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



Z á p i s n i c a

zo 16. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  22. 5. 2012



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

Rokovanie  16. 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 s  pripomienkami, do programu rokovania zaradiť body: „Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ B-NM“, „Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov - garáží a motorkární“, „Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2, k. ú. Nové Mesto, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM ) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, parc.č.12780/248- ostatné plochy o výmere 848 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B“, „Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05  Bratislava“, „Návrh na zrušenie Uznesenia č. 10/23 z 10. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17.4.2012“, „Návrh na poskytovanie dotácií vo výške 500 € mesačne pre Domov sv. Jána z Boha, n.o., na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc“ a „Návrh na úpravu rozpočtu – časť investície na r. 2012“ (uznesenie č. 16/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 16/02).
  
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. 16/03.
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Návrh  plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2012

Ing. Dubravec, miestny kontrolór MČ B-NM uviedol, že na II. polrok 2012 v rámci plánu kontrolnej činnosti sú naplánované 4 nasledovné kontroly: Kontrola splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS, schválených uznesením MZ MČ B-NM č. 5/07 dňa 16. 6. 2011 (termín: júl); Kontrola splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených uznesením MZ MČ B-NM č.7/06                   dňa 3. 11. 2011 (termín: august); Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ Kalinčiakova č. 12 (termín: september - október) a Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ  Za kasárňou č.  2 (termín: november - december).
Miestna rada  odporučila MZ schváliť plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2012  bez  pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/04.

3. 	Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011

RNDr. Ondrová, poverená ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že v návrhu sú zdokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky MČ za r. 2011, zdroje financovania, informácie o plnení príjmov a výdavkov, spôsob ich tvorby ako i účel použitia vrátane rozpočtových organizácií. 
Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov 13.791.991 €, kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 1.118.551 € a výdavkov 2.558.109 €. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 1.439.558 € z rezervného fondu. Vývoj rozpočtového hospodárenia v r. 2011 si vyžiadal úpravy, ktoré sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu. V bežnom rozpočte sa naplnili príjmy vo výške 14.308.661,70 € a výdavky sa čerpali v objeme 14.116.169,38 €. V kapitálovom rozpočte sa získali príjmy vo výške 104.137,87 € a výdavky sa čerpali v čiastke 147.621,25 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl z rezervného fondu. Príjem vo výške 752.654,72 € bol naplnený z predaja cenných papierov. MČ v r. 2011 dosiahla príjmy celkom 15.220.454,29 € a výdavky celkom čerpala v objeme 14.263.790,63 €. Výsledok hospodárenia za r. 2011 predstavuje prebytok v objeme 149.008,94 €. Návrh záverečného účtu MČ B-NM za r. 2011 vykazuje výsledok hospodárenia bez prostriedkov finančných operácií prebytok v objeme 100.598,18 €, ktoré budú pridelené do fondu rozvoja bývania v čiastke 9.918,87 € a do rezervného fondu  v čiastke 90.679,31 €. Zostatok finančných operácií vo výške 908.252,90 € RNDr. Ondrová navrhla vrátiť do rezervného fondu v čiastke 898.334,03 €. 

V diskusii vystúpili Ing. Winkler, p. Vančová, Ing. Augustinič, Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, Ing. Galamboš, MUDr. Dubček,. Ing. Böhm a Ing. Gašpierik.
	Záverečný účet bol prerokovaný v komisiách MZ. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ  zobrala materiál na vedomie s pripomienkami.

   	Ing. Dubravec, miestny kontrolór MČ B-NM predniesol ústne stanovisko, v ktorom  odporučil návrh záverečného účtu za r. 2011 schváliť. Do MZ dňa 12. 6. 2012 bude stanovisko k záverečnému účtu predložené v písomnej  podobe. 
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Úlohy:
1. Preveriť v iných  mestských častiach Bratislavy  výšku správnych poplatkov za výherné automaty.								Z.: RNDr. Ondrová
2.  Preveriť v iných mestských častiach Bratislavy príjmy za pokuty v blokovom konaní, príp. penále uložené MsP, údaje presne vyčísliť.			Z.: Ing. Svetlovský  

Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2011 a stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011. Miestna rada odporučila MZ schváliť:
1.  Celoročné rozpočtové hospodárenie MČ B-NM za rok 2011 bez výhrad.
2.   Záverečný  účet  MČ B-NM za rok 2011, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 14.308.661,70 €, výdavky 14.116.169,38 € a prebytok 192.492,32 €.
- v kapitálovom rozpočte príjmy 104.137,87 €, výdavky 147.621,25 € a schodok 43.483,38 €.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia  po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte MČ B-NM za rok 2011 vo výške 100.598,18 €.
4.   Zostatok finančných operácií po usporiadaní  vo výške 807.654,72 €  vrátiť do rezervného fondu MČ B-NM.
5.   Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov MČ B-NM za rok 2011.
6.  Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu MČ B-NM a účtovné závierky organizácií za rok 2011
 -   bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 16/05.

