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




Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  6. 6. 2011



Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm, Mgr. Pfundtner, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, MUDr. Dubček (príchod 14.30 hod.)



Rokovanie  6. 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 pripomienkou, do programu rokovania zaradiť body „Návrh na odpredaj akcií Dexia banka Slovensko, a.s.“, „Návrh členov-odborníkov komisií zriadených MZ MČ B-NM spracovaný v súlade s uznesením MZ č. 01/11/B zo dňa 22. 12. 2010“, „Návrh úpravy textu bodu IV. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM platných od 16. 6. 2011“, „Návrh úpravy textu čl. II. ods. 8,  Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej č. 11 v správe MČ B-NM“ a ústny návrh „Návrh na nájom kancelárie v budove MÚ B-NM pre Jednotu dôchodcov v Bratislave“ (uznesenie č. 6/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Stanislava Winklera  (uznesenie č. 6/02).
  
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. 
	V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý a Ing. Kollárik.
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Úloha:
K uzneseniu č. 5/09 - nájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Vinohrady za účelom vybudovania, rekonštrukcie a úpravy kontajnerových stojísk  - na MZ v septembri predložiť materiál doplnený o prístupy v tejto oblasti iných MČ Bratislavy a postupne vykonávať kontrolu zameranú na vysporiadanie pozemkov pod stojiskami, či sú vo vlastníctve MČ B-NM. 									Z.: Ing. Kollárik
								T.: september 2011
Miestna rada prijala uznesenie č. 6/03.

Návrh Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že návrh zmien v štatúte vychádza zo zmien a rozhodnutí prijatých MZ od 22. 12. 2010, ktoré sa týkajú nového zriadenia komisií MZ, prijatých rozhodnutí a uznesení MZ určujúcich niektoré nové úlohy MÚ. MZ zriadilo komisie mandátovú;  návrhovú; pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy; sociálnych vecí a bývania; pre školstvo a vzdelávanie; územného plánovania, urbanizmu a výstavby; finančnú, pre správu a nakladanie s majetkom MČ; dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a komisiu pre ochranu záujmu pri výkone funkcie funkcionárov MČ. Ďalej v čl. 10a/ boli navrhnuté nové inštitúty splnomocnených  poslancov a schvaľuje sa okruh ich pôsobnosti: 
- splnomocnenec  pre  zahraničné vzťahy a seniorov, 
- splnomocnenec pre koncepcie tvorby územných plánov zón,
- splnomocnenec  pre investičnú činnosť,
- splnomocnenec  pre rozvoj mestskej časti. 
Pri spracovaní návrhu boli taktiež doplnené a upravené niektoré znenia vyplývajúce už z prijatých zákonov č. 369/1990 Zb., č. 377/1990 Zb., ktoré bolo potrebné do znenia Štatútu zapracovať. 

V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Dubravec a Ing. Kollárik.

Mgr. Kusý, starosta MČ uviedol, že návrh zriaďuje inštitút splnomocnenca, jeho úlohy a povinnosti sú schvaľované nezávislým uznesením. Splnomocnenec pracuje v takom istom režime ako bežný poslanec, podľa právnej analýzy je návrh v poriadku. 

Úloha:
Štatút MČ B-NM upravený podľa vznesených  pripomienok zaslať členom MR e-mailom a predložiť na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 16. 6. 2011.		Z.: Ing. Kollárik 
	Miestna rada  odporučila MZ schváliť Štatút mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  s pripomienkami.

Miestna rada prijala uznesenie č. 6/04.
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3. 	Návrh Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
  
Ing. Kollárik uviedol, že návrh odmeňovacieho poriadku sa dopĺňa o nový inštitút splnomocneného poslanca, ktorého mesačná odmena je určená násobkom priemernej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok pre Bratislavu. Pre jasnosť a jednoznačnosť použitia odmeňovacieho poriadku sa dopĺňa  čl. 1  I. Mesačné odmeny o bod 4:„Mesačná odmena  podľa bodu 1 a/ až c/ sa poskytuje poslancovi len za jednu funkciu s najvyššou odmenou“. 

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Ing. Augustinič, Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Mgr. Mikulec a p. Szusčík.

