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


Z á p i s n i c a

z 32. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  25. 2. 2014



Prítomní:  Ing. Jánošová, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, JUDr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, Mgr. Tettinger,

Ospravedlnení:  Mgr. Kusý, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Ing. Böhm



Rokovanie  32. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvorila  a  viedla  Ing. Anna Jánošová -  zástupkyňa starostu  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou: do programu rokovania zaradiť bod „Návrh na riešenie zachovania fungovania mestskej hromadnej dopravy v lokalite Ahoj“ (uznesenie č. 32/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  JUDr. Richarda Mikulca (uznesenie č. 32/02).
  
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. 32/03.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a  dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ B-NM vyhláseného VZN MČ B-NM č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002, VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č. 2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a VZN MČ B-NM č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012

Ing.  Kollárik,  prednosta MÚ B-NM uviedol, že  návrh spracoval správca areálu, riaditeľ EKO-podniku VPS  Ing. Molnár. Zmena  vychádza  z  poznatkov  z  prevádzky areálu 
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Kuchajda. Navrhovanou zmenou VZN MČ B-NM č. 1/1997 sa mení a dopĺňa nariadenie, jeho príloha Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda. Upravuje sa postup stanovenia prevádzkovej doby areálu, oprávnenia prevádzkovateľa k nájomcom a poriadok pri organizovaní vodných športov na vodnej ploche.
Niektoré navrhované systémové zmeny Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda:
-  prevádzková doba: „prevádzkovú dobu vodnej plochy určenej  na  kúpanie  v  prírodnom areáli Kuchajda stanovuje starosta“,
- správca a  prevádzkovateľ areálu: „uzatvára zmluvy o prenájme časti pozemku na poskytovanie služieb, prevádzku obchodných zariadení,  prevádzku atrakcií a o zabezpečení spôsobu a rozsahu výkonu rybárskeho práva na vodnej ploche a pod.“,
- prevádzkovatelia  obchodných zariadení, atrakcií,  poskytovatelia  služieb,  organizátori,    učinkujúci a nájomcovia: „prevádzkovateľom obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovateľom služieb, je fyzická alebo právnická osoba, s  ktorou správca a prevádzkovateľ areálu uzatvoril zmluvu o nájme za účelom na prevádzkovanie obchodnej prevádzky, atrakcií alebo poskytovania služieb, alebo mu udelil písomný súhlas na prevádzkovanie obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovanie služieb“,
-  prevádzkovateľ zariadení je povinný:
a/   počas doby nájmu, resp. trvania súhlasu prevádzkovať obchodné zariadenia, atrakcie, a poskytovať služby v  rozsahu dohodnutých podmienok so správcom a prevádzkovateľom areálu,
b/  obchodné prevádzky a atrakcie prevádzkovať a služby poskytovať v súlade s platnými predpismi, zásadami hygieny a bezpečnosti osôb,
c/   na viditeľnom mieste umiestniť cenníky, váhy a registračné pokladnice,
d/   podávať nápoje výlučne v nesklenených pohároch a obaloch,
e/  nepretržite udržiavať poriadok a čistotu v okolí 5 metrov od miesta prevádzkovania obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb“,
- prevádzkovatelia obchodných  zariadení, atrakcií, poskytovatelia služieb, organizátori,    učinkujúci a nájomcovia: „pri spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach môžu vojsť motorovými vozidlami mimo odstavné plochy najkratšou vzdialenosťou k obchodnému zariadeniu, atrakcii, k miestu poskytovania služby alebo k  miestu uskutočňovania akcie, len na čas nevyhnutne potrebný a zmluvne dohodnutý na vyloženie a naloženie tovaru, atrakcií, náčinia, propagačného materiálu alebo pre zabezpečenie dohodnutých služieb“,
- základné údaje o  vode na kúpanie: „bezpečnosť kúpajúcich zabezpečí správca a prevádzkovateľ areálu prostredníctvom dennej plavčíckej služby na troch stanovištiach  v čase od  10:00 do 18:00  hodiny  počas  riadnej prevádzkovej doby kúpaliska“, 
-  spôsob a  frekvencia sledovania kvality vody: „odbery vzoriek vody sa vykonávajú na žiadosť správcu a prevádzkovateľa areálu v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich, jedenkrát na 14 dní“,
-  rozsah vykonávania vodných športov: „vodné športy sa môžu vykonávať len so súhlasom na základe zmluvy  uzatvorenej so správcom a prevádzkovateľom  areálu“.