4.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území MČ B-NM 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

RNDr. Ondrová  uviedla, že návrh VZN vyplynul z dôvodu, že správca miestnych daní chce zefektívniť sadzby s inými zámermi MČ. V prípade dane za psa je to docieliť, aby majitelia psov zaregistrovali aktivity MČ vyvíjané v ich prospech. Snahou je docieliť zvýšenie záujmu o sterilizáciu, aby sa nezvyšoval počet nechcených psov na ulici a zvýšenie úrovne chovateľstva dosiahnutej výcvikom psov, čo prispeje k bezpečnosti občanov pri pohybe psov na verejných priestranstvách. Úľavu na dani bude mať pes, ktorý absolvuje všestrannú skúšku uskutočnenú kynologickým klubom. Pri absolvovaných skúškach je navrhnutá výška dane 10 €, teda 80 %-ná úľava na dani.

V diskusii vystúpili  Mgr. Kusý a Ing. Winkler. 
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	Návrh VZN bol prerokovaný v komisiách MZ. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, Komisia sociálnych vecí a bývania, Komisia pre školstvo a vzdelávanie  vo svojich stanoviskách neodporučili návrh schváliť.

	Mgr. Kusý  uviedol, že ide o výcvik základnej poslušnosti psa, riadne certifikované skúšky, majiteľ obdrží  osvedčenie o absolvovaní skúšky a psa zapíšu do celoštátneho zoznamu. Pes sa výcvikom stane ovládateľnejším a bezpečnejším. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 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 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/06.

5. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby

Ing. Vojtechová, poverená ved. odd. sociálnych služieb uviedla, že  MČ je povinná podľa zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zák. č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní č. 50/2012 určiť vo VZN sumu úhrady za poskytovanie sociálnych služieb najneskôr do 30. 6. 2012. Výška doterajšej úhrady za úkony opatrovateľskej služby bola stanovená v rámci „Zásad určovania úhrad za poskytované opatrovateľské služby“. MČ má povinnosť určiť sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia dohodou najviac vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby. 
MČ navrhla výpočet úhrady vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby. Priemerné náklady na 1 hodinu výkonu opatrovateľskej služby v  r. 2011 predstavovali výšku 4,56 €. Zmena v navrhovanom VZN bude spočívať v tom, že úkony sa budú poskytovať podľa hodinovej sadzby, čím sa úhrada podstatne navýši. Poskytovateľ sociálnej služby  je povinný priemerovať ekonomicky oprávnené náklady s iným verejným poskytovateľom porovnateľného druhu a formy v územnom obvode príslušnej obce. Tieto náklady predstavujú sumu 4,30 €. 
Návrh VZN bol prerokovaný v komisiách MZ,  pripomienky sú zapracované v návrhu, ako i  stanovisko právnej skupiny. 

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

Úlohy:
	V čl. 8 návrhu VZN poplatok za sociálny taxík  do 10 km zjednotiť sadzbu na 2 €, s tým, že budú uplatnené zľavy pre tých občanov, ktorí preukážu nižší príjem.

Z.: Ing. Vojtechová
2.  Pripraviť návrh na úpravu rozpočtu - čiastku na zakúpenie auta na poskytovanie prepravnej služby. 						Z.: Ing. Vojtechová, RNDr. Ondrová
3.  Poskytnúť odborné poradenstvo pri výbere typu auta na poskytovanie prepravnej služby.
							Z.: Ing. Galamboš  
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Miestna rada schválila návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o  poskytovaní a úhradách za  sociálne služby bez pripomienok a odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM o poskytovaní a úhradách  za sociálne služby bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/07.

