
Mestská  časť  Bratislava – Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 



Z á p i s n i c a

z  12. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  31. 1. 2012


Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš, p. Szusčík, Ing. Augustinič, JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm, MUDr. Dubček  (príchod 9.20 hod.)

Ospravedlnená: Mgr. Pfundtner

Rokovanie  12. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania bez pripomienok   (uznesenie č. 12/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení p. Petra Szusčíka  (uznesenie č. 12/02).


Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
     
	Správu predložil Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení a splnené  boli uznesenia  podľa  predtlače. Po preskúmaní správy o kontrole plnenia uznesení MR MČ B-NM miestny kontrolór k vyhodnoteným uzneseniam predložil súhlasné stanovisko. 
	Miestna rada prijala uznesenie č. 12/03.

2. 	Návrh  na zverenie  zrealizovaných  stavieb do správy EKO-podniku VPS

	Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM uviedol, že návrh bol spracovaný v zmysle čl. 15 ods. 1 písm. g/ „Zásad hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným“. Ide o zverenie správy zrealizovaných stavebných objektov a zariadení organizácii EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, Bratislava. Uvedené stavby boli súčasťou schválených kapitálových výdavkov rozpočtového plánu. Zverenie predmetného majetku sa uskutoční bezodplatne protokolom o zverení majetku v zmysle čl. 7  uvedených „Zásad hospodárenia ...“.
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Budovanie detských ihrísk - revitalizácia  - stavba č. 117  - 2.670,00 €, z toho:	
1.   DI Teplická - Smikova 			1.500,00 €
- oplotenie (100 m) 
2.   DI Ľubľanská 				1.170,00 €
- 2 ks.  bránka (á 588,50 €) 

Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh na zverenie zrealizovaných stavieb - Budovanie detských ihrísk - revitalizácia v celkovej sume 2.670,00 € do správy EKO-podniku VPS bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/04.

Návrh na zníženie ročného nájmu za nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30, Bratislava   

Mgr. Kusý uviedol, že prenajímateľ zrekonštruovaného objektu Vernosť na Nobelovej č. 30, p. Dušan Kolarik požiadal o predĺženie zníženého nájmu za nebytové priestory. Ako dôvod uviedol súčasnú veľmi zlú situáciu na trhu s prenájmom nehnuteľností, ktorá sa oproti minulému roku nezlepšila. Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá vo svojom stanovisku neschválila predložený materiál. Starosta MČ oboznámil členov MR o vykonanej obhliadke v objekte Vernosť, ktorej sa zúčastnila Ing. Tlačíková a poslanec MZ MČ B-NM p. Ágoston. Podľa jeho vyjadrenia prenajímateľ p. Kolarik má rezervy v manažovaní, jeho snaha prenajať priestory je bezvýsledná a  tým nie je schopný uhrádzať stále zvyšujúce sa náklady na energie a prevádzku budovy. Starosta MČ  dodal, že tento trend nie je naďalej udržateľný, pokiaľ sa p. Kolarikovi nezníži ročný nájom, jeho podnikanie končí. Prvé podlažie tvorí športové fitness - recepcia, posilňovňa, squash centrum, stolný tenis a  reštaurácia. Na druhom podlaží sú situované kancelárske priestory, ktoré sú z časti obsadené nájomníkmi a prevažná časť sú prázdne miestnosti k dispozícii na prenájom.

	Ing. Tlačíková, poverená ved. odd. VS, správy bytov a NP uviedla, že nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť boli prenajaté v r. 2002 nájomcovi Vernosť, s. r.o., Nobelova č. 30 s ročným nájmom 86.304,19 €, ktoré nájomca vždy riadne platil. V súlade so zmluvou o nájme č. 128/2002 zo dňa 29. 7. 2002  po predchádzajúcom prerokovaní,  nájomca z  ročného nájmu mohol investovať 10 % do údržby a opráv prenajatých priestorov, ktoré budú trvalo zhodnocovať prenajatý objekt. Nájomná zmluva bola uzatvorená do 31. 12. 2016.
V r. 2010 požiadal nájomca z dôvodu  problémov s prenájmom priestorov v objekte  o zníženie ročného nájmu o 30 %. Na základe žiadosti mu bolo na r. 2011 znížené ročné nájomné o 25 %. Z dôvodu pretrvávajúceho stavu  s prenájmom priestorov v danom objekte 24. 10. 2011 požiadal o predĺženie zníženého nájmu.