Návrh bol prerokovaný v odborných komisiách MZ, komisia dopravy, ŽP a VP odporučila v čl. 5 písm. e/ upraviť na „uzatvára zmluvy o prenájme časti majetku ... nie časti“ a komisia pre školstvo a vzdelávanie odporučila návrh schváliť s pripomienkou „špecifikovať vodné športy“.
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V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Jánošová, Ing. Dubravec, Ing. Kollárik a JUDr. Mikulec. 

Úloha:
1. Do MZ MČ B-NM predložiť upravený materiál VZN podľa usmernenia pre predkladanie materiálov na rokovanie MR a MZ MČ B-NM (aktuálne znenie dodatkovaného materiálu so zapracovanými zvýraznenými zmenami textu ktorý sa vkladá, mení alebo ruší).	
Z.: Ing. Kollárik,  Ing. Molnár
2.  Do MZ MČ B-NM doplniť dôvodovú správu uvedeného VZN o zoznam zakázaných vodných športov a rozsah vykonávania vodných športov na prírodnom kúpalisku Kuchajda.							Z.: Ing. Kollárik, Ing. Molnár

	Miestna rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č. 2/2014, ktorým sa mení dopĺňa VZN MČ B-NM č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ B-NM vyhláseného VZN MČ B-NM č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002, VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č. 2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a VZN MČ B-NM č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 s pripomienkou, do MZ MČ B-NM v dôvodovej správe špecifikovať vodné športy.
Miestna rada prijala uznesenie č. 32/04.

3. 	Správa o činnosti splnomocnencov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové   Mesto za II. polrok 2013

Ing.  Jánošová, zást. starostu MČ B-NM uviedla, že správa bola predložená v súlade s Vecným harmonogramom zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na rok 2014. Materiál obsahuje správy splnomocnencov:
- Vladimír  Margolien - splnomocnenec pre seniorov a cestovný ruch,
- Ing. arch. Otto Novitzký - splnomocnenec pre doprav. systémy a techn. infraštruktúru,
- Ing. Andrea Vítková - splnomocnenec pre oblasť školstva,
- Ing. Branislav Feješ - splnomocnenec pre investičnú činnosť,
- Ing. Helena Bánska, CSc. - splnomocnenec pre koncepcie tvorby územných plánov zón.

V diskusii vystúpil Ing. Dubravec.

Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie Správu o činnosti splnomocnencov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za II. polrok 2013 bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 32/05.

4.	Návrh na predaj pozemkov v správe MČ B-NM, vedených v k.ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610:
1.  p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manž., 5934/6 pre MUDr. Annu  Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manž., 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., s manž., 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manž.,
alternatívne 
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2.  p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manž., 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manž., 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., s manž., 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manž.  a
p. č. 5934/13 pre JUDr. Alenu Vyskočilovú, RNDr. Róberta Fekára s manž., MUDr. Annu Mošaťovú, RNDr. Mariana Vitteka s manž., Ing. Annu Ježovú, prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., MVDr. Ota Orbana s manž.


Návrh spracovala Mgr. Moravcová Tomčíková, poverená zast. ved. odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov.