6. 	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave  

Nehnuteľnosť na Makovického bola v minulosti využívaná ako kultúrne stredisko, v r. 2011 bola konaná dražba práva nájmu, ktorej sa však nikto nezúčastnil. Nakoľko je objekt už dlhšiu dobu prázdny a chátra, predložený bol návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.
Úloha:
Do výberovej komisie po dohode delegovať za poslanecké kluby jednotlivých poslancov MZ MČ B-NM. 								Z.: Ing. Kollárik

	Miestna rada  odporučila MZ schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/08.

7. 	Návrh na prevod obecného bytu Kutuzovova č. 15, Bratislava

Predmetom prevodu   je  1-izbový obecný byt č. 1, II. kategórie na Kutuzovovej č. 15 s rozlohou 44 m2, ktorého užívateľkou sa stala na základe prechodu práva nájmu č.j. 254-7-101/2010 zo dňa 15. 11. 2010 Zuzana Huanová. Menovaná si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Jedná sa o posledný neodpredaný byt v predmetnom dome, ostatné byty  boli v minulosti už  prevedené do osobného  vlastníctva ich nájomcom. Prevod bytu bude uskutočnený v súlade so zákonom č 182/1993 Z.z. o prevode bytov a nebytových priestorov  v znení neskorších zmien a doplnkov.
Miestna  rada  odporučila MZ schváliť prevod obecného  bytu č. 1 na Kutuzovovej č. 15 v správe MČ B-NM v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien  a doplnkov  do vlastníctva  súčasného  nájomcu  Zuzany Huanovej  bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/09.

8. 	Návrh na odpis trvalo nedobytnej pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 10, Bratislava, nájomca Tanečná škola Jagermajster, s.r.o. 

Mgr. Kusý uviedol, že ide o riešenie trvalo nedobytnej pohľadávky vo výške 2.862,99 € za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 10, ktorého nájomcom bola spoločnosť Tanečná škola Jagermajster, s. r.o., so sídlom na ul. 29. augusta č. 38 v Bratislave z dôvodu, že uvedená spoločnosť je  vymazaná z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., v dôsledku čoho nie je možné ju žalovať a navrhnutý bol jej odpis z účtovnej evidencie.
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Miestna rada schválila odpis trvalo nedobytnej pohľadávky vo výške 2.862,99 € vzniknutej neplatením nájomného za prenajatý nebytový priestor na Škultétyho č. 10, nájomcom ktorého bola spoločnosť Tanečná škola Jagermajster, s. r.o., so sídlom na  ulici 29. augusta č. 38 v Bratislave bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/10.

9. 	Správa o starostlivosti a ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Predložená správa bola zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zelene, starostlivosti o ochranu zelene v MČ B-NM, na vykonané práce vo verejnej a inej zeleni v r. 2011. Zahŕňa okruh riešenia orezov a výrubov drevín v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a VZN č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň na území MČ B-NM, nových výsadieb, ošetrenia zelene a ďalších prác súvisiacich s údržbou, ošetrovaním a tvorbou zelene. Nakoľko MČ vykonáva v zmysle § 69 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny aj štátnu správu vo veciach ochrany drevín, správa sa dotýka aj tejto oblasti. 

Miestna rada zobrala na vedomie správu o ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/11.

10.	Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing. Kamhiyehová uviedla, že predložená správa je zameraná na hodnotenie súčasného stavu územia MČ B-NM z hľadiska nakladania s komunálnymi odpadmi a výskytu živelných skládok odpadu. Zahŕňa okruh riešenia likvidácie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch  a nečistoty v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy, VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy a v zmysle VZN č.4/1996 o udržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM v znení neskorších predpisov. MČ zabezpečuje verejnoprospešné služby, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnym odpadom prostredníctvom EKO-podniku VPS a zazmluvnených oprávnených osôb na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy.

V diskusii vystúpili JUDr. Mikulec, Mgr. Kusý, MUDr. Dubček, Ing. Gašpierik, Ing. Dubravec, Ing. Böhm a p. Szusčík.

Úloha:
1. Do budúcej MR spracovať komplexný materiál zabezpečovania služby zberu psích exkrementov - zmapovať, kde sa nachádzajú  koše na psie exkrementy, špeciálne stojany so zásobníkmi na sáčky pre tento zber a výbehové plochy na psov (formou mapky).
									Z.: Ing. Kamhiyehová
2.  Vypracovať parkový poriadok pre Račianske mýto a ďalšie parkové areály.
									Z.: Ing. Molnár
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3.  Zabezpečiť oplotenie parkov, inštalovanie zákazových  tabúľ (zákaz pohybu psov a zákaz fajčenia).								Z.: Ing. Kamhiyehová
								      Ing. Molnár
4.  Vykonať trojmesačnú kontrolu plnenia úloh zadávaných mestskou časťou B-NM pre Mestskú políciu, uložené prostredníctvom Ing. Svetlovského a Ing. Kamhiyovej. 
								Z.: Ing. Svetlovský

	Miestna rada zobrala na vedomie správu o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/12.

