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




Z á p i s n i c a

z  3. mimoriadneho zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa konalo dňa  12. 3. 2013



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

Ospravedlnení: Ing. Galamboš


Rokovanie  3. mimoriadneho  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. 3MMR/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  JUDr. Richarda Mikulca  (uznesenie č. 3MMR/02).
  

Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2013

     Mgr. Kusý oboznámil členov MR, že v návrhu na úpravu rozpočtu sú zapracované všetky pripomienky, ktoré boli podané ako poslanecký návrh ešte v decembri roku 2012 a úpravy vykonané správcami jednotlivých finančných kapitol.

                 Správu predložila RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného, ktorá  uviedla, že rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č.14/09  dňa 11. 12. 2012, po prehodnotení schválených aktivít si vyžiadal zmeny, ktoré sú zapracované v predkladanej  úprave rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013. 
                   V Miestnom zastupiteľstve vo februári tohto roku boli schválené niektoré akcie, ktoré sú tiež zapracované do predkladaného návrhu úpravy rozpočtu. Ide o nasledovné  akcie:
Uznesením č. 15/13 bolo   schválené navýšenie v časti kapitálových výdavkov vo výške 6 857,62 €  na kúpu pozemku, uznesením č. 15/17 vo výške 10 000 € na kúpu automobilu, uznesením č. 15/20 pre EKO – podnik VPS vo výške 29 900 € a uznesením č. 15/21 na kúpu pozemkov od ISTROCHEM Reality vo výške 46 893 €.
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Zapracované sú  tiež zmeny, vyplývajúce z už zistených skutočností a úprav v priebehu januára a februára 2013, realizované rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti, vrátane zmien rozpočtu   vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy. Do predkladaného návrhu úpravy rozpočtu sú  zapracované všetky navrhované aktivity z poslaneckého návrhu, ktorý bol predložený na rokovanie decembrového miestneho zastupiteľstva a tiež aj zmeny, ktoré postupne vyplynuli z prehodnotenia   schváleného rozpočtu na rok 2013 a požiadaviek na niektoré akcie, vyplývajúce zo stavu opotrebovania majetku, zistených havarijných situácií, ale zároveň i z  kapacitných a  personálnych možností úradu a možností rozpočtu v súlade s dodržaním podmienok Memoranda.  
                   Požiadavky na navýšenie rozpočtu od jednotlivých správcov kapitol, ale hlavne návrhy na zníženie boli prehodnotené, a po zvážení zapracované s ohľadom na Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktoré podpísal ZMOS s Vládou Slovenskej republiky. V ňom sa ZMOS zaväzuje okrem iného realizovať svoj rozpočet na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu cca 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest  a obcí s počtom obyvateľov nad 2 000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012.  V Odporúčaní pre obce k príprave a realizácii ich rozpočtov na rok 2013 v súlade s Memorandom sa uvádza:
1. Východiskovou základňou pre hodnotenie dosiahnutých úspor je obsah schváleného rozpočtu obce, ktorý obec vykázala vo finančných výkazoch k 30.6.2012. Zo schváleného objemu všetkých osobných výdavkov a schváleného objemu všetkých výdavkov na tovary a služby k predmetnému dátumu, vrátane preneseného výkonu štátnej správy schváliť a realizovať úsporu v rozsahu 5 % a 10%. Takto sa kvantifikuje  suma konsolidácie  pre mestskú časť. Tu však treba uviesť, že treba brať do úvahy, že zvýšenie objemu osobných výdavkov zamestnancov školstva nielen pri prenesenom výkone štátnej správy, ale aj v oblasti originálnych kompetencií musí byť posudzované nad rámec záväzkov vyplývajúcich z Memoranda.    
2. V zmysle Memoranda o spolupráci je potrebné prioritne dosiahnuť úspory v oblasti bežných výdavkov. Nie je však podmienkou, že to musí byť úspora len na osobných výdavkoch a výdavkoch na tovary a služby.
3.  Ak mestská časť nemá možnosť dosiahnuť požadovanú úsporu len v rámci okruhu bežného rozpočtu, môže realizovať úsporu aj v oblasti kapitálových výdavkov. Po prehodnotení  boli znížené kapitálové výdavky, ale aj príjmy z grantov a transferov z dôvodu, že je zrejmé, že v roku 2013 sa budú realizovať iba  projektové dokumentácie na projekty integrovanej stratégie, pričom je predpoklad, že realizácia v prípade úspešnosti stratégie bude až v roku 2014, 2015.
4. V nevyhnutnom prípade môže mestská časť dosiahnuť potrebnú úroveň konsolidácie aj prostredníctvom zvýšenia rozpočtovaných príjmov s podmienkou dôsledného zhodnotenia ich reálneho  dosiahnutia  v roku  2013 so  súčasným prijatím potrebných opatrení na ich splnenie (osobitne v oblasti kapitálových príjmov). V tomto prípade za daných okolností nie je predpoklad, že by bolo možné využiť túto možnosť. 
5. Bez ohľadu na  to, kde sa rozhodne mestská časť konsolidovať,  mala by pri rozpočte na rok 2013 dodržať zásadu sledovania   zmeny stavu záväzkov - výška  záväzkov  mestskej časti v roku 2013 by mala byť nižšia, maximálne sa rovnať výške pohľadávok. 
6.  V komentári k rozpočtu mestskej časti by mala byť jasne definovaná miera konsolidácie rozpočtu (t.j. výška úspor) a uvedené konsolidačné opatrenia v rozpočte, ktorými sa kvantifikované úspory majú dosiahnuť. 

