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



Z á p i s n i c a

z  9. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  29. 11. 2011



Prítomní:  Mgr. Kusý,  Ing.  Kollárik, Ing.  Dubravec,  Ing. Galamboš,  JUDr.  Mikulec, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm, Mgr. Pfundtner (príchod 9.25 hod.), Ing.  Gašpierik (príchod 10.30 hod.)

Ospravedlnený:  MUDr. Dubček



Rokovanie  9. 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. 9/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení   JUDr. Richarda  Mikulca (uznesenie č. 9/02).
  
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. 9/03.

Návrh  plánu  kontrolnej   činnosti   útvaru   miestneho  kontrolóra   mestskej   časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2012

Ing. Dubravec, miestny kontrolór MČ B-NM uviedol, že na I. polrok 2012 v rámci plánu kontrolnej činnosti sú naplánované 4 nasledovné kontroly: Kontrola splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Za Kasárňou č. 2,  schválených  uznesením č. 17/5, B,  MZ  MČ  B-NM  dňa 16. 6. 2009 (termín: január); 
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Kontrola oddelenia  sociálnych služieb MÚ B-NM  - referát opatrovateľskej služby (termín: február - marec); Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Česká  č.10 (termín: apríl) a Kontrola oddelenia  vnútornej  správy, správy bytov a nebytových  priestorov MÚ  B-NM zameranej na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov (termín: máj - jún).

	Miestna rada odporučila MZ schváliť plán  kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra   mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2012 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/04.

3. 	Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na  rok 2012
   
Starosta MČ B-NM Mgr. Kusý konštatoval, že návrh rozpočtu je otvorený, pracovný, orientačný materiál, ktorý sa bude po úpravách a pripomienkach upresňovať. Všetci poslanci MZ MČ B-NM budú prizvaní na pracovné stretnutie, na ktorom budú môcť prediskutovať všetky  okruhy priorít rozpočtu presne špecifikované na objem prostriedkov. Starosta uviedol, že príjmy v budúcom roku budú zhruba na úrovni r. 2011. Rozpočet vychádza z doteraz známych skutočností, nadväzuje na štátny rozpočet a rozpočet hl. m. SR Bratislavy. Návrh rozpočtu bol predložený na rokovanie všetkých komisií MZ MČ B-NM, po zapracovaní pripomienok komisií i členov  MR  bude opäť predložený na nasledujúce rokovanie MR.

RNDr. Ondrová, poverená vedením odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že v predloženom návrhu na r. 2012 bola dodržaná hlavná zásada - zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet, boli krátené požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i  rozpočtových organizácií. Do poslednej chvíle nebolo isté, akým spôsobom sa budú samosprávam prideľovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z podielových daní. Rozdelenie dane z príjmov fyzických osôb budú MČ prichádzať zo štátu koeficientom 11,3 prostredníctvom hl. m. SR Bratislavy v percentuálnom vyjadrení  32 % pre hlavné mesto a 68 % pre mestské časti. 
Predkladaný návrh rozpočtu na r. 2012  rozpočtuje celkové príjmy a výdavky v čiastke 18.250.389 €. Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 14.002.842 € a kapitálový rozpočet v sume 4.247.547 €. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa počíta so sumou 1.856.463 € s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov. Na pokrytie kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou 1.931.584 € z rezervného fondu MČ B-NM. Návrh rozpočtu rozpočtových organizácií je navrhovaný vo výške 9.306.780 €, z toho na základné školy a predškolské zariadenia 9.306.780 €. RNDr. Ondrová zodpovedala i pripomienky vznesené na  zasadnutiach komisií MZ. Komisia pre školstvo a vzdelávanie zobrala rozpočet na vedomie s výhradou, že „úprava rozpočtu pre školy je neprípustná z dôvodu, že počet žiakov každoročne narastá a teda nie je možné im rozpočet znižovať“. Na prenesený výkon zo štátnej správy je plánovaný objem 2.750.846 € pri výdavkoch - základné vzdelanie 4.947.304 €. Táto suma je nižšia oproti upravenému rozpočtu na r. 2011 vzhľadom na to, aký je predpokladaný objem finančných prostriedkov. Podľa VZN sa museli krátiť všetky navrhované požiadavky správcov kapitol na originálne kompetencie. Keď bude jasný a upresnený výnos dane z príjmov, koncom  decembra sa bude táto čiastka prepočítavať a  rozpočet sa v tejto oblasti  navýši.
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Súčasťou materiálu pre lepšiu orientáciu podľa jednotlivých položiek bol členom MR predložený „Komentár k návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie na rok 2012“. Podrobné zostavenie rozpočtu MČ B-NM v príjmovej i vo výdavkovej časti sa nachádza v tabuľkovej  časti a v jednotlivých prílohách.      