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že ide o pozemky v lokalite Kramáre, v celom území je malopodlažná zástavba. Pôvodný žiadatelia RNDr. Vittek s manž., ako vlastníci garáže s. č. 4431, parc. č. 5934/5 požiadali MČ o jej odkúpenie. K uvedenému odpredaju pozemkov sa vyjadril Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ B-NM,  ktorý uviedol, že súhlasí s predajom predmetnej parcely len za podmienky, že budú súčasne odpredané pozemky aj susediacim vlastníkom garáží:  
-   RNDr. Róbert Fekár s manž., vlastníci garáže s.č. 5092, parc. č. 5934/7,
-  MUDr. Anna Mošaťová (právna nástupkyňa p. Jozefa Töröka - dedenie), vlastníčka garáže s.č. 13224, parc. č. 5934/6,
-   RNDr. Marian Vittek s manž., vlastníci garáže s.č. 4431, parc. č. 5934/5,
-   prof. Ing. Anton Ružička CSc. s manž., vlastníci garáže s.č. 5088, parc. č. 5934/3,
-   MUDr. Oto Orban s manž., vlastníci garáže s.č. 5087, parc. č. 5934/2.
Všetky vyššie uvedené pozemky nachádzajúce sa pod stavbami garáží sú v správe MČ, vedené na LV č. 3610, v k.ú. Vinohrady a všetci majú uzatvorené nájomné zmluvy na pozemky. V súvislosti s požiadavkou hl. architekta, boli oslovení všetci vlastníci garáží, ktorí sa vyjadrili kladne k odkúpeniu pozemkov pod ich garážami. 
Návrh  na  odpredaj  týchto pozemkov bol predložený na rokovanie MR dňa 29. 10. 2012, kde MR odporučila MZ schváliť predaj s pripomienkou, aby vlastníci garáží odkúpili alikvotnú časť priľahlej parcely pozemku parc. č.  5934/13, ktorá je taktiež v správe MČ a je vedená na LV č. 3610. Vyhotovený bol odčleňovací GP, ktorý od priľahlého pozemku ku garážam parc. č. 5934/13 odčlenil chodník. 
Vlastníci garáží boli oslovení a vyjadrili sa ku kúpe odčleneného priľahlého pozemku kladne s tým, že každý z nich by si odkúpil časť nachádzajúcu sa pred ich garážou. Z parc. č. 5934/13 zostala časť pozemku, o ktorú nikto z vlastníkov garáží neprejavil záujem, nakoľko sa nachádza pred ďalšou garážou s.č. 5770. Oslovená bola vlastníčka tejto garáže JUDr. Vyskočilová, ktorá má záujem o odkúpenie tejto časti pozemku pred jej garážou, ktorá tvorí jediný prístup k jej garáži. V priľahlom pozemku ku garážam parc. č. 5934/13 sa nachádza väčšie množstvo IS - plyn, elektrina, voda, telekomunikačné káble a UPC. V súčasnej dobe je tento pozemok prístupný verejnosti, po jeho odpredaji by mohlo prísť k jeho oploteniu. Z tohto dôvodu sú predložené dve alternatívy odpredaja. 
 
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik a Ing. Augustinič. 
Úloha:
Na základe diskusie MR materiál stiahla z rokovania a odporučila starostovi MČ B-NM zabezpečiť spracovanie materiálu k predaju pozemkov CKN v správe MČ B-NM, vedených v k. ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610 v zmysle alternatívy č. 2. Upravený materiál predložiť na ďalšie rokovanie MR.			Z.: Mgr. Moravcová Tomčíková
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	Miestna rada stiahla z rokovania Návrh na predaj pozemkov v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedených v k.ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610:
	p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manž., 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manž., 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku CSc., s manž., 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manž.,