  V odporúčaní pre obce pre prípravu rozpočtov je uvedené, že vláda zohľadní dopad vyplývajúci z rozhodnutí vlády vplývajúcich na zvýšenie objemu osobných výdavkov zamestnancov v samosprávnej pôsobnosti – oblasť školstva na mieru konsolidácie. Akým spôsobom sa uskutoční zohľadnenie, bude dodatočne spresnené. Zvýšenie objemu osobných výdavkov zamestnancov školstva nielen pri prenesenom výkone štátnej správy ale aj v oblasti originálnych kompetencií sa posudzuje nad rámec záväzkov vyplývajúcich z Memoranda .
        V návrhoch na dosiahnutie efektívnejšieho využívania verejných prostriedkov  pri financovaní obcí a dosiahnutí  požadovaných  úspor v roku 2013 vo všeobecných opatreniach  okrem iného uvádza 
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posilňovanie finančného manažmentu, centralizáciu financovania v obci (mestskej časti), riadenie pohybu financií podľa potreby. Znamená to, že je potrebné prehodnocovať aj výšku finančných prostriedkov pre zriadené organizácie, vrátane škôl a sledovať hospodárnosť vynakladania týchto prostriedkov. 
         V opatreniach v oblasti príjmov  je uvedené hlavne prijímanie opatrení na zvýšenie efektívnosti  výberu daní a poplatkov, konsolidácia príjmov z prenájmu nehnuteľností, v prípade predpokladanej straty zvážiť predaj, prehodnotenie zmlúv a zapracovanie možného zabezpečenia v prípade neplatenia nájmu, zvážiť predaj nevyužívaného majetku, využívanie príjmu z fondov EÚ a iných fondov. 
        Opatrenia týkajúce sa prípadných investičných úverov sa zatiaľ mestskej časti netýkajú, pretože má dostatočné zdroje v Rezervnom fonde. Pri investičných akciách, na ktoré sa budú čerpať práve aj finančné prostriedky z Rezervného fondu, je však potrebné dbať na ich účelné využitie a návratnosť. 
         V oblasti výdavkov sú opatrenia zamerané hlavne na možnosti úspor osobných výdavkov, a to: možnosti percentuálneho zníženia počtu zamestnancov na etapy, čo sa postupne  na Miestnom úrade aj realizuje (je s tým však spojené možné odstupné pri zrušení pracovných miest), kumulovanie náplní na oddeleniach, kde je to možné,  snaha sústrediť rozpočet len na zákonné povinnosti a ostatné výdavky prispôsobiť možnostiam rozpočtu, výdavky v investičnej činnosti prednostne smerovať do oblastí, ktoré prinesú mestskej časti úsporu bežných výdavkov (napr. zatepľovanie budov).
         Je nutné tiež  prehodnotiť priority v oblasti dotačnej politiky. V našej mestskej časti sa poskytujú dotácie hlavne na kurzy korčuľovania detí, lyžiarsky výcvik pre deti zo sociálne slabých rodín, plavecký výcvik a subjekty, ktoré realizujú akcie pre deti (Detské centrum Kramárik). Poskytovanie dotácií iným subjektom je potrebné zvážiť vzhľadom na možnosti rozpočtu, pričom prioritou sú bežné výdavky na zákonné povinnosti. 
         Okrem uvedeného je treba zamerať sa na  možné úspory v oblasti energií – realizovať rokovania s dodávateľmi na centrálne dodávky za celú mestskú časť, vrátane organizácií, prehodnotiť možnosti úspor pri obstarávaní služieb,  dôsledne analyzovať reálne potreby škôl a školských zariadení.   
         V predkladanom návrhu úpravy rozpočtu sú zohľadnené uvedené požiadavky Memoranda a Odporúčania pre obce  pre prípravu rozpočtov na rok 2013. 
          Pri príprave návrhu úpravy rozpočtu na rok 2013 sme v súlade s Memorandom znížili o 5 % výdavky Miestneho úradu na mzdy a osobné výdavky (odvody do poisťovní) oproti výdavkom schváleného rozpočtu, ktorý mestská časť vykázala vo finančných výkazoch  k 30.6.2012. Znamená to pokles o 126 247 €. Zníženie výdavkov Knižnice Nové Mesto je zapracované vo výške 4 000 € a Strediska kultúry vo výške 17 000 €. EKO podnik VPS mal znížený rozpočet o 72 100 €, čo činí 5 % na tovary a služby. Miestny úrad mal okrem toho znížené výdavky na tovary a služby, samozrejme s ohľadom na to, že zníženie je možné len v prípadoch, kde je možnosť nerealizovať plánované aktivity, prípadne ich možno realizovať neskôr (ak budú zvýšené príjmy),   avšak zákonom uložené povinnosti mestská časť je povinná plniť  a uzavreté zmluvy, či už na tovary alebo služby  je potrebné tiež dodržať, aby sa mestská časť nestala nedôveryhodným partnerom. Značná časť výdavkov je smerovaná na energie, vodné a stočné, poplatky za zrážkovú vodu a tie nie je možné znižovať, i keď značne zaťažujú rozpočet.    
           Zvýšenie objemu osobných výdavkov zamestnancov školstva nielen pri prenesenom výkone štátnej správy, ale aj v oblasti originálnych kompetencií sa v súlade s Memorandom a Odporúčaním pre obce k príprave rozpočtu na rok 2013 posudzuje nad rámec záväzkov vyplývajúcich z Memoranda.    
           Okrem toho predbežný návrh rozpočtu na prenesené kompetencie ZŠ bol zapracovaný v menšej výške, avšak po oznámení skutočnej výšky dotácie na ZŠ v januári boli pridelené  finančné prostriedky vyššie o cca 200 tis. € z dôvodu nárastu počtu detí. Znamená to, že sme museli v priebehu januára zapracovať úpravu rozpočtu.       
             