Ing. Gašpierik predložil starostovi MČ úpravu návrhu „Odmeňovacieho poriadku...“ spracovanú na základe obdobných poriadkov na iných stupňoch samospráv alebo iných mestských častí. Navrhol celkovo nové stanovenie výšky odmien v percentuálnom vyjadrení, mesačnej odmeny  podľa  bodu 1 a/ až c/,  kedy  sa  poskytuje  poslancovi  odmena len za jednu funkciu s najvyššou odmenou. Poslancovi, ktorý vykonáva viac ako jednu funkciu v orgánoch MZ uvedených v bode 1/ písm. a/, b/ c/, g/ h/  navrhol, aby sa mesačná odmena zvýšila o 50 % z odmeny určenej pre druhú funkciu. Za výkon ďalšej tretej  funkcie v MZ  odmena neprináleží.   

Na základe uvedeného návrhu v diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner, Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Mgr. Mikulec, Ing. Kollárik a p. Szusčík.

Ing. Winkler vyjadril nesúhlas so stanoveným  percentuálnym navyšovaním odmien, vzhľadom k rozpočtu MČ, okrem výkonu  viacerých funkcií. 
Mgr. Mikulec navrhol mesačnú odmenu za výkon druhej funkcie v orgánoch MZ znížiť z 50 % na 40 %.
Mgr. Pfundtner  požiadala o odstupňovanie, resp. vytvorenie určitých kategórií pre sobášiacich poslancov podľa počtu obradov. 
Ing. Gašpierik predniesol návrh na zmenu mesačných odmien:
- poslanec - člen stálej komisie 15 % z priemer. mzdy na území BA za predchádzajúci rok;
- poslanec - predseda  stálej  komisie 30 %  detto;
- poslanec - člen miestnej rady 40 % detto;
- poslanec - sobášiaci 40 €/sobášiaci deň;
- šéfredaktor novín HNM 50 €;
- člen Redakčnej rady novín HNM a Programovej rady TV NM 30 €;
- tajomník MR  80 % priemer. mzdy na území Bratislavy za predchádzajúci rok;
- splnomocnený poslanec 40 %  detto.

	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  s pripomienkami.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 6/05.
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4. 	Návrh  na odpredaj akcií Dexia banka Slovensko, a.s. 
  
RNDr. Ondrová, poverená ved. odd. hospod. a finančného uviedla, že  návrh bol spracovaný  na základe uverejnenej povinnej ponuke nového majoritného vlastníka Dexia banky Slovensko a. s., spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na odkúpenie akcií drobných akcionárov Dexia banky. Povinná ponuka na prevzatie akcií je na akcie s menovitou hodnotou  399 € za kúpnu cenu 628,17 €. Lehota splatnosti povinnej ponuky na prevzatie akcií bola stanovená na 60 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia, t. j. do 19. 6. 2011. MČ B-NM vlastní celkom 1.200 akcií v menovitej hodnote 399 €, spolu ich hodnota činí  478.800 €. 
Odpredaj uvedených akcií  za kúpnu cenu povinnej ponuky, t.j. za 628,17 € za akciu, čo činí spolu  kúpnu cenu 753.804 €, by znamenal pre mestskú časť výhodnosť vo výške príjmu z odpredaja 275.004 €. Ďalej uviedla, že MČ je akcionárom od r. 1993. Dividendy sa počas uplynulého obdobia vyplácali do r. 2008. Vyplatené dividendy za obdobie vlastníctva akcií boli spolu vo výške  19.358.250,- Sk, t. j. 642.576,18 €.
Keby sa MČ rozhodla teraz akcie neodpredať, tak v budúcnosti by tento proces prešiel cestou burzy a nie je predpoklad, že by sa cena dostala na túto hranicu alebo ešte dokonca vyššie. Cena povinnej ponuky akcií bola odsúhlasená Národnou bankou Slovenska.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner a p. Szusčík.

Úloha:
Návrh predložiť do MZ a do dôvodovej správy zapracovať návrh na použitie uvedených finančných prostriedkov.						Z.: RNDr.  Ondrová 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť odpredaj 1.200 ks. akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Dexia banke  Slovensko, a.s., v súlade so zverejnenou ponukou 628,17 € za akciu v celkovej  sume 753.804 €  bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 6/06.

