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


Z á p i s n i c a

zo 14. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  27. 3. 2012

Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, p. Szusčík, MUDr. Dubček, JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Ing. Augustinič, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm


Rokovanie  14. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,15 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou, vypustiť z rokovania bod č. 10 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (uznesenie č. 14/01). 

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 14/02).
  
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. 14/03.

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  miestnych  daniach  na  území  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto  č. .../2012, 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, VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM uviedol, že návrh VZN vyplynul z dôvodu, zefektívnenia sadzieb jednotlivých miestnych daní. V prípade dane za psa je snahou MČ docieliť, aby  majitelia  psov  postupne  zaregistrovali aktivity MČ v ich prospech, napr. ak pes   úspešne  vykoná  skúšku  všestranného základného výcviku, daňovník bude mať zníženú 
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sadzbu dane za psa. Okrem iného výcvik psov prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách. Z uvedených dôvodov je v návrhu doplnená sadzba dane za psa s minimálnym výcvikom základnej poslušnosti na základe predloženého dokladu vo výše 25  €. 
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách MZ MČ B-NM. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ vo svojom stanovisku nepodporila predložený návrh z dôvodu podozrenia zneužívania potvrdení o vycvičenom psovi, čím by prichádzalo k znižovaniu príjmov na dani za psa a tým by boli ohrozené výdavky potrebné na obsluhu zberných nádob a obsluhu zásobníkov, ktoré vykonáva EKO-podnik VPS. Komisia navrhla sadzbu dane za psa na kalendárny rok vo výške 50 €.

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

Starosta MČ uviedol, že chce navrhnúť zľavu, ktorá bude akceptovateľná, cieľom je motivovať majiteľov psov, ale zároveň  tvrdo postihovať tých, ktorí dané VZN budú porušovať. MČ B-NM  pripravuje na novej webovej stránke obce zverejnenie mapky košov, zásobníkov papierových jednorazových sáčkov na exkrementy a venčiská, ktoré sa budú postupne oplocovať.  Návrh vypracovať v dvoch alternatívach zľavy dane za psa s absolvovanou  skúškou.

Úlohy:
1.   Upravený návrh VZN o miestny daniach predložiť do Komisií MZ MČ B-NM a opätovne do MR dňa 24. 4. 2012.					Z.:  RNDr. Ondrová

1.  V  návrhu VZN  použiť kynologickú  terminológiu „skúška základného minima“ (základný výcvik psa).						Z.:  RNDr. Ondrová

2.  Vypracovať návrh VZN v dvoch  alternatívach zníženej sadzby dane za psa so skúškou základného minima 35 € a 40 €. Finančne vyhodnotiť obidve možnosti.									Z.: RNDr. Ondrová

Miestna rada zobrala na vedomie 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 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/04.

3. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov

	Návrh VZN MČ B-NM o nájme bytov bude premenovaný na „Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM“ a na základe pripomienok členov komisií MZ MČ B-NM bude predložený na nasledujúce rokovanie MR MČ B-NM.
	Miestna  rada  stiahla z rokovania „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov“.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 14/05.
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4.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008, zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že navrhovanou zmenou sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2008 a jeho príloha Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež. Dopĺňajú sa texty týkajúce sa doskočísk, hracích prvkov na detských ihriskách a upravuje sa prevádzka detských ihrísk. Návrh bol prerokovaný s Ing. Molnárom, riaditeľom EKO-podniku VPS.

	Miestna rada prerokovala stanoviská a pripomienky, ktoré vyplynuli z  rokovaní všetkých komisií MZ MČ B-NM. Komisia dopravy, ŽP a ochrany verejného poriadku vo svojom stanovisku odporučila predložiť materiál s pripomienkami – na tabuliach na DI zverejniť, na čo sú určené jednotlivé prvky na ihrisku, osobitne rozdiel medzi pieskoviskom a doskočiskom, zverejniť tel. č. a meno osoby, kde sa môže občan obrátiť so svojim podnetom ohľadne DI a do vybavenie DI doplniť prístupnú pitnú vodu.

Právna skupina odporučila návrh nariadenia rozšíriť o § 3 „Kontrola nariadenia“, ktorý 
jasne definuje kontrolu dodržiavania nariadenia a oprávnené osoby kontroly. Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút, prípadne oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy a poverení zamestnanci MČ B-NM.  
	
