie

prehodnotenie územného plánu, preto navrhujem, aby sa

prioritne začalo obstarávanie dvoch územných plánov napriek

tomu, že to územie bude rozdelené na 5 častí.

Dovolím si len ešte jednu poznámku možno na margo

poslanca, pána kolegu Mrvu:

     Nepredpokladám, že v tomto roku vznikne nárok na

závažnú zmenu rozpočtu mestskej časti. Tie práce, ktoré je

možné okamžite realizovať je možné realizovať

prostredníctvom pracovníkov oddelenia územného plánovania.

A potom bude na nás, či do budúcoročného rozpočtu pre tieto

územné plány vyčleníme náležité finančné prostriedky.

Dúfam, že moje vysvetlenie Vám postačilo. V prípade, že

nie, môžeme sa o tom porozprávať prípadne aj na najbližšom

rokovaní Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby.

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikulec.

Poslanec JUDr. R. M i k u l e c :
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Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti, keďže minulé

zastupiteľstvo bolo neuznášania schopné, tak si dovoľujem

predložiť materiál na schválenie člena nášho klubu do

Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas

a medzinárodné vzťahy.

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje nášho člena Vladimíra

Volfa do Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas

a medzinárodné vzťahy

Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Pán poslanec Weiss.

Poslanec Mgr. P. W e i s s :

Ďakujem pekne. Ja len tak v rýchlosti: V prvom rade

vyslovujem podporu návrhu kolegom T. Korčekovi, P.

Troiakovi a L. Gašpierikovi za riešenie obrazovky na

Tržnici a tento návrh podporujem.

     Mám ešte žiadosť na pána starostu, ak by to bolo

možné; teraz, keď sme sa dozvedeli že bude druhýkrát

zrušené verejné obstarávanie, naozaj strácame čo sa týka

obstarávania  parkovania, preto navrhujem urobiť nejaké

stretnutie za účasti úradníkov a poslancov, lebo opäť sa

dozvedáme nejaké veci takými neoficiálnymi kanálmi. Je to

dôležitá téma, preto som rád, aby sa spravilo nejaké

stretnutie. Ďakujem.
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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 veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela možno

reagovať, asi som mala dať faktickú, tie územné plány. Ja

som za, ale neviem, ideme dávať ďalšie do rozpočtu a máme

tam kopec, ktoré nie sú hotové? Tak ja neviem, ako či

nemáme najprv dokončiť to čo je a zase dávať do rozpočtu

ďalšie položky. Chcela by som sa spýtať, je už niektorý

územný plán dokončený?

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Pán vicestarosta, môžete reagovať, alebo z iného fóra?

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

Ďakujem za slovo, pán starosta. V rámci každého

programu rokovania miestneho zastupiteľstva máme pravidelný

bod  prehľad o spracovaní alebo o stave spracovania

územných plánov zón na území mestskej časti. Tak ku každému

zasadnutiu zastupiteľstva sú oddelením alebo vedúcim

oddelenia územného plánovania poskytnuté aktuálne

informácie. A na vašu otázku môžem odpovedať, že nie,

nemáme zatiaľ dokončený žiadny územný plán zóny. Najbližšie

k dokončeniu a následnému predloženiu na schvaľovanie

v miestnom zastupiteľstve je Územný plán zóny Jelšová.

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

Balga.

Poslanec A. B a l g a, MBA:

Samozrejme, súhlasím s pani Timkovou, dohodnem sa

s ňou. Tiež ako neviem, ktoré územné plány sa nám podarilo

dokončiť. Nehovoriac o tom, že toto je úplne nová

informácia, ktorá nebola prerokovaná na žiadnej komisii, na

Komisii územného plánovania. Pevne verím preto, že predtým

ako budeme za tento bod hlasovať, prejde to riadne

komisiami a nebudeme  to riešiť v bode rôzne. Ďakujem.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne.

     Kolegyne, kolegovia, chce ešte niekto vystúpiť v rámci

bodu rôzne?

V prípade že nie, poprosím návrhovú komisiu a ideme

hlasovať o jednotlivých návrhoch.

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

Vrátime sa k prvému návrhu, ktorým je návrh poslancov

L. Gašpierika, P. Troiaka, T. Korčeka a B. Filipoviča.

Uznesenie je nasledovné:

Miestne zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové

mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby neodkladne začal rokovať s primátorom Hlavného mesta SR

Bratislava vo veci zriadenia Stanice mestskej polície

Hlavného mesta SR Bratislava v lokalite Tržnica  - Trnavské

mýto.
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Termín plnenia uznesenia: ihneď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nech sa páči, prosím, pripravíme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Nech sa páči.

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

Takže druhé uznesenie, predkladatelia poslanci: L.