V súlade s uvedenou  zmluvou mohol nájomca investovať 10 % z ročného nájmu do údržby a opráv prenajatých priestorov, ktoré budú trvalo zhodnocovať prenajatý objekt (zrekonštruoval sociálne zariadenia a vykonal rôzne stavebné práce v celom objekte). Náklady na údržbu a opravy sú zdokladované.
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Ročné  nájomné  predstavuje čiastku 86.304,19 €. Na r. 2012 sa znižuje o 25 %, čo činí 64.728  €.
Konečná výška ročného nájmu po poskytnutí zľavy bude nasledovná :
ročné nájomné 				   86.304,19 €
- poskytnutá zľava 25 %			-  21.576,05 €
- 10 %  zdokladované investície		-    6.472,81 €
konečná výška ročného nájmu		   58.255,33 €. 

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM doplnil, že nájomné bolo stanovené spôsobom návratnosti investície tak, aby sa do 10 rokov cena vynaložená za objekt mestskej časti  vrátila  prostredníctvom nájomného. Uhradené nájomné od r. 2002 dodnes prekročilo výšku nákladov, za ktoré sa táto budova odkúpila.  

V diskusii vystúpili JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik a  Ing. Kollárik. 

Úloha:
Oboznámiť prenajímateľa objektu Vernosť, aby v rámci možnosti odpočtu nákladov vo výške 20 % realizoval úpravy objektu, ktoré budú vydokladované napr.: vybudovanie kontajnerového stojiska pri klube dôchodcov, opravu vstupných plôch pred budovou, vyriešiť problém zatekania, v súvislosti s vykurovaním znížiť stropy a podobne.												Z.: Ing. Tlačíková

Miestna rada schválila zníženie ročného nájmu na rok 2012 za prenajaté nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť na Nobelovej č. 30 v Bratislave,  pre nájomcu Vernosť, s. r.o., Nobelova o 15 %, ročné nájomné po znížení činí 58.686,85 € s pripomienkou, v zmluve na rok 2012 dohodnúť 20 %-ný odpočet za účelom investovania.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/05.

Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s., Bratislava

Mgr. Kusý uviedol, že ZSE, a.s., je ochotná odkúpiť trafostanicu za 20 % jej hodnoty podľa znaleckého posudku. Podľa znaleckého posudku je všeobecná cena stavieb a pozemkov 148.000 €.  Požiadal návrh doplniť o právne stanovisko Mgr. Biharyovej, poverenej ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku.  

Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS uviedol, že celé energetické dielo  trafostanica, prípojka a rozvody boli vybudované v  r. 2005 v rámci rekonštrukcie lanovej dráhy Železná studnička - Kamzík. Od  r. 2008 je tento majetok zverený EKO-podniku VPS.
Na trafostanicu sú v súčasnosti pripojené tri odberné miesta - horná stanica LD, dolná stanica LD a bufet na hornej stanici. Plánovaný je tu aj odber el. energie pre hotelový komplex s reštauráciou Snežienka Resorts, lyžiarske zariadenia (vlek, zasnežovanie...). Z hľadiska spotreby el. energie a tým súvisiacich nákladov tvorí spotreba LD - hornej a dolnej stanice cca ½ celkového odberu. Zvyšok tvoria straty a spotreba bufetu. Po dobudovaní plánovaných odberných miest sa spotreba tretích subjektov niekoľkonásobne zvýši, čo sa premietne aj do nákladov na prevádzku LD. Nakoľko EKO nevlastní licenciu na predaj el. energie, tretím subjektom sa musí fakturovať el. energia na úrovni nákladov, plus fakturačné náklady, náklady na revízie, údržbu a prevádzku celého diela t. j. bez zisku. 
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V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, JUDr. Mikulec, Ing. Dubravec, Mgr. Kusý a Ing. Galamboš. 

Úloha:
Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s., Bratislava doplniť o právne stanovisko.
									Z.: Mgr. Biharyová

Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj stavby - prípojka VN - vzdušná, na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka VN - zemná, na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, trafostanica na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, transformátor na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka NN k hornej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4, prípojka NN k dolnej stanici lanovky  na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4 v k. ú. Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova č. 6, 816 47  Bratislava, IČO: 35823551, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 29.600 € s podmienkou, že kúpna cena bude s kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade, že kúpna zmluva nebude s  kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca  platnosť -  s pripomienkou návrh doplniť o právne stanovisko.
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/06.