Miestna  rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. …./2012, ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008 zo dňa 16. 4. 2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež bez  pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/06.

5. 	Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 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 vyhlásených 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 a VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008 

Mgr. Kusý uviedol, že  navrhovanou zmenou VZN č. 1/1997 sa mení a dopĺňa nariadenie a  jeho príloha  Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda. Upravuje sa prevádzková doba areálu, doba jeho stráženia, riešenie organizovaných akcií rátajúcich s vodnou plochou  a  poriadok pri organizovaní akcií v priestoroch amfiteátra (obmedzenie podnapitých občanov a občanov s asociálnym správaním). Starosta MČ podotkol, že aktuálna je opätovne tendencia  spoplatniť  Kuchajdu  aspoň symbolicky cca 0,20 € na vstup do areálu. 
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	Miestna rada prerokovala stanoviská a pripomienky, ktoré vyplynuli z rokovaní všetkých komisií MZ MČ B-NM.

Právna skupina odporučila návrh nariadenia rozšíriť o § 3 „Kontrola nariadenia“, ktorý jasne  definuje  kontrolu dodržiavania nariadenia a oprávnené osoby kontroly. Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút, prípadne oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy a poverení zamestnanci MČ B-NM.
	Návrh VZN bol prerokovaný s Ing. Molnárom, riaditeľom EKO-podniku VPS.
V diskusii vystúpili  Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý, p. Szusčík a Ing. Kollárik.

Úloha: 
Z diskusie vyplynula úloha spoplatniť parkovanie v areáli Kuchajda pri „Čínskej reštaurácii“ (zapracovať do cenníka).					Z.: Ing. Molnár, Ing. Kollárik  

	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. …./2012, 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 vyhlásených 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 a VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008 s pripomienkou.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/07.

6. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2009, zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing. Kollárik uviedol, že navrhovanou zmenou VZN č. 04/2009  o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ B-NM sa dopĺňa § 2, ods. 3, písm. b/, ktorým sa mení poriadok pri organizovaní akcií v priestoroch amfiteátra:
b/ organizované kultúrne podujatie alebo príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov okrem hľadiska, priestoru pred pódiom a pódia v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda.“
Miestna rada prerokovala stanoviská a pripomienky, ktoré vyplynuli z rokovaní všetkých  komisií MZ MČ B-NM.
Prednosta MÚ B-NM konštatoval, že úpravou sa rieši pravidelný problém výskytu neprispôsobivých občanov, asociálnych živlov, ktorí sú podnapití, požívajú alkoholické nápoje a aj svojim zovňajškom rušia priebeh podujatí v hľadisku amfiteátra, pred pódiom a aj na pódiu. Návrh VZN bol prerokovaný s Ing. Molnárom, riaditeľom EKO-podniku VPS.

Miestna rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. …./2012,  ktorým sa dopĺňa VZN MČ B-NM č. 4/2009 zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/08.
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7. 	Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Uvedený návrh VZN bol stiahnutý z rokovania MR MČ B-NM.

Úloha:
„Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ upraviť podľa pripomienok vznesených na rokovaniach komisií MZ MČ B-NM, zakomponovať pripomienky vznesené z  predchádzajúcich rokovaní, získať referencie, skúsenosti a poznatky k danej problematike z  iných MČ a uskutočniť stretnutie v zložení Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik a Mgr. Pfundtner  k  doriešeniu uvedeného návrhu VZN.
						Z.: Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, Ing. Gašpierik

	Miestna  rada stiahla z rokovania návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/09.