11.	Správa o priebehu a výsledku rokovania so spoločnosťou OMEGA PLUS, s.r.o.

Mgr. Tettinger, hovorca starostu MČ informoval, že TV NM je lokálnou MČ B-NM, technicky ju zabezpečuje spoločnosť Omega Plus, s. r. o.. Televíziu je možné naladiť len prostredníctvom káblových rozvodov UPC na väčšine územia MČ B-NM. MČ na chod TV NM poskytuje ročný príspevok vo výške 149.373 €, spoločnosť vyčíslila svoje náklady na prevádzku TV na 198.012 €, pričom z vlastných zdrojov kryla náklady v objeme 48.639 €. Na pokyn starostu MČ sa uskutočnili rokovania zástupcov MÚ s vedením Omega Plus, s.r.o., s cieľom znížiť výdavky MČ na prevádzku TV. Riaditeľka spoločnosti Ing. Jagnešáková zaslala 2 cenové ponuky: 114.450 €/rok, resp. 104.850 €/rok. Obe ponuky počítali s výrazným skresaním rozsahu služieb. Po opakovaných rokovaniach MČ odmietla obe ponuky a došlo k vypovedaniu zmluvy s Omega Plus, s.r.o.. Počas výpovednej lehoty prišla opätovná ponuka na rokovanie zo strany MČ, aby TV pre potreby MČ uvoľnila reportáže na použitie v online prostredí (web mestskej časti, sociálne siete) a predložila riešenie, ako zabezpečiť lepšiu distribúciu signálu TV k väčšiemu počtu domácností v MČ B-NM. Ďalšie pokračovanie vysielania TV NM je najvýchodnejšie riešenie za podmienok - zníženie nákladov na vysielanie bez zníženia jeho rozsahu, pričom z rozdielu sa pokryjú náklady na Západoslovenskú TV a zlepšenie dostupnosti signálu TV prostredníctvom káblových operátorov a internetu. 
Ďalšie rokovanie prebehlo s TV Bratislava, ktorá navrhla jednu ponuku - 26 minútový magazín plus spravodajstvo z MZ a diskusnú reláciu v sume 109.100 € (10 repríz blokov týždenne). Následne prišlo k zníženiu nákladov na 96.692 €, čo taktiež nie je akceptovateľné.

V diskusii vystúpili  Ing. Gašpierik, Ing. Augustinič, Mgr. Tettinger, Ing. Galamboš, JUDr. Mikulec, p. Szusčík a Mgr. Kusý.
	
Miestna rada zobrala na vedomie správu o priebehu a výsledku rokovania so spoločnosťou OMEGA PLUS,  s.r.o., bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/13.

12.	Návrh na poskytnutie dotácie spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o.

Mgr. Tettinger uviedol, že v priebehu rokovaní so spoločnosťou Omega Plus, s.r.o., MČ vstúpila do rokovania i so spoločnosťou REGIONMEDIA, s. r. o., ktorá prevádzkuje televíznu  stanicu  Západoslovenská  televízia.  Zástupcovia  spoločnosti  predložili   cenovú 
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ponuku na úrovni 1.200 € mesačne za spracovanie a odvysielanie ôsmich spravodajských alebo publicistických príspevkov a jednej diskusnej relácie mesačne so zameraním na život samosprávy. Prípadná dohoda s uvedenou spoločnosťou by bola len  doplnkom k existujúcej TV. Po opakovaných rokovaniach bolo dohodnuté, že počas prvého roka fungovania TV mestská časť prispeje na jej chod sumou 500 € mesačne (spolu 6.000 €/rok). 
Do konca mája by malo byť vysielanie Západoslovenskej televízie dostupné prostredníctvom sietí najväčších operátorov T-com (Magio), SWAN, UPC (analóg aj digitál), Orange (Fiber TV), VNET. Reportáže by boli poskytované aj v elektronickej podobe, čím sa zabezpečí ich dostupnosť aj prostredníctvom internetovej stránky. 

V diskusii vystúpili p. Szusčík a JUDr. Mikulec.
	