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012

Ing. Molnár  uviedol, že ide o bezplatnú služba obyvateľom, ktorou sa poskytujú veľkoobjemové kontajnery na zber, odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností. Súčasťou návrhu na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov sú „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“, na ktoré budú počas celej doby pristavenia kontajnera dohliadať dvaja zamestnanci EKO-podniku VPS, inšpektor VP, resp. mestský policajt. Do veľkoobjemových kontajnerov je možné uložiť len objemový odpad z domácností. Iný druh odpadu nebude umožnené občanovi do kontajnera alebo jeho blízkosti odložiť. Zber a odvoz elektroodpadu bude zabezpečovať firma ARGUSS, s.r.o..
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách MZ MČ B-NM a pripomienky poslancov MZ boli do tohto materiálu  zapracované. 

V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Galamboš a Ing. Dubravec. 

Úlohy: 
1.  Do návrhu na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre r. 2012 doplniť lokalitu Slanec.							Z.: Ing. Molnár
2. Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné a  jesenné upratovanie zverejniť v časopise Hlas Nového Mesta a doručiť ho spolu s listom všetkým správcom  bytov a domov.				Z.: Ing. Kollárik, Mgr. Molnár

Miestna rada odporučila MZ schváliť pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s pripomienkou, doplniť - Lokalita Slanec.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/07.
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Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

Ing. Molnár uviedol, návrh bol predkladaný v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným“, čl. 8, ods. 3, podľa ktorého platí, že o vyradení nad 8.500 € účtovnej hodnoty rozhoduje MZ MČ B-NM. 
Jedná sa o majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaralý, žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ B-NM neprejavila o tento majetok záujem, preto EKO-podnik VPS predkladá návrh na jeho vyradenie. Zostatková cena tohto majetku je nulová. Ide o nasledovný majetok: 
názov:			inv. č. 	rok nadobudnutia	nadobúdacia cena €	zostatková cena €
Reform Muli 560	270	1996			155 252,14		0
Škoda 1203		262	1996			  10 390,86		0					 
Automobil, čistiaci stroj Reform Muli 560 i automobil Škoda 1203 sú značne opotrebované a skorodované. Akákoľvek investícia do opravy áut  by bola neekonomická.  Náhradné diely týchto automobilov  budú ďalej  ponúkané inzerciou na predaj.
Návrh bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM, ktoré ho odporúčajú schváliť bez pripomienok.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý a  p. Szusčík. 

	Starosta MČ B-NM odporučil všetkým členom MR uskutočniť obhliadku organizácie EKO-podnik VPS, oboznámiť sa s celkovým stavom, jednotlivými objektmi, divíziami, strojovým parkom, pracovnými  podmienkami  a podobne.

Miestna rada odporučila MZ schváliť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 12/08.


Rôzne:

	Mgr. Kusý informoval o uskutočnenej dobrovoľnej dražbe objektu Sliačska č. 4. Vyvolávacia cena na objekt bola stanovená čiastkou 315.000 €, vydražený bol za 365.000 €. Ďalej sa uskutočnila dobrovoľná dražba bytu č. 8, na Mestskej č. 9, ktorá bola neúspešná, predmet dražby nebol vydražený. Uvedený byt pôjde do opakovanej dražby a zároveň bude vykonaná prvá dražba bytov na Račianskej č. 91 a Kutuzovovej č. 25. 
 
	Starosta ďalej informoval o predloženom materiáli „Stratégia dopravnej politiky parkovania Hl. m. SR Bratislavy“, ktorého cieľom je vytvoriť ucelený systemizovaný rozvoj statickej dopravy na území mesta. Základným cieľom je v r. 2012 prijať potrebné metodické i technické zásady spolu s realizáciou pilotných projektov v niektorých mestských častiach a v r. 2013 by sa realizovala na celom území mesta nová dopravná politika parkovania. Prioritou a zároveň pilotnými zónami v mestskej časti B-NM budú lokality Račianska ul., Račianske mýto, Vajnorská, Bajkalská, Trnavská ul. a ich bočné uličné parkovanie. V oblastiach s vysokým dopytom po parkovaní budú trvalo bývajúci občania tzv. „rezidenti“ uprednostňovaní  (rezidentská  karta  za  poplatok  cca  30 €), napr.  uličné  parkovacie miesta 
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budú pre nich dostupné v blízkosti ich domovov i po pracovnej dobe. Základom novej dopravnej politiky bude spoplatnenie celého verejného priestoru, zvýhodnenie trvalo bývajúcich obyvateľov, umožnenie krátkodobého parkovania, zároveň znevýhodnenie dlhodobého parkovania, zrušenie vyhradeného parkovania, zavedenie jednotného zúčtovacieho strediska pre celé mesto s možnosťou nastavenia rôznej výšky poplatkov pre MČ a zavedenie fondu dopravy z príjmov statickej dopravy, ktorý sa bude orientovať na údržbu, organizáciu a reguláciu.