8. 	Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme  nebytových priestorov  v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave

Ing. Tlačíková, poverená ved. odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov uviedla, že pripomienky z predchádzajúceho rokovania MR sú zapracované v návrhu. Nájomca  má právo preinvestovať každoročne finančné prostriedky vo výške 50 % ročného nájmu s účelom použitia na opravy prenajatých priestorov vrátane strechy a klimatizácie, uvedená investícia bude zohľadnená voči nájmu po dobu 5 rokov. Predpokladané investície vo výške cca 313.195,72 €  zahŕňajú opravu strešnej krytiny a klampiarskych prác, výmenu okien vrátane vymaľovania, renováciu dverí, zárubní a zabudovanie klimatizácie na II. a III. nadzemnom podlaží. Minimálna výška nájmu nebytových priestorov bude 95 €/m2/rok.  Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle § 663 Občianskeho zákonníka na dobu 10 rokov. Doteraz vynaložené investície na všetky nevyhnutné rekonštrukčné práce na objekte Konská železnica činia čiastku vo výške 558.436,40 €.
Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ vo svojom stanovisku zobrala materiál na vedomie s pripomienkami: v bode 2/ Podmienky prenájmu, písm. e/ - spojenie vo výške 50 % upresniť na „maximálne do výšky 50 %“; spojenie „vo výške cca 313.195,72 €“ upresniť na „do výšky 313.195,72 €“. V čl. 6, bod 3/ v návrhu nájomnej zmluvy vsunúť „odsúhlasenie finančnej stránky s prenajímateľom, t.j. odsúhlasenie cenovej ponuky aj prác“.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner a Ing. Gašpierik.
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Úloha:

1.   Pripomienky z diskusie MR zapracovať do návrhu predloženého do MZ MČ B-NM dňa   17. 4. 2012.						Z.: Ing. Tlačíková 

2.  Návrh nájomnej zmluvy upraviť s tým, že preinvestované finančné prostriedky budú zohľadnené voči nájmu na obdobie 10 rokov do výšky 50 % ročného nájmu s tým, že nájomcovi prvý rok nebude poskytnutá zľava vo výške 50 % z dôvodu predpokladanej investície nájomcu až v nasledujúcom roku.		Z.: Ing. Tlačíková								

3.  V  bode 2 „Podmienky prenájmu“ bod e/ doplniť o slovné spojenie „so súhlasom prenajímateľa“ a  predpokladanú výšku investície v bode e/ neuvádzať.	
Z.: Ing. Tlačíková

4.  Preveriť záruku rekonštrukčných prác už vykonaných na objekte Konská železnica, v súvislosti s opadávaním omietky  smerom od  Legionárskej  ulice. 
								 Z.: Ing. Tlačíková
	 
	Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových  priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v Bratislave“ s pripomienkami.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/10.

9. 	Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora

Mgr. Kusý uviedol, že nehnuteľnosť na Pionierskej č. 8, využívaná ako súkromná materská škola odovzdaním pôvodným nájomcom je v súčasnosti voľná. Z toho dôvodu bol predložený na rokovanie MR návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti, ktorá je v správe MČ B-NM. Najakútnejšou je oprava strechy a terasy. Účel nájmu bude prevádzkovanie materskej školy, minimálna výška nájmu  objektu bez služieb je stanovená na 30 €/m2/rok, výška nájmu pozemku na 10 €/m2/rok a doba nájmu 12 rokov. 

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

Úloha:
1.   Do návrhu na vyhlásenie OVS Pionierska č. 8 zapracovať pripomienky z diskusie členov MR a návrh predložiť na ďalšie rokovanie MR dňa 24. 4. 2012. V návrhu dopracovať a upresniť rozlohu podlahovej plochy i pozemku  a vypracovať prehľad ročného nájmu samostatne i vrátane pozemku.				Z.: Ing. Tlačíková 

2.   Uskutočniť stretnutie komisie v zložení Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner a Ing. Augustinič, ktorá navrhne najvýhodnejšie riešenie účelu nájmu nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8.						Z.: zriadená komisia miestnej rady
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	Miestna  rada  zobrala na vedomie návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej   súťaže  na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v  Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora“ a uložila zapracovať pripomienky a predložiť na rokovanie MR dňa 24. 4. 2012. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/11.

10.	Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a  materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  pre  školský  rok 2012/2013

Mgr. Kusý uviedol, že koncepčný zámer rozvoja škôl a školských zariadení obsahuje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na úseku základných a materských škôl koncepciu investičného rozvoja jednotlivých škôl a tabuľkové prehľady. 
	Miestna  rada odporučila MZ schváliť Koncepčný zámer rozvoja a  pedagogicko-organizačné  a  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  pre  školský  rok  2012/2013 bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/12.