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

Mgr. Kusý uviedol, že bude potrebné upraviť výdavky jednotlivých správcov kapitol a preto požiadal Ing. Kamhiyehovú, Ing. Tlačíkovú, Ing. Molnára a Ing. Vojtechovú, aby vysvetlili resp. obhájili navrhované čiastky v rozpočte.

Pripomienky a závery:

V bežných výdavkoch 1.1. výdavky verejnej správy, nárast približne o 250.000 € - znížiť o 200.000 € - neráta sa s nárastom počtu pracovníkov, ak by pribudli kompetencie, čiastka sa upraví; 1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - schválený rozpočet 46.080 €, upravený 54.180 €, na r. 2012  činí 16.860 € (finančný audit); 3.3. Matrika -  príjmy na úroveň výdavkov, t.j. príjmy - 312 Transfery na rôznej úrovni, v tom na matričnú činnosť 92.203 €, teda i výdavky  upraviť na 92.203 €;  v ekonomickej oblasti výdavkov - 4.3.  výstavba - priesk. a proj. práce - navýšiť z 33.500 € na 60.000 € (prieskumy, rozbory niekoľkých územných zón, štúdie na Račianskej, Horný Kramer, dolná časť Kramárov);  4.3. výstavba - stavebný úrad , na  r. 2012 navýšený rozpočet na 274.165 €  znížiť a dať na úroveň upraveného rozpočtu na r. 2011 na  230.429 €; bývanie a občianska vybavenosť 6.0. Správa bytov a nebytových priestorov - upravený rozpočet 302.770 €, návrh 492.950 € (prechod odd. vnútornej správy do odd. správy bytov a nebytových priestorov, zodpovedala Ing. Tlačíková);  
V kapitálovvých výdavkoch 05 ochrana životného prostredia - markantné zmeny - schválený rozpočet  0 €, upravený 0 €, navrhovaný 390.082 €, to sú finančné prostriedky, ktoré bude odd. ŽP a ÚP žiadať na modernizáciu technického vybavenia EKO-podniku VPS prostredníctvom eurofondov; v bežných výdavkoch 05 ochrana životného prostredia - upravený rozpočet r. 2011 činí 139.146 €, na r. 2012 je rozpočet znížený na 130.800 € - ochrancovia čistoty, nákup sáčkov, rukavíc, ochrana krajiny, nákup drevín, revitalizácia územia, náhradná výsadba, deratizácia, dezinfekcia, 2 x 30.000 € postreky na komáre (zodpovedala Ing. Kamhiyehová); bývanie a občianska vybavenosť - 2.0. EKO-podnik VPS - schválený rozpočet na r. 2011 činí 2.660.000 €, upravený na 2.816.330 € a návrh na r. 2012  je 2.700.000 €  (finančné prostriedky budú chýbať na zaplatenie energie v Tržnici cca 120.000 € a v jednotlivých divíziách, ušetrí sa na lanovke, PHM a administratívnych pracovníkoch, z envirofondu  sa bude realizovať nákup plošiny –  zodpovedal Ing. Molnár);  rekreácia, kultúra a šport – 2.0 Stredisko kultúry - riad. SK musí znížiť personálne náklady, návrh je na prepustenie 1 zástupcu riaditeľa, rozpočet na r. 2012 je 516.000 € - max. na 500.000 €; 2.0.1. sociálne zabezpečenie – nárast z 96.398 € na 118.928 €, v tejto oblasti treba ešte realizovať  ďalšie zníženie rozpočtu (uvedený nárast je po prebratí kompetencie odľahčovacej a prepravnej služby zo štátu, zodpovedala Ing. Vojtechová); rodina a deti – nárast z 87.600 € na 106.110 € - príspevky pre novonarodené deti, tendencia nárastu detí, participujúca Dexia banka odstúpila, MČ hradí celú finančnú čiastku. 
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	Ďalej sa členovia MR zaoberali oblasťou kapitálových výdavkov – niektorými investičnými akciami - rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ B-NM v čiastke 280.000 €; rekonštrukcia Konskej železnice 90.000 €; rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie na Legerského č. 18 v čiastke 2.700 €; Ľudová štvrť - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie 86.577 €; revitalizácia gaštanice Jeséniova 30.000 €; vybudovanie zeleného ostrovčeka na parkovisku Záborského 4.000 € a výstavba Jedenástej ulice I. etapa 507.870 € - návrh na spoločnú investíciu  MČ s dotknutými obyvateľmi, pričom MČ by prispela 15-imi %. 