Miestna rada schválila poskytnutie dotácie vo výške 6.000 € spoločnosti REGIONMEDIA, s. r. o.. Dotácia bude využitá na zabezpečenie, výrobu a šírenie informácií o dianí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto cez vysielanie Západoslovenskej televízie bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/14.

13.	Návrh  Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Účelom predloženého návrhu je stanovenie nového postupu pri prenájmoch mestských a obecných bytov, ktoré sú vo vlastníctve, resp. sú zverené do správy MČ, zadefinovanie pojmu mestský a obecný byt ako aj  určenie jednotnej doby nájmu a stanovenie možnosti jej predĺženia resp. zmeny na dobu neurčitú. 
V diskusii vystúpil p. Szusčík. 
	Miestna rada odporučila MZ schváliť Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/15.

14.	Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k  návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy 

Mgr. Biharyová uviedla, že dňa 11. 4. 2012 bola MČ B-NM doručená žiadosť primátora hl. m. SR Bratislavy, predmetom ktorej je písomné stanovisko MČ k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie a ochrany pred povodňami. Predkladané zmeny v štatúte z pohľadu MČ B-NM znamenajú zaťaženie rozpočtu MČ odhadom o viac ako 10.000 € ročne.
Do MZ MČ B-NM odporučila predložiť súhlasné stanovisko MČ B-NM. 

V diskusii vystúpil Ing. Kollárik.
	
Miestna rada odporučila MZ schváliť Stanovisko MČ B-NM k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa navrhujú upraviť kompetencie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/16.
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15.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Máriu Mackovú, bytom Tehelná č. 6, 831 03 Bratislava 

Mgr. Biharyová uviedla, že MUDr. Macková požiadala o odkúpenie pozemkov parc. č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parc. č. 6459 o výmere 28 m2 a parc. č. 6460 záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom ich využívania ako záhrady. Pozemok parc. č. 6460 je priamo susediacim pozemkom k pozemku parc. č. 6461 vinice o výmere 738 m2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky a MUDr. Dubravického. Parcela č. 6461 je priamo susediaca s parcelou č. 6460. Žiadateľka svoju žiadosť o kúpu zdôvodnila tým, že v súčasnosti sú  tieto pozemky zanedbané, neudržiavané a sú skladiskom odpadu, využívané hlavne bezdomovcami, ktorí bránia žiadateľke užívať susediacu nehnuteľnosť v jej spoluvlastníctve. Predaj pozemkov bude realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa.
V diskusii vystúpili p. Susčík a Ing. Gašpierik.
Úloha:
Návrh na predaj uvedených pozemkov spracovať v súlade so zákonom a predložiť požiadavku Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na posúdenie, prípadne pripomienkovanie danému materiálu.							Z.:  Mgr. Biharyová

	Miestna rada stiahla z rokovania  návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parc. č. 6459, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parc. č. 6460, záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Máriu Mackovú, bytom Tehelná č. 6, 831 03  Bratislava, v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hl. m. SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 62/2012 zo dňa 23. 3. 2012, vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 96.822,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/17.

16.	Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012

		Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS predložil návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012, určených na nákup prostriedkov - technického a strojového vybavenia pre jednotlivé strediská podniku, nakoľko momentálne je technické vybavenie podniku v zlom stave. Čerpaním týchto výdavkov sa zabezpečí výrazné zefektívnenie vykonávaných činností a zvýšenie ich kvality. Priebežným zaobstarávaním zvolenej techniky  je možné dosiahnuť stav, kedy  technické vybavenie bude multifunkčné a  využívateľné  celoročne.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Galamboš a JUDr. Mikulec.

Ing. Molnár konštatoval, že na Račianskej ulici aj na Zátiší sú vyčistené všetky haly, čím sa vytvorili priestory na zagarážovanie áut.  
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	Miestna rada odporučila MZ schváliť kapitálové výdavky v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012:

položka
Prostriedok
počet
cena bez DPH
1
komunálne multifunkčné vozidlo
1 ks
71 300,00 €
2
nadstavba na zber a odvoz odpadu a exkrementov
1 ks
10 400,00 €
3
kombinovaná sacia cisterna na čistenie vpustí, kanalizácií, šácht
1 ks
29 200,00 €
4
vysprávková sústava pre opravu komunikácií
1 ks
28 600,00 €
5
sypačová nadstavba s rozmetadlom na zimnú údržbu komunikácií
1 ks
8 000,00 €
6
snehová radlica 
1 ks
2 200,00 €

kapitálové výdavky celkom s DPH 20% : 179.640,00 €, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/18.

