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



Z á p i s n i c a

z 33. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  25. 3. 2014


Prítomní:  Ing. Jánošová, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Augustinič

Ospravedlnení: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Böhm, Mgr. Tettinger


Rokovanie  33. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvorila  a  viedla  Ing. Anna Jánošová -  zástupkyňa starostu  mestskej časti. 

Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou: do programu rokovania zaradiť bod „Návrh na  predaj  pozemku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 31, parc. č. 11410 pre p. MUDr. Martu Dobrovičovú“ a  „Návrh členov komisie na prešetrenie sťažnosti“ (uznesenie č. 33/01).
	
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 33/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing.  Kollárik,  prednosta MÚ B-NM uviedol, že  návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM predložil v súlade so zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Štatútom hl. m. SR Bratislavy a Štatútom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Dodatok č. 3 nadobudne účinnosť dňom 1. 1. 2015. 
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách MZ MČ B-NM. Komisia dopravy, ŽP a ochrany VP návrh odporučila bez pripomienok, ostatné komisie MZ predložený návrh odporučili predložiť na začiatok ďalšieho volebného obdobia. 

V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Gašpierik. Vzhľadom na skutočnosť, že predložené návrhy - Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku MZ MČ B-NM, Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku MR MČ B-NM, Dodatok č. 6 Rokovacieho poriadku K-MZ MČ B-NM a Etický kódex voleného predstaviteľa MČ B-NM nezískali na zasadnutiach komisií  MZ  dostatočnú podporu, navrhli uvedené návrhy predložiť opätovne do komisií MZ bez ohraničenia termínu účinnosti.    
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Úloha:
Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho  poriadku  Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM predložiť na rokovanie  komisií MZ MČ B-NM. 				Z.: Ing. Kollárik

Miestna rada požiadala Dodatok č. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto opätovne predložiť na rokovanie komisií MZ MČ B-NM.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/03.

Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

Úloha:
Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady MČ B-NM predložiť na rokovanie  komisií MZ MČ B-NM. 						Z.: Ing. Kollárik

	Miestna rada požiadala Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto opätovne predložiť na rokovanie komisií MZ MČ B-NM.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/04.

3. 	Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto
   
Úloha:
Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM predložiť na rokovanie  komisií MZ MČ B-NM. 			Z.: Ing. Kollárik

Miestna rada požiadala Dodatok č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto opätovne predložiť na rokovanie komisií MZ MČ B-NM.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 33/05.

4.	Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Úloha:
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto predložiť na rokovanie  komisií MZ MČ B-NM. 					Z.: Ing. Kollárik

Miestna rada požiadala Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto opätovne predložiť na rokovanie komisií MZ MČ B-NM.

Miestna rada prijala uznesenie č. 33/06.
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5. 	Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová

Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ B-NM uviedol, že dôvodom obstarania územného plánu je spodrobnenie ÚP hl. m. SR Bratislavy. Podľa územnoplánovacej dokumentácie bolo toto územie vymedzené medzi Stromovou a Pražskou ulicou. Úlohou je stanoviť podrobnejšie regulatívy, využitie pre potreby územnoplánovacej praxe, pre usmerňovanie vlastníkov nehnuteľností, vymedzenie pozemkov pre verejnoprospešné stavby a pri posudzovaní investičných zámerov. Základom je stabilizácia územia, aby sa nerobili prílišné prestavby, nadstavby a podobne. Tento problém nastáva v strete zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti. 
Významnou úlohou je dotvorenie územia existujúcej zástavby dopravnou a technickou infraštruktúrou. Z hľadiska dopravnej infraštruktúry je potrebné riešiť efektívnejšie formy statickej dopravy. Zásadnou požiadavkou bude riešenie križovania ulíc Stromová, Jaskový rad a Pražská ulica. 
Doprava na Pražskú ulicu je napojená len komunikáciami Stromová a Limbová. Z hľadiska dopravy bude potrebné vytvoriť napojenie Ďurgalovej ulice na Pražskú pravým odbočením, čím by došlo k čiastočnému zníženiu zaťaženia na križovatkách na Stromovej ulici a úzka komunikácia Opavská by sa rozšírila. Z pohľadu občianskej vybavenosti sa v riešenom území nachádza iba jedno ubytovacie zariadenie SAV, ostatné zariadenia sú účelovo viazané. Týka sa to objektu Siemens, prípadne MŠ SR a iných prevádzok nachádzajúcich sa najmä na Opavskej ulici.         
V zmysle schválených zmien a doplnkov Územného plánu hl. m. SR Bratislavy bolo vypracované Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová. Prerokovanie zadania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa uskutočnilo v termíne od 16. 7. 2012 do 17. 9. 2012. V rámci procesu prerokovania zaslalo na Miestny úrad B-NM 18 subjektov pripomienky, ktoré sú aj s vyhodnotením spracované v tabuľkovej forme. Sumárne bolo zaslaných 68 pripomienok, z čoho návrh odporúča 34 akceptovať a 34 zobrať na vedomie.  Následne  bol  listom  zo dňa 24. 7. 2013 požiadaný Obvodný úrad v Bratislave, odbor výstavby a bytovej politiky o stanovisko a posúdenie zadania. Zo zaslaného stanoviska vyplýva, že orgán územného plánovania súhlasí s predložením zadania územného plánu zóny Jelšová na schválenie MZ MČ B-NM.

