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


Z á p i s n i c a

z  2. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  1. 3. 2011

Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík

Ospravedlnený: Ing. Stanislav Winkler

Rokovanie  2. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  14,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami;  do programu rokovania doplniť body:  Návrh programu rokovania 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  (uznesenie č. 2/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 2/02).
  
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. 2/03

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky  2011 - 2013 

Ing. Zigová,  ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla zmeny z poslednej miestnej rady. Uviedla, že  
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2011- 2013 po prerokovaní v miestnej rade a v jednotlivých komisiách je upravený v príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej oblasti oproti pôvodne zostavenému materiálu nastali tieto zmeny: u 
U bežných príjmov sa aktualizoval  príjem dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností v nadväznosti na rozpis z hlavného mesta SR Bratislavy, zvýšil sa domáce dane, príjmy z prenájmov a poplatky podľa dosiahnutej skutočnosti predchádzajúceho roku,  zapracovalo sa zvýšenie grantov a transferov  podľa rozpisu prenesených kompetencií z jednotlivých ministerstiev. U kapitálových príjmoch sa vykonala úprava podľa navrhovaných kapitálových výdavkov.

U bežných výdavkoch sa znížili výdavky verejnej správy o 105 tis. EUR, (presun strážnej služby a kopírovacej služby  MÚ BNM do organizácie EKO-VPS),  na zabezpečenie aktualizovanie výdavkov matriky, hlásenia pobytu občanov podľa rozpisu ministerstva. Zapracovalo sa zníženie výdavkov o 33.194 EUR na pasportizáciu miestnych komunikácií, zníženie výdavkov o 53.110 EUR na technický a teplotechnický audit, zvýšenie o 105 tis. EUR z presunu výdavkov verejnej správy a zvýšenie výdavkov pre Základné školy s materskými školami podľa rozpisu z ministerstva školstva.  
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U kapitálové výdavky  prišlo k úprave podľa pripomienok z miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva.
Výška výnosu daňových príjmov z podielových daní, ktorý sa zapracoval do návrhu rozpočtu mestskej časti, je navrhovaná v objeme 4.350 tis. EUR a dani z nehnuteľností 2.450 tis. EUR.
Hlavný zámer je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Návrh príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja jednotlivých druhov miestnych daní, poplatkov, z príjmov nájmov, z transferov a iných príjmov dosiahnutých v roku 2010, z prognózy vývoja makroekonomických  ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov.Uviedla, že príjmová základňa je ovplyvnená hlavne zvýšením príjmov  dane z príjmov fyzických osôb, z nájmov a zvýšením príjmov z transferov na prenesené kompetencie. Kapitálové príjmy sú  zapojené kapitálovými transfermi na revitalizáciu verejných priestranstiev a príjmami z predaja pozemkov od hlavného mesta SR Bratislavy. Bežný rozpočet vychádzal so schodkom  680 tis. EUR, keď predpokladané bežné príjmy nepokrývali požadované výdavky. K zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu preto navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 4%, t.j. na celkovú sumu 13.791 tis. EUR. Na dofinancovanie kapitálového rozpočtu  sú navrhované prostriedky z rezervného fondu vo výške 2.342 tis. EUR a z  fondu rozvoja bývania vo výške 75 tis. EUR. Návrh rozpočtu na rok 2011 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 16.845.100 €. Oproti skutočnosti v roku 2010 je znížený v príjmoch o 386.558 € a vo výdavkoch je zvýšený o 76.696 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 13.791.991 € a kapitálový rozpočet v sume 3.053.109 €. Na pokrytie kapitálového rozpočtu sa počíta vo finančných operáciách s čiastkou 2.417.034 € z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania. Hlavnou prioritou je dosiahnutie vyrovnaného bežného i kapitálového rozpočtu a vytvorenie podmienok na zabezpečenie funkčnosti mestskej časti Bratislava Nové Mesto a zriadených organizácií.
V diskusii vystúpili  p. Szusčík, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Mgr. Mikulec,

Úlohy:
Dokončiť proces digitalizácie Televízie Bratislava-Nové Mesto
	V roku 2011 zaviesť na Miestnom úrade B-NM elektronickú podateľňu
Riešiť zlepšenie, skvalitnenie internetovej stránky a komunikáciu s obyvateľmi
Návrh predložiť na miestne zastupiteľstvo
	Riešiť platby – daň za psa, zaujatie verejného priestranstva, parkovacie miesta, rybársky lístok elektronickou formou
	Spracovať víziu detských ihrísk
	Dopracovať materiál o Programový rozpočet