	K danej problematike v rozprave vyjadrili svoj názor Ing. Kollárik,  Ing. Augustinič, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, MUDr. Dubček, p. Szusčík, JUDr. Mikulec a Ing. Winkler. 

	Mgr. Kusý zdôraznil, že MČ B-NM  tento naliehavý problém bude riešiť i po vlastnej línii, vytypujú sa lokality na nové parkoviská - zatiaľ skúšobne v spomenutých pilotných zónach.

	Ďalej starosta informoval členov MR o činnosti komisie, ktorá sa zaoberá možnosťou reštrukturalizácie EKO-podniku VPS, na novú právnu formu - zmena organizácie z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu s.r.o.. 

	Objekty Makovického č. 4 a Konská železnica (2. a 3. nadzemné podlažie) budú riešené podaním návrhov na obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov a objekt Pionierska - v súčasnosti prebieha súdne konanie, súčasný nájomca podal k 31. 12. 2011 výpoveď z nájmu, ktorá uplynie 29. 2. 2012.  Nakoľko bude pravdepodobne objekt Pionierska č. 12 vrátený MČ-ti, starosta zvažuje realizovať zámer nadstavby budovy o jedno podlažie (materské centrum, komunitné centrum alebo byty). 

Úlohy:
1.  Zdokumentovať na objekte „Konská železnica“ všetky nevyhnutné rekonštrukčné práce, ktoré je potrebné vykonať a vyčísliť presné investície. 		Z.: Ing. Kollárik
2.   Za  účasti všetkých  členov  MR, Ing. Kollárika, Mgr.  Biharyovej, Ing. Böhma uskutočniť  ďalšie stretnutie ohľadne objektu Pionierska č. 12. Písomné stanovisko a návrh ďalšieho riešenia predložiť starostovi MČ.					Z.: Ing. Kollárik
3.   Na miestnu radu prizvať Ing. Ihringovú a Ing. Beňovú k objasneniu aktuálneho stavu vo vydaní stavebného povolenia na stavbu 11. ulice.		T.: MR 28. 2. 2012
										Z.: Ing. Kollárik

	Ing. Gašpierik požiadal o spracovanie komplexnej štúdie (koncepčne, odborne, architektonicky) na dobudovanie areálu Kuchajda a lúky dolnej stanice lanovky na zónu oddychu  a  voľnočasové aktivity.  

	Starosta MČ ďalej informoval o zámere fi. J&T Real Estate, ktorá plánovala výstavbu na chránenej lúke „Kráľovej hore“ nad Dlhými dielmi. Hlavné mesto ponúklo J&T vytypované pozemky na výmenu, ktoré sa nachádzajú aj na území mestskej časti B-NM. Do úvahy spadá pozemok hl. m. SR Bratislavy v správe MČ B-NM na Račianskej ulici, kde sídli EKO-podnikVPS. 

	V súvislosti s potrebou doriešiť túto situáciu sa starosta MČ B-NM stretne s primátorom hl m. SR Bratislavy  a bude sa snažiť docieliť alternatívne riešenie. Úlohou ostáva  komplexné  riešenie umiestnenia EKO-podniku VPS ako celku.
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	Ing. Kollárik  informoval, že v súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa uskutočnia 10. 3. 2012 sa uskutočnilo dňa 30. 1. 2012  I. zasadnutie členov okrskových volebných komisií v  Stredisku kultúry B-NM na Vajnorskej ulici. Zapisovatelia a členovia volebných komisií zložili do rúk starostu  sľub, ktorý potvrdili svojim podpisom. V MČ B-NM bude zriadených 44 volebných okrskov.  O voľbu poštou  požiadalo 163 občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiavajú v zahraničí.






Po prerokovaní materiálov starosta MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      










Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




      
      Peter  Szusčík	
overovateľ






Bratislava  2. 2. 2012
Zapísala: Anna  Zachová
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