5. 	Návrh členov-odborníkov komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
  
Ing.  Kollárik  uviedol, že MZ MČ B-NM na svojom zasadnutí dňa 22.11.2010 prijalo uznesenie č. 01/11/B, ktorým uložilo predsedom stálych komisií MZ predložiť na zasadnutie MZ návrhy na voľbu ďalších členov komisií MZ z radov občanov (neposlancov), v termíne do 31. 3. 2011 a prednostovi MÚ zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov MČ B-NM uchádzať sa o zvolenie za členov-odborníkov stálych komisií MZ. Na oznámenie reagovalo celkom 67 občanov v  termíne do 31. 3. 2011, pričom niektorí sa prihlásili aj do viacerých komisií. 
Do komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku sa prihlásilo celkom 11 občanov.
Do komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti sa prihlásilo celkom 7 občanov.
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Do komisie  územného plánovania, urbanizmu a výstavby sa prihlásilo celkom 10 občanov.
Do komisie  pre školstvo a vzdelávanie sa prihlásilo  celkom 5 občanov.
Do komisie  sociálnych vecí a bývania sa prihlásilo celkom  20 občanov.
Do komisie  pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy sa prihlásilo celkom  17 občanov.
Uvedený návrh vychádza z návrhov podaných predsedami komisií a z  uznesení prijatých jednotlivými komisiami MZ MČ B-NM.

V diskusii vystúpili  Ing. Galamboš, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý a MUDr. Dubček.

Po prediskutovaní návrhu boli do komisií navrhnutí nasledovní členovia-odborníci MZ:
Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 
JUDr. Gabriel Debnár
Mgr. Ľubica Križanová
Ing. Oľga Nemetzová
Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti  
Ing. Adriana Petríková
Alena Rybáriková
Ing. Mikuláš  Kulcsár
Ing. Katarína Liptáková
Ing. Ľubomír  Kudroň
Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 
Ing. Anna Dužeková
Mgr. Michal Lukáč
Mgr. Vladimír Mikuš
Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
Ing. Ladislav Varga
PhDr. Igor Hanes
Mgr. Barbora Lukáčová
Komisie sociálnych vecí a bývania 
Bc. Edita Ferenczyová
Mgr. Ľuboš Fiam
Ing. Milan Kukliš
Silvia  Manczalová
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy 
Ing. Jana Tenková
Mgr. Marianna Haliaková
Peter Zápražný.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť členov-odborníkov pre komisie zriadené MZ MČ B-NM  s pripomienkami.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 6/07.
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6. 	Návrh úpravy textu bodu IV. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto platných od 16. 6. 2011 
  
Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že samospráva MČ B-NM v rámci dlhodobého projektu v súčinnosti so zmluvným partnerom Dexia banka Slovensko, a.s., poskytovala matkám novonarodených detí z MČ B-NM a vo výnimkových riešeniach, sumu 200 €. Nakoľko doterajší bankový partner v apríli 2011 potvrdil ukončenie zmluvnej spolupráce pre celoplošné zrušenie aj produktu detskej vkladnej knižky, ako nevýhodného, predložená bola úprava textu bodu IV. „Zásad ...“ . Sponzorský  príspevok predstavoval sumu 30 € na jedno dieťa. Úprava  bude znieť nasledovne:
a/ Starosta MČ B-NM poskytne od 1. 6. 2011 pri narodení dieťaťa obyvateľke MČ B-NM jednorazovú finančnú výpomoc v peňažnej forme vo výške 200 € z rozpočtových zdrojov samosprávy mestskej časti.
b/ Pri narodení prvého dieťaťa v bežnom roku na území MČ B-NM predstaviteľ jej samosprávnych orgánov priamo v pôrodnici odovzdá matke dieťaťa (občianke SR) finančný dar v hodnote 200 €. 

	V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.

Úloha:
	  V úprave textu  písm.  a/ uviesť „... pri narodení dieťaťa matke ...“. 	

Z.: JUDr. Jahelka
	  V prípade udelenia výnimky rozhoduje a výnimku povoľuje starosta MČ B-NM.

Z.: JUDr. Jahelka
	Miestna rada odporučila MZ schváliť upravené Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s platnosťou od 16. 6. 2011 bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 6/08.

7. 	Návrh  úpravy textu článku II. ods. 8, Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej č. 11 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
  
Ing. Kollárik  uviedol, že  úprava „Prevádzkového  poriadku ...“ pozostáva  z úpravy poplatku za pobyt dieťaťa z 200 € na výšku (štátneho príspevku) 230 € za mesačný pobyt dieťaťa v sociálnom zariadení  bez pripomienok.
V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik.