 	Miestna rada  prijala uznesenie s pripomienkami, ktoré treba zapracovať do Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a poslancom miestnej rady poslať na e-mailovú  adresu.
Hlasovanie: 5 sa zdržali hlasovania
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/04


3. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá vykonávania stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing.  Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že účelom predkladaného všeobecne záväzného nariadenia je zvýšiť ochranu obyvateľov  mestskej časti pred hlukom  pochádzajúcim zo stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích prác, terénnych úprav a umiestňovania zariadení, odstraňovaní stavieb a výrobných činností, a to vo vonkajšom prostredí bytovej zástavby, rodinnej zástavby a ubytovacích zariadení. Obmedzenie takýchto činností by bolo v nedeľu, v čase štátnych sviatkov a v pracovných dňoch od 19,00 hod. do 07,00 hod.
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V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík, MUDr. Dubček, Mgr. Mikulec
Úlohy:
1. Materiál prerokovať s poslancami a majetko-právnym oddelením

 	Miestna rada  navrhuje stiahnuť materiál z rokovania miestnej rady
	Miestna rada prijala uznesenie č. 2/05.


4.	Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  pre  rok  2011

Ing. Ľudovít Kollárik, prednosta miestneho úradu uviedol, že doterajšie niekoľkoročné negatívne skúsenosti s pristavovaním veľkoobjemových  kontajnerov počas akcií jarného a jesenného upratovania nútia túto službu robiť pod dohľadom zamestnanca  EKO-podniku VPS. Súčasťou návrhu na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov  sú „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“, na ktoré bude počas celej doby pristavenia kontajnera dohliadať zamestnanec EKO - podniku VPS a v čase pristavovania veľkoobjemových kontajnerov budú venovať pozornosť inšpektori verejného poriadku a mestská polícia.
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner,
Úlohy:
1. Pán poslanec Ing. Galamboš žiada o preloženie kontajnera z rohu ulíc Škultétyho - Plzenská na miesto oproti Pizérii
2. Uvedený materiál dať na internet aj do Novín Hlas Nového Mesta
 	Miestna rada  navrhuje materiál zobrať na vedomie
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/06.


5. 	Návrh úloh komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing.  Kollárik uviedol, že podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úlohy komisiám miestneho zastupiteľstva stanovuje miestne zastupiteľstvo. Na základe citovaného zákona predkladá  na rokovanie miestnej rady úlohy komisií miestneho zastupiteľstva, ktoré boli vypracované v spolupráci s predsedami jednotlivých komisií. 

V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik
Úloha:
Návrh úloh komisií aktualizovať a upraviť podľa Štatútu mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto, ktoré budú dopracované podľa pripomienok Komisií MZ .	Z.: p. Červenková    		

Miestna rada  odporučila MZ schváliť úlohy komisií miestneho zastupiteľstva jednohlasne.
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/07.

6. 	Návrh elektronizácie materiálov predkladaných na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing. Kollárik  uviedol, že materiál bol predložený na rokovanie Miestnej rady mestskej časti Bratislava- Nové Mesto z nasledovných dôvodov:
	úsporných opatrení a efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
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	racionalizácia práce oddelenia organizačného a evidencia obyvateľstva Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

k zjednodušeniu prístupu poslancov k informáciám a materiálom            
V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, MUDr. Dubček

Úlohy:
Posielať materiály elektronicky, alebo odkazom na adresu
	Zredukovať tlačenú podobu materiálov na rokovanie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva
Materiály na rokovanie Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva  predkladať poslancom aj na CD

 	Miestna rada  vzala materiál na vedomie s dopracovaním v zmysle pripomienok
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/08.