Úlohy:
1.  Pripomienky a závery  vznesené  na  miestnej  rade  zapracovať do návrhu rozpočtu MČ B-NM na r. 2012, realizovať úsporné opatrenia a takto upravený rozpočet  predložiť  na ďalšie rokovanie MR dňa 6. 12. 2011.		Z.: RNDr. Ondrová

2.  K  rokovaniu o návrhu rozpočtu na  r. 2012 do miestnej rady prizvať jednotlivých  správcov  kapitol.						Z.: RNDr. Ondrová

3.  Do budúcej MR  dňa 6. 12. 2011 vyčísliť reálnu výšku rozpočtu EKO-podniku VPS na rok 2012 bez realizácie ďalších činností, ktoré MČ organizácii ukladá na budúci rok. 
								Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

4.   Do budúcej MR dňa 6. 12. 2011 vyčísliť dlh, ktorý organizácia EKO-podnik VPS prenáša do budúceho roka.				Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

5.   Do budúcej MR dňa  6. 12. 2011  rozpísať všetky  nové  činnosti, ktoré bude organizácia EKO-podnik VPS  realizovať a  vyčísliť sumu na základe konkrétnych činností.	
								Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

6.  Do budúcej MR dňa 6. 12. 2011 predložiť návrhy na šetrenie, plánované úsporné opatrenia, výnos úspor a  časový horizont návratnosti. Obhájenie si nových realizovaných činností a čiastku, ktorú bude môcť EKO-podnik VPS ušetriť v r. 2012.	
Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

7.  Do budúcej MR  predložiť projekt na „Rekonštrukciu a modernizáciu vstupu do budovy MÚ B-NM“.					Z.: Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM

8.  Zhodnotiť celkový stav investičnej akcie „Výstavba Jedenástej ulice I. etapa“ a prerokovať financovanie výstavby za účasti obyvateľov dotknutej ulice. 	
Z.: Ing. Kollárik, Ing. Ihringová 
Prizvať.: Ing. Beňovú
	Do budúcej MR dňa 6. 12. 2011 pripraviť zoznam bytov, ktoré bude MČ predávať a zaradiť do rozpočtu.				Z.: RNDr. Ondrová, Ing. Tlačíková


10. Na budúcej MR doriešiť  „Rekonštrukciu Konskej železnice“ – návrh je akciu realizovať zo súkromných zdrojov – prenajatím priestorov. 	Z.: členovia miestnej rady 

	Miestna rada uložila prednostovi Miestneho úradu B-NM zapracovať pripomienky do návrhu rozpočtu a predložiť rozpočet na rokovanie Miestnej rady MČ B-NM dňa 6. 12. 2011.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 9/05.
4

4.	Návrh Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  miestnych daniach  na  území  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa  11. 12. 2007, VZN MČ B-NM  č. 22/2008  zo dňa  16. 12. 2008 a  VZN  MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