	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť úpravu Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej č. 11 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  bez  pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 6/09.
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Návrh na prenájom kancelárie v budove MÚ B-NM , Junácka č. 1, Bratislava pre Jednotu  dôchodcov  v Bratislave    (ústny návrh)

Ing. Kollárik podal ústny návrh organizácie Jednota dôchodcov v Bratislave, ktorá požiadala starostu MČ B-NM o prenájom kancelárie v budove MÚ B-NM,  vo výmere 22,94 m2, na II. poschodí, za 1 €/m2/rok a úhradu nákladov energií. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom kancelárie o výmere 22,94 m2  v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1 za 1 €/m2/rok pre Jednotu dôchodcov v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na obdobie 5 rokov  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 6/10.




Rôzne:


	Ing. Gašpierik informoval o požiadavke občanov z lokality Kramáre ohľadne prevádzkových hodín jednej z prevádzok. Žiadosť preposlal e-mailom prednostovi MÚ B-NM na riešenie. 

	Mgr. Pfundtner  informovala, že ju oslovil obyvateľ Koliby s tým, že jeho pozemok susedí s Materskou školou na Jeséniovej ul. a už 2 roky sa snaží o vyriešenie problému, ktorý súvisí s opravou svojho múru. Nakoľko sa jedná o svahovitý terén, potrebuje vyriešiť cca 30 cm pozemok vo vlastníctve MČ formou nájomnej zmluvy. Rokoval aj s riad. ZŠ s MŠ Jeséniova, ktorá  mu prisľúbila súčinnosť.  

P. Szusčík na základe požiadavky občanov z Lopeníckej a Sliačskej ulice požiadal o zahájenie jednania s Dopravným podnikom Bratislavy ohľadne posilnenia autobusovej linky č. 151 na Ahoj. DPB do danej lokality úzko obmedzil prevádzku autobusu: od 5.50 hod. do 8.20 hod. v dopoludňajších hodinách a od 13.50 hod. do 17.50 hod. v hodinovom intervale v odpoludňajších hodinách, čo je nepostačujúce. Ide hlavne o starších občanov, ktorých sa toto obmedzenie výrazne dotklo.

Ing. Galamboš zodpovedal, že riešenie uvedenej požiadavky nie je reálne.

	Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM požiadal Ing. Augustinič v súvislosti s uvedeným, aby pripravila list adresovaný na primátora hl. m. SR Bratislavy s požiadavkou, aby všetky zmeny v doprave v MČ B-NM  boli vopred odkonzultované, aby bola MČ a jej občania informovaní.
									Z.: Ing. Augustinič
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	Ing. Galamboš požiadal o zaslanie záverov personálneho auditu na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto.

Starosta MČ B-NM informoval, že závery personálneho auditu vykonaného na MÚ B-NM budú zaslané  všetkým poslancom MZ MČ B-NM e-mailom ako informácia.

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM sa uskutoční dňa 16. 6. 2011 o 14.00 hod..



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



	Členovia Miestnej rady MČ B-NM sa po ukončení rokovania zúčastnili výjazdu, na plánovanej obhliadke  niektorých objektov  v MČ B-NM.






Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
Ing. Stanislav Winkler
overovateľ




Bratislava  8. 6. 2011
Zapísala: Anna Zachová
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	Ing. Gašpierik informoval  o žiadosti p. Látalovej, bytom Hrdličkova 2/c, ktorá sa obrátila na neho aj v mene obyvateľov okolitých rodinných domov na Ďumbierskej a Hrdličkovej ulici (Kramáre), ktorí sa  sťažujú na prevádzku Café – baru Irmuška na Ďumbierskej č. 22. Prevádzka bola pred trištvrte rokom otvorená  asi po 5 ročnej prestávke bez toho, aby ich niekto o tejto skutočnosti informoval a požiadal o súhlas. Obyvatelia nesúhlasia s otváracími hodinami, ktoré sú stanovené nasledovne: pondelok – štvrtok do 24.00 hod., piatok – sobota  do 02.00 od., nedeľa do 24.00 hod.. Nakoľko má prevádzka malé priestory, podnapití hostia rušia nočný kľud, poškodzujú zaparkované autá, ulicu používajú ako WC a podobne. Občania danej lokality požadujú zmenu otváracích hodín do 22.00 hod..
Na základe uvedeného Ing. Gašpierika požiadal prednostu MÚ o pomoc pri riešení tohto problému a realizáciu požadovanej zmeny. 