Gašpierik, T. Korček, B. Filipovič.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby zabezpečil

a) verejnú prezentáciu projektu „Nový Istropolis“, ktorý

má byť realizovaný na mieste súčasnej budovy

Istropolisu;

b) informoval o mieste a čase konania všetkých

obyvateľov mestskej časti obvyklým spôsobom najneskôr

7 dní pred konaním verejnej prezentácie;

c) informoval všetkých poslancov mestskej časti o mieste

a čase konania verejnej prezentácie najneskôr 7 dní

pred konaním verejnej prezentácie prostredníctvom e-

mailových adries jednotlivých poslancov, ktoré sú

uvedené na webovom sídle mestskej časti.

Termín plnenia: 30. 11. 2020.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 22 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0.

Nech sa páči.

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

Prichádzame k tretiemu návrhu, predkladateľov

poslancov L. Gašpierika, R. Mikulca, T. Korčeka, P. Weissa,

P. Troiaka:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto schvaľuje záver súdneho urovnania v právnej veci EKO-

podnik verejnoprospešných služieb, verzus INFRA MÉDIA

s.r.o. o zaplatení sumy vo výške 15.553,97 €

s príslušenstvom veľkoplošná obrazovka na objekte Tržnica.

Termín: do najbližšieho zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                19 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          2

Nehlasoval:         1.
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Nech sa páči.

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

Ideme na štvrté uznesenie, predkladateľov poslancov B.

Filipoviča, L. Gašpierika, T. Korčeka:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby zabezpečil zápis najstaršej benzínovej čerpacej stanice

na Slovensku, ktorá sa nachádza v areáli Zberných surovín,

Kovošrot na Račianskej ulici č. 34 do zoznamu

pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Termín plnenia: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                21 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          1.

Nech sa páči.

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

Piaty návrh uznesenia predkladateľa poslanca B.

Filipoviča:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto žiada starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,

aby zabezpečil na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
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vypracovanie písomnej informácie, v ktorej bude uvedené:

zoznam všetkých projektových dokumentácií objednaných alebo

zhotovených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto v období

od 01. 01. 2011 až do 23. 09. 2020, ktoré neboli k dnešnému

dňu úplne stavebne zrealizované, prípadne boli zrealizované

iba čiastočne s uvedením názvu  projektovej dokumentácie

investičnej akcie, zhotoviteľa projektovej dokumentácie,

roku zhotovenia projektovej dokumentácie a konečnej

obstarávacej ceny projektovej dokumentácie.

Termín plnenia: do najbližšieho riadneho zasadnutia

zastupiteľstva.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                 21 poslancov.

Proti:               0

Zdržal sa:           0

Nehlasoval:          1.

Nech sa páči.

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

Šiesty návrh uznesenia, predkladateľa pána poslanca B.

Filipoviča:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) odvoláva Mgr. Vladimíra Mikuša ako zástupcu

zriaďovateľa zo školskej rady ZŠsMŠ Kalinčiakova 12
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b) schvaľuje JUDr. Tomáša Korčeka, PhD. za zástupcu

zriaďovateľa do školskej rady ZŠsMŠ Kalinčiakova 12.

Termín plnenia: ihneď.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Nech sa páči.

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

Siedmy návrh uznesenia v tomto bode predkladateľa pána

vicestarostu Vaškoviča:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

a) súhlasí so zámerom obstarať nové územné plány zón

podľa predtlače:

Územný plán zóny Podhorský pás časť Koziarka

Územný plán zóny Podhorský pás časť Veľký Varan

Územný plán zóny Podhorský pás časť Slanec

Územný plán zóny Podhorský pás časť Podstražany

Územný plán zóny Podhorský pás časť Briežky

b) poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto zabezpečiť obstaranie nových územných plánov

zón Podhorský pás časť Koziarka a Podhorský pás časť

Veľký Varan.
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

     Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

  (Hlasovanie.)

  Za:                19 poslancov.

  Proti:              0

  Zdržal sa:          3.

  Nech sa páči.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: J. P e t r o v i č

Posledný návrh uznesenia pána poslanca Mikulca:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové

Mesto

schvaľuje Vladimíra Volfa za člena Komisie pre kultúru,

mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy.

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme.

(Hlasovanie.)

Za:                22 poslancov.

Proti:              0

Zdržal sa:          0.

Dámy a páni, pred nami je posledný bod programu.

BOD 6:

Interpelácie
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Starosta Mgr. R. K u s ý :

Nikto nie je prihlásený.

BOD 7:

Záver

Starosta Mgr. R. K u s ý :

Dámy a páni, ďakujem Vám za aktívnu účasť a končím

dnešné zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré bolo

pokračovaním 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

(Ukončenie o 10,30 hod.)

ZNELKA MČ.

                        x     x

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

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

OVEROVATELIA:

poslanec Ing. P. Galamboš

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

poslanec JUDr. T. Korček, PhD.  ...........................

Za správnosť stenogr. záznamu:

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