17.	Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. , Bratislava

Mgr. Kusý uviedol, že obsahom návrhu je odpredaj trafostanice zverenej EKO-podniku VPS spoločnosti ZSE, a.s.. Uznesením č. 10/05 MR MČ BNM  bol predložený materiál odporučený na schválenie MZ B-NM s pripomienkou doplniť znalecký posudok. Uvedený posudok tvorí prílohu predkladaného materiálu. 
Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ a v komisii územného plánovania, urbanizmu a výstavby bez pripomienok.

Úloha:
Doplnený návrh o stanovisko právneho oddelenia a stanovisko miestneho kontrolóra predložiť na rokovanie MZ dňa 12. 6. 2012.				Z.: Ing. Molnár, riad. EKO

	Miestna rada odporučila MZ schváliť odpredaj trafostanice ZSE a. s., Bratislava s pripomienkou: doložiť stanovisko právneho oddelenia a stanovisko miestneho kontrolóra. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/19.

18.	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

Mgr. Molnár uviedol, že sa jedná o 	Halu Husár na Zátiší, je vo veľmi dezolátnom stave a značne skorodovaná, hrozí jej úplné zrútenie. Majetok bol nadobudnutý v r. 1989 je prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný, žiadna zo škôl ani organizácií zriadených MZ MČ B-NM neprejavila o neho záujem. EKO-podnik VPS predložil návrh na jeho vyradenie. Zostatková cena majetku je nulová. 
Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ bez pripomienok.
V diskusii vystúpil Ing. Dubravec.

Miestna rada odporučila MZ schváliť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/20.
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19.	Návrh Dodatku č. 10  k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS

	Mgr. Kusý uviedol, že sa jedná o výsledný materiál, v ktorom sú zapracované všetky pripomienky z rokovaní MR,  komisií MZ a právnej skupiny.
Mgr. Molnár uviedol, že komisie MZ sa komplexne zaoberali návrhom, vznesených bolo množstvo pripomienok hlavne z komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, niektoré z nich boli opodstatnené, niektoré bolo potrebné preveriť a niektoré boli neopodstatnené. Hlavným predmetom je zabezpečovanie výkonu verejnoprospešných služieb, činnosť EKO-podniku VPS navrhol rozšíriť o ďalšie poskytované služby výhradne pre súkromný sektor. 

V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, p. Szusčík, Mgr. Kusý a Ing. Dubravec.
Úlohy:
	Miestna rada zobrala materiál na vedomie a uložila riaditeľovi EKO-podniku VPS návrh dopracovať z hľadiska daňového, účtovného i vecného  v súlade s pripomienkami členov MR a komisií MZ.						Z.: Ing. Molnár
	Dopracovaný návrh predložiť opätovne na rokovanie miestnej rady dňa 11. 6. 2012 a následne do miestneho zastupiteľstva dňa 12. 6. 2012.  	Z.: Ing. Molnár


	Miestna rada zobrala na vedomie Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO- podniku VPS schválenej MZ MČ B-NM dňa 20. 12. 1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24. 12. 1993; Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 38/07 zo dňa 14. 7. 1994; Dodatku č. 3 schváleným uznesením č. II/7/11 zo dňa 5. 9. 1995; Dodatku č. 4 schváleným uznesením č. II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997; Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. M5/03A zo dňa 30. 7. 2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 15. 10. 2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 zo dňa 21. 6. 2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 18/11 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 schváleným uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16. 6. 2009 s pripomienkami: zapracovať do materiálu pripomienky členov MR a komisií MZ, materiál predložiť na rokovanie MR dňa 11. 6. 2012 a následne do MZ dňa 12. 6. 2012. Miestna rada odporúča MZ schváliť Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO-podniku VPS bez pripomienok.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/21.