7. Návrh na určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov, spojených   s poskytovanými službami  a výkonom sobášneho obradu v historickej budove bývalej Konskej železnice v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


Pani Zámečníková,  vedúca matričného úradu uviedla, že Matričný úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto má určenú novú sobášnu sieň  v historickej budove bývalej Konskej železnice, v ktorej sa od marca 2011 bude sobášiť.
Podľa plánu sobášov sa sobášne obrady budú konať najmenej 2 x mesačne, v prípade požiadaviek a záujmu občanov aj častejšie. Predpokladaný zvýšený záujem o sobáše v novej sieni bude aj od občanov iných mestských častí, prípadne iných miest a obcí v SR. Znamená to aj zvýšené náklady na služby spojené so sobášnymi obradmi. Ide najmä o náklady na energie a náklady na účinkujúcich (speváčka, recitátorka, organistka a služba v šatni) ako aj náklady na drobnú pozornosť pre novomanželov (kytička a blanketu, v ktorom je sobášny list s logom MČ a je vydávaný priamo p obrade).
Navrhuje sa vyberanie príspevku od snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v našej mestskej časti, spolu v sume 100,- € za:
	priestory v historickej  budove s prihliadnutím na poskytované služby vysokej úrovne

za darček novomanželom v podobe kytičky a blankety s logom MČ, v ktorom sa novomanželom vydáva sobášny list

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner,

Po ukončení zasadnutia miestnej rady pán starosta Mgr. Kusý navrhol prehliadku budovy Konskej železnice s poslancami – členmi miestnej rady.

Miestna rada  schválila materiál jednohlasne
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/09.


8.      Návrh na poverenie starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto rokovať                   
          o bezodplatnom prevedení Polikliniky  Tehelná do majetku MČ B-NM

	Mgr. Kusý starosta MČ uviedol Návrh o bezodplatnom prevedení Polikliniky Tehelná do majetku MČ BNM.           
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V diskusii vystúpil MUDr. Dubček, p.  Szusčík, Ing. Gašpierik a Ing. Galamboš 

Úlohy:
Urobiť podrobnú finančnú analýzu o rekonštrukcii Polikliniky Tehelná 

Miestna rada  poverila starostu  MČ B-NM o rokovaní s FNM o Poliklinike Tehelná  
Miestna rada schválila uznesenie jednohlasne
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/10.

9. 	Návrh programu rokovania 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Ing. Kollárik  uviedol Návrh programu rokovania 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

	V diskusii vystúpil: Ing. Gašpierik

Úlohy:
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverejniť do 2. 3. 2011

Miestna rada berie materiál  na vedomie s pripomienkami
Jednohlasne schválené
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/11

   Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti
         Bratislava Nové Mesto 

JUDr. Dušan Jahelka, vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb, predložil na rokovanie miestnej rady úpravu Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom  mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Materiál je v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Materiál predkladá z dôvodu úpravy rozpočtových nákladov v rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2011 v súvislosti s dopadom finančnej a hospodárskej krízy.
V diskusii nevystúpil nikto.
	Miestna rada  berie materiál na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Návrh Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prijať.
Miestna rada prijala uznesenie č. 2/12.


11.  	Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava- Nové Mesto 

JUDr. Dušan Jahelka, vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb, predložil úpravu Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pri spracovávaní použil osvedčené skúsenosti z praxe aj z iných mestských častí Bratislavy.
V diskusii vystúpili  Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš

Úlohy:
1.   Materiál predložiť na rokovanie komisie sociálnych vecí a bývania
2.  Materiál uverejniť po úprave a schválení na Miestnom zastupiteľstve na internete, aký je postup poskytovania bytov v samospráve   mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  Z: JUDr. Jahelka
3. Záznamy z rokovaní komisií zverejňovať na webovej stránke mestskej časti
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Miestna rada odporučila upraviť dôvodovú správu a predložiť materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.
Miestna rada prijala uznesenie: 2/13



Rôzne:

	Pán starosta informoval, že na stôl poslanci dostali – Informáciu o lanovej dráhe „Železná studnička -Kamzík“, kde bude treba prebrať finančné ukazovatele. Materiál bude predmetom rokovania na zasadnutí miestnej rady.

	Na záver rokovania miestnej rady pozval pán starosta Mgr. Kusý poďakoval poslancom za účasť a pozval ich na prehliadku objektov Konskej železnice. Zároveň ich požiadal, aby zvážili ďalšie využitie Konskej železnice.

	Nasledujúce zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa uskutoční dňa 8. marca 2011 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti č. 416, IV. poschodie v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka č. 1.



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






Ing.  Ľudovít   Kollárik		 				Ing. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta							           starosta   





					Ing. Pavol Galamboš
Overovateľ






Bratislava 3. 3. 2011
Zapísala: Oľga Spevárová
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