11.	Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011

Starosta MČ B-NM  na  rokovaní MR privítal prizvaného plk. JUDr. Rudolfa  Pischa, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ  Bratislava III a  Ing. Svetlovského, ved. odd. VP MÚ B-NM. 
Plk. JUDr. Pisch  predložil správu o bezpečnostnej situácii, zameranú na stav, vývoj a objasňovanie kriminality, dopravnej nehodovosti, na ochranu verejného poriadku a na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na území MČ B-NM. Cieľom materiálu bolo oboznámiť členov MR o celkovej činnosti  PZ na týchto úsekoch. Bezpečnostná situácia na teritóriu Bratislava III je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho r. 2010 mierne priaznivejšia, v r. 2011 bolo v MČ B-NM spáchaných 2.040 trestných činov, z toho 463 bolo objasnených. Vzniknuté problémy sa snažia riešiť v spolupráci i s ostatnými subjektmi na území okresu, okresnou prokuratúrou a okresným súdom. Na úseku dopravnej nehodovosti zaznamenali za uvedené obdobie celkom 317 dopravných nehôd. Ovplyvniť dopravnú nehodovosť môže len výkonom služby poriadkovej polície, tieto údaje sú za celé teritórium OR PZ. Celkovo bolo zaznamenaných 830 škodových udalostí v súvislosti s premávkou motorových vozidiel na pozemných komunikáciách. Snahou OR PZ je znižovať trestnú činnosť, zvyšovať jej objasnenosť s cieľom zvyšovania bezpečia a bezpečnosti obyvateľov MČ B-NM. Intenzívna spolupráca prebieha medzi OR PZ a usporiadateľmi pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

V diskusii vystúpili  Ing. Kollárik,  Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý, MUDr. Dubček, p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš a  JUDr. Mikulec.  
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Požiadavky, pripomienky a návrhy členov MR smerovali na plk. JUDr. Pischa v súvislosti so zjednosmernením ulice Tupého; so zrušením prerušenia stredového zeleného pásu na  Bajkalskej ulici; odstránením dopravného značenia „zákazu odbočenia“ na Legionárskej ulici; zintenzívnením policajného dozoru v parku na Račianskom mýte; zvýšením kontroly vjazdu nákladných vozidiel na Nobelovej ulici;  s prehodnotením udelenej výnimky  na križovatkách pre predajcov časopisu Nota Bene a  podobne.  
Všetky uvedené požiadavky a návrhy členov MR plk. JUDr. Pisch  predloží ako podnety na realizáciu dopravným inšpektorom a hliadkach PZ.  

	Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM  poďakovať plk. JUDr. Pischovi za jeho účasť na rokovaní MR i  ústretovosť  k  riešeniu problémov  na území  MČ B-NM.

Miestna  rada zobrala na vedomie správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 a odporučila MZ zobrať na vedomie správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/13.

12.	Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011

Mgr. Kusý konštatoval, že uvedená správa je vyhodnotená v členení - opatrovateľská činnosť, poskytovanie jednorazových finančných výpomocí, činnosť a prevádzka klubov dôchodcov, posudková činnosť,  sociálnoprávna ochrana detí a činnosť detských jaslí. 

	Miestna  rada zobrala na vedomie  správu o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011 a odporučila MZ zobrať na vedomie správu o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011 bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/14.

13.	Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky

Mgr. Kusý uviedol, že v návrhu boli zapracované všetky pripomienky z ostatnej miestnej rady, doplnený bol zoznam už pomenovaných ulíc po víne, resp. po odrodách viniča a predložený bol návrh ďalších možností názvov ulíc podľa odrôd pestovaných na Slovensku, prekonzultovaný s odborníkmi v oblasti enológie.	  
V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Gašpierik.

	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť návrh na pomenovanie ulíc v lokalite „Ahoj - Briežky“ názvami: Pálavská, Neronetová, Merlotová, Alibernetová, bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/15.

14.	Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“

Mgr. Kusý  uviedol, že takisto v návrhu boli zapracované všetky pripomienky členov MR, doplnený bol zoznam už pomenovaných ulíc po víne, resp. po odrodách viniča, predložené boli ďalšie možnosti názvov ulíc podľa odrôd pestovaných na Slovensku, prekonzultované s odborníkmi a premenovanie bolo uskutočnené v súčinnosti s dotknutými  občanmi v danej lokalite. 
8

	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť návrh na premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska - Otonelská na ulicu „Lipovinová“ bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/16.