alternatívne
2.  p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manž., 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manž., 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku CSc., s manž., 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manž.
MR odporučila starostovi MČ B-NM zabezpečiť spracovanie materiálu k predaju pozemkov CKN v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedených v k.ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610 spôsobom uvedeným v alternatíve č. 2:
„2.  p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manž., 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manž., 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku CSc. s manž., 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manž. A p. č. 5934/13 pre JUDr. Alenu Vyskočilovú, RNDr. Róberta Fekára s manž., MUDr. Annu Mošaťovú, RNDr. Mariana Vitteka s manž., Ing. Annu Ježovú, prof. Ing. Antona Ružičku CSc., MVDr. Ota Orbana s manž., v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko RNDr. Róbert Fekár s manž., MUDr. Anna Mošaťová, RNDr. Marian Vittek s manž., prof. Ing. Anton Ružička CSc. s manž., MVDr. Oto Orban s manž. sú majiteľmi garáží nachádzajúcimi sa: 
-  na prevádzaných pozemkoch p. č. 5934/7, 5934/6, 5934/5, 5934/3, 5934/2 a 
-  vedľa priľahlého pozemku p. č. 5934/13, ktorý v celosti slúži ako jediný prístup k týmto garážam,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že prevádzaný pozemok p. č. 5934/13 svojím umiestnením a využitím v celosti slúži aj ako jediný prístup ku garážam vo vlastníctve Ing. Anny Ježovej a JUDr. Aleny Vyskočilovej, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 32/06.

5. 	Návrh na uplatnenie predkupného práva - DÔVERA zdravotná  poisťovňa, a.s.  

Návrh spracovali Mgr. Biharyová a Mgr. Moravcová Tomčíková, odd. právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov.

Ing. Kollárik, prednosta MÚ konštatoval, že komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ odporučila neschváliť prijatie ponuky predkupného práva spluvlastníckeho  podielu od DÔVERY, zdravotnej poisťovne, a.s.. 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Einsteinova č. 25, Bratislava, z pozície podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti, stavby administratívnej budovy nachádzajúcej sa na Vajnorskej č. 21 v Bratislave, ponúkla MČ B-NM na odkúpenie svoj spoluvlastnícky podiel na stavbe, ktorý predstavuje 895/1000. Stavba je postavená na pozemku parc. č. 11355/2, LV č. 1949.  
Podmienkou ponuky je spoločný predaj spoluvlastníckeho podielu na stavbe a pozemku o výmere 2.024 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Nové Mesto. Spoločnosť v súčasnosti vedie rokovania s potenciálnymi záujemcami o kúpu a predložila ponuku predaja svojho spoluvlastníckeho podielu a pozemku spolu vo výške 1.850.000,00 €. 
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Úloha:
Pripraviť a odoslať písomné vyjadrenie spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., o neuplatnení predkupného práva MČ B-NM súvisiaceho so spoluvlastníckych podielom na administratívnej budove na Vajnorskej č. 21 v Bratislave.  	Z.: Mgr. Moravcová Tomčíková
								      Ing. Kollárik

Miestna rada neodporučila MZ schváliť prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., vo výške 895/1000 na stavbe administratívnej budovy nachádzajúcej sa na Vajnorskej č. 21 v Bratislave, súp. č. 1308, ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1949 vedenom Okresným úradom Bratislava, Odborom katastrálnym, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III a pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 o výmere 2.024 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 2014 vedenom Okresným úradom Bratislava, Odbor katastrálny, obec Bratislava - mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., za kúpnu cenu spoluvlastníckeho podielu a pozemku spolu vo výške 1.850.000,00 €, bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 32/07.

Návrh na riešenie zachovania fungovania mestskej hromadnej dopravy v lokalite Ahoj

Návrh spracovala RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného.