20.  	Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín  a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

MČ B-NM v rámci pomoci sociálne slabým občanom zriaďuje v objekte Tržnica na I. poschodí, na Šancovej č.112, sociálnu výdajňu potravín a spotrebného tovaru, ktorá by mala slúžiť pre cca 300 občanov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii. Za týmto účelom starosta MČ Mgr. Kusý rokoval s jednotlivými obchodnými organizáciami a dohodol pravidelné dodávky tovarov do tejto výdajne. Otvorenie výdajne sa predpokladá v mesiaci september 2012. 
	Miestna rada schválila Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok a odporučila MZ schváliť Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/22.
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21. 	Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov - garáží a motorkární

Ing. Kollárik uviedol, že návrh bol predložený z dôvodu stanovenia zmluvných cien za účelom prenájmu majetku. V súčasnosti nie sú stanovené  fixné výšky  nájmu. Z dôvodu stanovenia zmluvných cien za účelom prenájmu je vypracovaný  nasledovný cenový výmer: nájom garáže 1/m2, cena 15 €/rok a motorkárne 1/m2, cena 15 €/rok. Nastalo 50 %-né navýšenie z doterajšej ceny 10 €. 

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, p. Szusčík a Ing. Galamboš. 
Úlohy:
	  Návrh cenového výmeru na prenájom garáží a motorkární zvýšiť z 15 €/m2/rok na 20 €/m2/rok.								Z.: Ing. Kollárik
	  Do nájomnej zmluvy  doplniť účel využitia nebytového priestoru, zákaz práva nájmu tretej osobe, v prípade porušenia zrušiť nájom, resp. odstúpiť od zmluvy a vyrubiť pokutu. 

 									Z.: Ing. Kollárik
3. Ročne kontrolovať dodržiavanie podmienok nájmu nebytového priestoru garáží a motorkární.							Z:.  Ing. Kollárik
	Miestna rada  odporučila MZ schváliť cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu ako prípady hodné osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:	
predmet nájmu
Cena
Za MJ
garáže
20,00 €/rok
  1/m2                      
motorkárne           
20,00 €/rok
  1/m2






s pripomienkami: v zmluve o nájme zakotviť účel využitia NP, zákaz nájmu tretej osobe, v prípade porušenia zrušiť nájom, resp. odstúpiť od zmluvy a vyrubiť pokutu a ročne kontrolovať dodržiavanie podmienok nájmu.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/23.

22.	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/255 – ostatné plochy o výmere 160 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 ( vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM ) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, parc.č.12780/248- ostatné plochy o výmere 848 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B

Spoločnosť Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, Bratislava požiadala o odkúpenie pozemkov parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 a parc. č. 12780/247 - ostatné plochy o výmere 1557 m2, vedených v k. ú. Nové Mesto na LV č. 5510. Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú tenisové kurty vybudované a užívané žiadateľom. 
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.
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Úloha:
Návrh na odpredaj pozemkov  pre ŠK Tesla, a.s., doplniť o stanovisko primátora hl. m. SR Bratislavy. 								Z.: Mgr. Biharyová

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 a parcely č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho GP č. 28/2011 vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM, pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 36/2012 zo dňa 5. 3. 2012 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 149.000,00 €, za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ a  kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť s pripomienkou doložiť stanovisko primátora.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/24.

23.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05  Bratislava

Dňa 16. 1. 2012 požiadal MUDr. Lengyel s manželkou o odkúpenie pozemku  parc. č. 6726/9, záhrady o výmere 118 m2, zapísanej na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe MČ B-NM, nakoľko tento tvorí prístup k pozemku parc. č. 6727/2  a k rodinnému domu na ňom postaveného vo vlastníctve žiadateľov. Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1919 v k.ú. Vinohrady nadobudli žiadatelia od Mgr. Jany Várošiovej na základe kúpnej zmluvy zo dňa 29. 12. 2011.

V diskusii vystúpil Mgr. Kusý.
Úloha:
Žiadateľom o predaj pozemku vyrubiť spätné nájomné za dobu užívania predmetného pozemku.								Z.: Mgr. Biharyová

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6726/9, záhrady o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom prístupu k pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/2 a k rodinnému domu so s.č. 2307 na parc. č. 6727/2 pre MUDr. Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05  Bratislava, po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora hl. m. SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 2. 12. 2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 28.300,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť s pripomienkou: vyrubiť nájom spätne za dobu užívania.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/25.
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24.	Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/23 z 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa 17. 4. 2012

Na základe žiadosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom Hubeného č. 25 v Bratislave o prenájom nebytových priestorov v budove MÚ B-NM na Junáckej č. 1 bol predložený na rokovanie MZ MČ B-NM návrh na prenájom kancelárskych priestorov. Celková prenajímaná plocha predstavovala výmeru 340,68 m2, výška nájmu 15 €/m2/rok. Záloha za služby spojené s nájmom bola určená sumou 1.901,60 € mesačne. Nájom NP bol schvaľovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom výška nájmu oproti navrhovanej sume 15 €/m2/rok bola zvýšená na sumu 21 €/m2/rok. Dňa 14. 5. 2012  formou e-mailu bolo MČ oznámené odmietnutie z dôvodu schválenej výšky nájmu. Na základe uvedeného bolo navrhnuté uznesenie č. 10/23 MZ MČ B-NM zrušiť.