RNDr. Ondrová uviedla, že návrh VZN o miestnych daniach na území MČ B-NM vyplynul v predkladanom znení z dôvodu, že je potrebné zareagovať na situáciu v mestskej časti, ktorá sa týka osobitného užívania verejného priestranstva a sadzby dane za psa. V § 2 ods.5  sa navrhuje zaokrúhliť sadzby dane za psa, nakoľko daňovníci pri platbách tieto čiastky zaokrúhľovali a v evidencii účtovníctva je značný počet preplatkov. V § 3 ods. 6 písm. b) sadzba dane pri užívaní verejného priestranstva je v súčasnej dobe sadzba 0,26 € za každý začatý m² aj  každý začatý deň. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je v porovnaní s inými MČ nízka a nebola za posledné obdobie zvyšovaná. Daňovníci v súčasnej dobe nemajú záujem na urýchlení ukončenia rozkopávky, odstránenia lešenia, nakoľko vyššie uvedená sadzba je pre nich nízka a nestimuluje ich na urýchlené ukončenie prác na stavbách, preto  sa navrhuje zvýšenie sadzby na 0,60 €. Predložený návrh obsahuje tiež zaokrúhlenie sadzieb za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na desiatky eur smerom nahor.
V diskusii vystúpil Mgr. Kusý.

Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN  o  miestnych daniach na území  MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  MČ B-NM  č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 a VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 na území MČ B-NM bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/06.

5. 	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k  návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mgr. Biharyová, poverená vedením odd. podnikateľského, právneho a  správy majetku uviedla, že dňa 2. 11. 2011 bola MČ B-NM doručená žiadosť primátora hl. m. SR Bratislavy,  predmetom ktorej je zaslanie stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy. V návrhu dodatku ja navrhnutá úprava týkajúca sa pôsobnosti Bratislavy v čl. 31, v oblasti sociálnych vecí a v čl. 32 pôsobnosti MČ v oblasti sociálnej. Navrhované zmeny sa týkajú kompetencií v oblasti sociálnych vecí - poskytovania, resp. zabezpečovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, prepravnej služby (cieľom je poskytovanie individuálnej prepravy fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, podmienená posudkom vydaným príslušným ÚPSVaR; nepriaznivý zdravotný stav sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) a odľahčovacej služby (cieľom tejto služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nevyhnutný odpočinok na udržanie fyzického a duševného zdravia - najviac 30 dní v kalendárnom roku). Navrhované  zmeny  týkajúce sa  kompetencií  v oblasti  starostlivosti o dieťa, MČ poskytuje 
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rodičovi, resp. osobe, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a to v prípade choroby, úrazu, úmrtia, pôrode matky, narodenia najmenej troch detí súčasne alebo dvoch detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do veku troch rokov veku najmladších detí a to najviac v rozsahu 30 dní.
Predkladané zmeny v štatúte majú účinnosť od 1. 1. 2012 a znamenajú finančné zaťaženie rozpočtu MČ B-NM odhadom o viac ako 15.000 € ročne. 
Návrh bol prerokovaný komisiou sociálnych vecí a bývania, ktorá odporučila návrh schváliť bez pripomienok. Mgr. Biharyová odporučila MR predložiť na schválenie súhlasné stanovisko MZ MČ B-NM  k  návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy. 

Ing. Vojtechová, poverená ved. odd. sociálnych služieb dodala, že pripraví VZN ako komplex sociálnych služieb mestskej časti, v ktorom zadefinuje prepravnú i odľahčovaciu službu. Ak dôjde k plneniu týchto úloh, prioritné bude hľadať spoluprácu rodiny. 
V diskusii vystúpil Ing. Kollárik.
	
Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/07.

6. 	Návrh Zásad  zabezpečovania poskytovania  stravovania ako podpornej služby v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav  
   