15.	Zámer na  zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS na príspevkovú organizáciu  

Mgr. Kusý uviedol, že z dôvodu potreby zachovania a zefektívnenia funkcií uvedených v zriaďovacej listine EKO-podniku VPS je  potrebné pristúpiť k zmene právnej formy rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.

Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS dodal, že navrhnutý model zmeny formy hospodárenia rozpočtovej organizácie na príspevkovú predpokladá zníženie nákladov vynaložených z rozpočtu MČ B-NM na zabezpečenie jej činnosti a vytvorili by sa tým predpoklady pre ďalší rozvoj organizácie, zvýšenie ziskovosti a rentability. Prioritou ostávajú verejno-prospešné  činnosti, ďalšie služby budú doplnkové. Termín navrhovanej zmeny je k 1.   7. 2012.   

Úloha:
Zámer na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS na príspevkovú organizáciu predložiť do Komisií MZ MČ B-NM a následne na rokovanie do MR  dňa 24. 4. 2012.									Z.: Mgr. Biharyová 

Miestna rada zobrala na vedomie Zámer na  zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb na príspevkovú organizáciu a uložila zapracovať pripomienky do materiálu, predložiť na rokovanie do K-MZ a predložiť na rokovanie MR dňa 24. 4. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/17.

16.	Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto   

Mgr. Kusý uviedol, že založenie nového právneho subjektu obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou MČ B-NM prinesie zvýšenú kvalitu v poskytovaní služieb pre občanov mestskej časti, budú uzavreté nové dodávateľské a odberateľské vzťahy. 

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

Úloha:
1.   Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou MČ B-NM predložiť do Komisií MZ MČ B-NM a následne na rokovanie do MR  dňa 24. 4. 2012.							Z.: Mgr. Biharyová 

2.  K navrhnutému modelu založenia s.r.o., uskutočniť stretnutie za účasti Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik a Ing. Augustinič, prípadne prizvať i ďalších poslancov MZ a odborníkov, ktorí majú skúsenosti v tejto oblasti, resp. pôsobia v dozorných radách.			
Z.:  starosta MČ B-NM 
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	Miestna rada zobrala na vedomie Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a uložila zapracovať pripomienky do materiálu, predložiť na rokovanie do K-MZ a predložiť na rokovanie MR dňa 24. 4. 2012. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 14/18.

Rôzne:

	Ing. Gašpierik  informoval členov MR, že Hlavné mesto SR Bratislavy chce riešiť  kompenzáciu výrubu stromov pri výstavbe Zimného štadióna na ulici Odbojárov. Otázkou je, či  MČ B-NM prijme finančnú náhradu vo výške 36.451 € alebo určenú  náhradnú výsadbu na iných plochách mestskej časti.
Mgr. Kusý  uviedol, že mestská časť B-NM bude žiadať od hlavného mesta finančnú náhradu na plánovanú revitalizáciu a orezy stromov na Račianskej a Vajnorskej ulici.

Ing. Augustinič požiadala o zváženie vybudovania Materského centra a pedagogicko-psychologickej poradne pre rodičov detí z oblasti Kramáre a Koliba. Jednalo by sa o priestory v objekte Siemens, s.r.o. na  Stromovej č. 9. Požiadavku podporil aj Ing. Gašpierik. 

Ing. Kollárik vysvetlil členom MR situáciu, ktorá vznikla na základe doručeného listu od Zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s., k predkupnému právu časti objektu na Vajnorskej č. 21. 
	K danej problematike diskutovali Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec a JUDr. Mikulec.

Úloha:
Zabezpečiť spracovanie súdno-znaleckého posudku na objekt Vajnorská 21, spracovať územno-plánovaciu informáciu, návrh využitia celého územia, porovnať  objekt kapacitne s budovou MÚ B-NM na Junáckej ulici a zhodnotiť po odbornej stránke celkový technický stav objektu.		Z.:  Ing. arch. Novitzký, predseda komisie ÚP, urbanizmu a výstavby
 

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   


	
Ing. Pavol  Galamboš
overovateľ



Bratislava  30. 3. 2012
Zapísala: Anna  Zachová
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