V diskusii vystúpili  Ing. Kollárik a Ing. Gašpierik.

Úloha:
V budúcnosti do uznesení podobného druhu uvádzať klauzulu, že v prípade ak žiadateľ neprejaví záujem o prenájom  „uznesenie stráca platnosť“.		Z.: Mgr. Biharyová

	Miestna  rada odporučila MZ zrušiť uznesenie č. 10/23 MZ MČ B-NM zo dňa 17. 4. 2012, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov kancelárií č. 104 až 108 a kancelárií č. 115 až 111 a WC nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/11 o výmere 989 m2 na Junáckej č. 1, zapísanej na LV č. 5750, k. ú. Nové Mesto pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom Hubeného č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú jeden rok za nájomné vo výške 21 €/ m2/ rok celkovo za 8.781,36 €/ rok bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/26.

25.	Návrh na poskytnutie dotácií vo výške 500 € mesačne pre Domov sv. Jána z Boha, n.o. na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc

Ing. Vojtechová uviedla, že  dňa 18. 5. 2012 sa na starostu MČ obrátila nezisková organizácia Domov sv. Jána z Boha, Hattalova č. 6, Bratislava so žiadosťou o poskytnutie dotácie na činnosť Integračného centra, podľa VZN č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ B-NM, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN č. 19/2008 vo výške 500 € mesačne. Uvedená organizácia poskytuje a zabezpečuje pre ľudí bez prístrešia širokú škálu služieb, zameraných na ich základné životné potreby. Pripravujú denný stacionár, ako aj poskytovanie lekárskej starostlivosti formou pojazdnej ambulancie. Cieľom je motivácia ľudí bez domova a sociálne odkázaných k pracovným návykom,  postupným zapájaním sa do pracovného procesu a ich integrácia späť do občianskeho života.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš, MUDr. Dubček, Ing. Winkler a Mgr. Pfundtner.

Úloha:
Návrh na poskytnutie dotácie zobrať na vedomie a pre členov MR, ktorí prejavia záujem   uskutočniť stretnutie v Domove sv. Jána z Boha.		Z.: Ing. Vojtechová, Ing. Kollárik  
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	Miestna rada zobrala na vedomie návrh na poskytnutie dotácie vo výške 500 € mesačne, pre Domov sv. Jána z Boha, n.o., na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/27.

26.	Návrh  na  úpravu  rozpočtu – časť  investície  na  rok  2012

Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM vychádza z prípravy investície, ktorú prinieslo riešenie problému spojeného s projektom parkovacej politiky v rámci hl. m. SR Bratislavy, plánovaného využitia objektu na Pionierskej č. 8 v Bratislave a pripravovanej úpravy areálu Kuchajda. 
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, p. Szusčík a Mgr. Kusý.
Úlohy:
	Návrh predložiť na zasadnutie MR dňa 11. 6. 2012 za účasti všetkých členov MR a následne na MZ dňa 12. 6. 2012. 			Z.: Ing. Kollárik

2.  Investície, ktoré sú navrhnuté zaradiť do investičného rozpočtu rozpísať, k jednotlivým projektom uviesť bližšie informácie.			Z.: Ing. Ihringová, Ing.  Kollárik 
							 
	Miestna rada stiahla z rokovania návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2012 a uložila prednostovi MÚ zapracovať pripomienky do návrhu úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2012 a materiál predložiť na rokovanie MR dňa 11. 6. 2012 a následne na rokovanie MZ dňa 12. 6. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/28.


Rôzne:

	Ing. Gašpierik predložil ústny návrh na odvolanie z funkcie členky - odborníčky Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM Mgr. Barbory Lukáčovej a navrhol do uvedenej funkcie zvoliť JUDr. Jaroslava Máleka. Písomnú žiadosť menovanej  doručí na odd. organizačné a evidencie obyvateľov MÚ B-NM.


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. Libor Gašpierik
overovateľ


Bratislava 28. 5. 2012
Zapísala: Anna Zachová
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