            Bežné príjmy sa rovnajú bežným výdavkom vo výške 15 384 865 €. Oproti upravenému rozpočtu o rozpočtové opatrenia (zapracované prenesené kompetencie, vrátane škôl v súlade so skutočným stavom - dokladované písomne zo štátu) sa v predkladanom návrhu rozpočtu počíta s poklesom príjmov, ktorý je uvedený v tabuľke a presne špecifikovaný v Komentári k rozpočtu. 
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            V časti kapitálových príjmov (vo výške 1 756 633 €) je pokles z čiastky 2 905 191 € z dôvodu, že pre ISRMO  sa tento rok budú realizovať iba projektové dokumentácie, pričom realizácia v prípade úspešnosti stratégie sa uskutoční až v roku 2014 - 2015. Vyradené sú teda z rozpočtu projekty ISRMO na rok 2013. Okrem toho nebola schválená Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica, ale  mestská časť sa pokúsi podať upravený projekt znovu na základe výzvy na Ekofond s tým, že v rozpočte je znížená čiastka na kapitálový výdavok  na 150 000 €, pretože tam budú nutné úpravy v súlade s výzvou. To sú hlavné "úbytky príjmov" na kapitálové granty a transfery, celkom zníženie o sumu 1 148 558 €. 
          Do príjmových finančných operácií sú zaradené aj zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov vo výške 34 309 €.  Prevody z Rezervného fondu sú vyššie o 154 481 € z dôvodu zapracovania výdavkov, schválených v MZ vo februári tohto roku. 
          Príjmy celkom sú vo výške 19 657 925 €, t.j. plánovaný pokles príjmov je oproti poslednému upravenému rozpočtu o 1 404 865 €.  Plánované výdavky sú 19 623 616 €, t.j. pokles o 1 439 174 €. (rozdiel je 34 309 €, t.j. zostatok prostriedkov z minulého roka vo FO v príjmoch).
	V komentári k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2013 v časti bežných výdavkov ako aj kapitálových výdavkov podrobne uviedla a zdôvodnila jednotlivé prevedené úpravy.