Ing. Kollárik uviedol, že na komisiu finančnú, pre správu a nakladanie s majetkom MČ sa obrátil v zastúpení občanov, obyvateľov lokality Ahoj poslanec MZ MČ B-NM p. Szusčík so žiadosťou o pomoc vo veci zachovania fungovania mestskej hromadnej dopravy na Ahoj, poskytnutím dotácie na parkovacie senzory a kameru. Komisia konštatovala, že VZN o poskytovaní dotácií neumožňuje poskytnúť dotáciu spôsobom požadovaným v žiadosti. Nakoľko MČ B-NM nemôže poskytnúť dotáciu Dopravnému podniku BA, a.s., môže poskytnúť účelovú dotáciu vo výške  800 € hl. m. SR Bratislava, ktoré dotáciu Dopravnému podniku BA, a.s., môže poskytnúť na konkrétne stanovený účel. 
Podľa vyjadrenie p. Szusčíka v ostatnom čase sú stále intenzívnejšie aktivity v snahe znefunkčniť obratisko na Lopeníckej ulici, ktoré je sčasti vybudované na súkromnom pozemku. Boli tam osadené betónové panely pre zabránenie pohybu a obracanie autobusov. Bez možnosti využívania obratiska DPB, a.s, nemôže zabezpečiť autobusovú linku č. 151, čo sa dotklo hlavne starších občanov, študentov a mladých rodín, ktoré nemajú možnosť individuálnej dopravy. Riaditeľ DPB, a.s., na rokovaní s poslancom p. Szusčíkom súhlasil s opätovným spustením linky ak budú znovu osadené betónové panely. Podľa jeho návrhu je možné vec riešiť i tým, že budú na 2 autobusy zabezpečujúceho prevádzku uvedenej linky osadené prostriedky zabezpečujúce cúvanie (parkovacie senzory a kamera), na ktoré DPB, a.s.,  nemá vyčlenené finančné prostriedky. 
 
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Augustinič, Ing. Kollárik, Mgr. Pfundtner a Ing. Dubravec.  
6


Miestna rada odporučila starostovi MČ B-NM schváliť poskytnutie účelovo určenej dotácie hl. m. SR Bratislave vo výške 800 € na zabezpečenie nákupu a inštalácie parkovacích senzorov a kamery na 2 autobusy linky č. 151 za účelom zachovania fungovania mestskej hromadnej dopravy v lokalite Ahoj  bez pripomienok.

Miestna rada prijala uznesenie č. 32/08.


Rôzne:

JUDr. Mikulec požiadal o riešenie problému na Nobelovej ulici, v súvislosti so zvýšenou premávkou kamiónov (plánovaná výstavba), v dôsledku čoho obyvateľom vznikajú škody na majetku, napr. praskanie stien bytov. Uskutočneným nápočtom vozidiel zistil, že uvedenou komunikáciou prechádza niekoľko násobne viac kamiónov než je prípustné. Na uvedený úsek bola viackrát volaná a vyslaná mestská polícia. Denne je to 30 – 40 kamiónov.  Výnimku z vjazdu na komunikáciu má udelenú len dopravná firma TIREX, s.r.o.,  pričom už i ostatní  prepravcovia bez povolenia vo zvýšenej miere vchádzajú na Nobelovu ulicu. Požiadal o vyslanie hliadky mestských policajtov, ktorá by aspoň týždeň monitorovala, kontrolovala a pokutovala kamióny bez povolenia vjazdu a zároveň požiadal o predloženie požiadavky na prípadné doplnenie, resp. zmenu a úpravu v dopravnom značení uvedenej komunikácie.

Ing. Augustinič  odporučila osloviť aj Krajskú dopravnú políciu so žiadosťou o postavenie policajnej hliadky na Nobelovu ulicu.

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM doplnil, že Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy prijalo nariadenie a dokument o mestskej polícii, v ktorých boli mestským častiam výrazne odobrané kompetencie smerom k MsP. Uvedené dokumenty rozširujú právomoci mestských policajtov. Primátor hl. m. SR BA sa zaviazal, že zabezpečí so starostami MČ-tí nezávislú zmluvu, dohodu alebo dokument o práve MČ-tí ohľadne spôsobu vstupu MsP k mestským častiam.  
 