Ing. Vojtechová, poverená vedením odd. sociálnych služieb uviedla, že MČ B-NM zabezpečuje poskytovanie stravovania pre cca 360 občanov. Podľa Štatútu hl. m. SR Bratislavy a Štatútu MČ B-NM obec  môže  poskytovať alebo zabezpečovať stravovanie pre dôchodcov - seniorov. Cieľom tejto úpravy je znížiť počet kategórii a poskytnúť príspevky pre občanov MČ, hlavne pre tých, ktorí sú sociálne odkázaní. Podľa doterajších schválených zásad sa zľava z ceny stravnej jednotky poskytovala až v 6 kategóriách. Navrhla  zjednodušenie v 3 kategóriách - príspevok do výšky 2 € pre skupinu obyvateľov s dôchodkom do 300 €.  Ďalšie dva príspevky 0,80 € a 0,50 € navrhla poskytovať len tým, ktorých dôchodok je do výšky 400 €. Nad túto hranicu mestská časť už príspevok poskytovať nebude, občan uhradí plnú výšku stravnej jednotky. Komisia sociálnych vecí a bývania MZ dňa 18. 10. 2011 prerokovala a schválila návrh  bez pripomienok. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 2.  2012.

Na návrh starostu MČ B-NM po porovnaní s inými mestskými časťami a na základe predpokladaného nárastu  dôchodcov - stravníkov znížiť príspevok  z  2,0 € na 1,80 €.
	Ing. Vojtechová zmenila navrhované pôvodné rozhodnutie a  znížila uvedený príspevok podľa návrhu starostu MČ. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť Zásady zabezpečovania poskytovania  stravovania ako podpornej služby v MČ B-NM pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/08.
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7. 	Návrh kultúrnych akcií, športových a  telovýchovných podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto  na rok 2012 

Návrh predložil Mgr. Tettinger, útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času. MČ B-NM každoročne zabezpečuje kultúrne, športové a telovýchovné podujatia pre občanov všetkých vekových kategórií. Účelom týchto podujatí je vytvoriť  podmienky pre zábavu, oddych, kultúrne a športové vyžitie.
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik,  Ing. Dubravec a p. Szusčík.

Miestna rada schválila kultúrne akcie, športové a  telovýchovné podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2012  bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/09.

8. 	Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a  Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
  
Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM  uviedol, že  návrh bol predložený do všetkých komisií MZ. Je potrebné prepracovať návrh, aby komisie boli v logickej postupnosti  a aby  sa stanoviská komisií stali súčasťou materiálov predkladaných do miestnej rady. Termíny zasadnutí počas dovolenkového obdobia vypustiť. 
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Mgr. Kusý a Ing. Winkler.
	P. Červenková, ved. odd. organizačného a EO bude realizovať navrhované úpravy podľa  pripomienok  členov  MR a komisií MZ.

Miestna rada odporučila MZ schváliť časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a  Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012 bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/10.

9. 	Návrh  vecného  plánu zasadnutí  Miestnej  rady  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok  2012 
  
Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že oslovení boli všetci vedúci oddelení MÚ a riaditelia organizácií aby na  odd. organizačné a EO  doručili vlastný vecný plán predkladania materiálov do MR a MZ. Vecný plán je interný materiál, ktorý sa bude priebežne dopĺňať o úlohy z miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a o úlohy zo zákona.  
Miestna rada odporučila MZ schváliť vecný  plán zasadnutí  Miestnej  rady  mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto  a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok 2012  bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/11.
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10. 	Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plán sobášnych obradov na rok 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  
P. Zámečníková, vedúca Matričného úradu uviedla, že v r. 2011 vzrástol počet sobášov takmer o 100 %, pričom stúpol záujem najmä o sobáše v piatok i iné dni v týždni.  Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť  ďalších sobášiacich poslancov. Do tejto funkcie navrhla Ing. Vítkovú a MUDr. Dubčeka. V r. 2011 bolo doposiaľ uzavretých 107 civilných sobášov. V týždni od pondelka do piatka bolo uzavretých 39 sobášov, čo predstavuje 36 %  z celkového počtu. Súčasťou návrhu bol i plán sobášov na r. 2012.  

Miestna rada odporučila MZ schváliť poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Andreu Vítkovú a MUDr. Pavla Dubčeka za sobášiacich v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012 bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/12.

11. 	Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 

Miestna rada preložila materiál „Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru  pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS“ na rokovanie miestnej rady dňa 6. 12. 2011.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 9/13.


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   




	
JUDr. Richard  Mikulec
overovateľ



Bratislava  2. 12. 2011
Zapísala: Anna  Zachová
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