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, MUDr. Dubček, Ing. Augustinič, JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Mgr. Pfundtner a Ing. Böhm,

Úlohy:
1. do návrhu úpravy rozpočtu zapracovať: 
     Transfery všeobecnej povahy VS
	položku bezdomovci vo výške 8 000 € znížiť na 3 000 €
	položku pre občianske združenie navýšiť z 2 000 na 7 000, 00 €


    Kapitálové výdavky
	PD - obnova ZŠsMŠ Odborárska navýšiť z 13 500,00 € na 17 300,00 €
	PD - DJ Robotnícka – strecha – znížiť položku zo 7 000,00 € na 2 000,00 €
	Doplniť PD Vybudovanie dvoch prechodov Račianska – Kukučínova vo výške 8.000,00 €
	Vyradiť realizáciu akcie Revitalizácia VP  - Rešetkova - Osadná

Vyradiť realizáciu akcie Revitalizácia VP  - Ľudové námestie
	Vyradiť realizáciu akcie Rekonštrukcia – obnova BD Odborárska
	Vyradiť realizáciu akcie Rekonštrukcia – Komunitné centrum Ovručská
	  Rekonštrukcia MČ Pionierska – interiér a DI sumu navýšiť zo 120.000,00 € o 30.000,00 t.j. na 150 000,00 €
   Doplniť akciu „Vybudovanie dvoch prechodov Račianska – Kukučínova vo výške 62 000,00 €
Zodpovedná: RNDr. Ondrová

	pripraviť tabuľku pre poslancov - presná špecifikácia výdavkov na HNM a TV (od roku 2010 – vrátane rozpočtu na rok 2013)

Zodpovedná: RNDr. Ondrová

	Vypracovať zoznam ciest a komunikácií s označením I., II., III., IV. kategórie  a vyznačiť správcu komunikácie a zoznam zverejniť v Hlase Nové Mesto

Zodpovední : Ing. Baník
Mgr. Tettinger
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	Vypracovať zoznam dubiózneho majetku

Zodpovedný: Ing. Baník


	Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť úpravu rozpočtu po zapracovaní pripomienok. 

	Miestna rada prijala uznesenie č. 3MMR/03.

	Po prerokovaní materiálu 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 13. 3. 2013
Spracovala : Júlia Červenková
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