Úloha:
Miestna rada MČ B-NM žiada starostu MČ B-NM, aby v súlade so zmenou dokumentu o MsP otvoril rokovanie s primátorom hl. m. SR Bratislavy.		Z.: Mgr. Kusý

Ing. Winkler  poukázal na problém s realizáciou stavieb cez víkend. Ide o rozsiahlu výstavbu 3 bytových domov firmy KIVIKO (Jurská ul. - Pezinská ul. nad Bielym krížom), ktorá pracuje i cez víkend (veľká hlučnosť - žeriav). Na stavebnom úrade dostal informáciu, že záleží od zodpovedného pracovníka, či súčasťou stavebného povolenia je určený čas výstavby. Konštatoval, že práca cez víkend by mala byť upravená v stavebnom povolení, prípadne vymedzená inou formou úpravy, ktorá by v tomto zmysle platila pre celú mestskú časť.
Ing. Kollárik navrhol požiadať starostu MČ, aby pri stavebných konaniach bolo vydávané stavebné povolenie s definíciou presného času vykonávania stavebných prác. V prípade udelenia prípadnej výnimky pre stavbu informovať členov MR. Uvedené prijať ako všeobecné pravidlo. Napr. aby sa stavebné práce nezačali vykonávať pred 07.00 hod. a po 19.00 hod., v sobotu a nedeľu aby sa nevykonávali v poobednejších hodinách.
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Mgr. Pfundtner požiadala o informáciu o vydanom územnom rozhodnutí, prípadne stavebnom povolení na základe dopytu občanov z Koliby ohľadne pripravovanej  rozsiahlej výstavby 5 - 6 poschodových bytových domov na Bellovej ul., kde sa nachádza výlučne rodinná zástavba.  
Taktiež požiadala o informáciu o pripravovanej bytovej výstavbe kombinovanej s polyfunkčnou stavbou - pozemky filmové štúdiá Koliba, projekt J&T Group. 

Ing. Kollárik uvedené preverí a písomnú informáciu doručí Mgr. Pfundtner do poslaneckej schránky.

P. Červenková, ved. odd. organizačného a evidencie obyvateľov uviedla, že k voľbám prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia 15. 3. 2014 (II. kolo 29. 3. 2014)  zložilo sľub 244 členov okrskových volebných komisií.  Jedna politická strana, ktorá mala možnosť navrhnúť členov OVK návrh nepodala, z 12-tich petičných výborov túto možnosť využilo 10. Po I. zasadnutí OVK pri MČ B-NM, ktoré sa spolu so školením uskutočnilo 20. 2. 2014 v Stredisku kultúry B-NM je uzatvorených 20 komisií, ostatné sú v rozpracovaní. Na MÚ B-NM sa dostavia za účelom zloženia sľubu a spracovania príslušnej agendy ospravedlnení členovia OVK, ktorí sa hlavne z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť na školení. Z radov občanov bude delegovaných približne 150 členov OVK. 

Ing. Kollárik doplnil, že dňom 17. 2. 2014 MČ B-NM začala vydávať prenosné voličské preukazy, do dnešného dňa viac ako 120 občanov požiadalo o jeho vydanie, 70 žiadostí bolo prijatých e-mailom. V súčasnosti v celej MČ prebieha pre voličov roznáška oznámení o mieste a čase konania volieb.

V týchto dňoch boli na MÚ B-NM doručené prvé pokyny z Krajského úradu v Bratislave ohľadne prípravy časového harmonogramu pre voľby do Europarlamentu 2014, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 5. 2014. P. Červenková požiadala zástupcov všetkých politických strán, ktoré budú zastúpené v týchto voľbách, aby s  vysokou mierou zodpovednosti pristupovali k  navrhovaniu a delegovaniu členov do okrskových volebných komisií do nastávajúcich volieb.


Po prerokovaní materiálov zástupkyňa starostu MČ B-NM poďakovala členom miestnej rady za účasť a  ukončila  rokovanie MR.      



Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   


	
JUDr. Richard  Mikulec
overovateľ


Bratislava 26. 2. 2014
Zapísala: Anna Zachová
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