V diskusii vystúpili JUDr. Mikulec, Ing. arch. Kocka a MUDr. Dubček. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokúvaní Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová, odporučila MZ schváliť Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová a zobrať na vedomie stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania a poveriť prednostu Miestneho úradu B-NM zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/07.
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6. 	Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2014/2015
  
Komisia pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM  vo svojom stanovisku odporučila predložiť na rokovanie MZ uvedený koncepčný zámer rozvoja bez pripomienok.

         V  zriaďovateľskej  pôsobnosti MČ B-NM  je   pre  budúci  šk. r.  navrhovaných 7  základných škôl s materskou  školou, 1 základná  škola, 12 elokovaných pracovísk  materských  škôl, 8  školských  klubov  detí, 11  školských   kuchýň a 9  výdajní  stravy.
Počet žiakov v  šk. r. 2014/2015  v ZŠ sa predpokladá 2.611,  čo  je  oproti  minulému  roku o 123 žiakov viac. Počet tried 120 sa nemení. Naplnenosť tried stúpne oproti predchádzajúcemu  šk. r. o 0,7%,  čo  znamená  21,2 žiakov na triedu. Najnižšiu  naplnenosť  bude mať  ZŠ Cádrova 17,9 a  najvyššiu ZŠ  Za  kasárňou  25,4 žiakov  na  triedu. V mesiaci  február  prebehol  na školách  zápis  detí  do  1. ročníka, zapísaných  bolo  505  žiakov,  z  toho 267  chlapcov  a  238 dievčat. K zápisu prišlo o 115 detí viac  ako  v  predchádzajúcom  šk. roku. 
Na úseku materských škôl  proces  výchovy  a  vzdelávania  bude  prebiehať  v  12 elokovaných  MŠ s počtom  cca 1.072  detí. Zápis  detí  do  MŠ sa  uskutočnil v  období  od  15.  februára  do  15. marca. Pri  prijímaní  detí  sa  MŠ riadia  kritériami  schválenými MZ MČ B-NM z  októbra  2008.
	V šk. r. 2014/2015 bude počet zariadení školského stravovania v pôsobnosti MČ B-NM nasledovný -  8  školských  kuchýň  pri  základných  školách,	3 školské  kuchyne  pri  materských  školách	a  9  výdajní   stravy pri  materských  školách. Predpokladaný počet stravujúcich žiakov  ZŠ bude 2.203, počet stravujúcich v MŠ 1.072. Predpokladaný počet dospelých stravníkov v ZŠ 239. V budúcom šk. r. by sa malo odstravovať v zariadeniach školského stravovania v pôsobnosti MČ  3.514 stravníkov. 

	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 2014/2015 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/08.

7. 	Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013

Ing.  Škutková, podpredsedníčka redakčnej rady HNM  uviedla, že na pozíciách členov redakčnej rady nedošlo k zmenám. V priebehu r. 2013 boli opätovne realizované verejné obstarávania dodávateľov na jednotlivé služby - na základe výsledkov verejného obstarávania v januári 2014 sa novým dodávateľom grafických prác stala spoločnosť „inspace s.r.o.“. Dodávateľom redakčného spracovania je naďalej Ing. Jana Škutková. V priebehu r. 2013 postupne zabezpečovali tlač časopisu spoločnosti Weltprint s.r.o. a D&D International Slovakia s.r.o. Na základe verejného obstarávania uskutočneného vo februári 2014 tlačí marcové a aprílové číslo 2014 tlačiareň Ultra Print, s.r.o. Finálny dodávateľ tlače do konca r. 2014 bude vybraný elektronickou aukciou, ktorá ku dňu predloženia správy ešte nie je zrealizovaná.
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V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner a Ing. Škutková.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/09.

8. 	Návrh na  predaj  pozemku v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 31, parc. č. 11410 pre p. MUDr. Martu Dobrovičovú

Žiadateľka MUDr. Marta Dobrovičová je vlastníčkou nehnuteľnosti, rodinného domu, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 11410 o výmere 275 m2, ktorý je v správe MČ B-NM. Pozemok bol až do r. 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii vlastníčky pozemku p. Ľudmily Matysovej (sestra žiadateľkinej matky) v r. 1950 bolo súdom rozhodnuté prepadnutie majetku v prospech štátu. Pôvodná vlastníčka žijúca vtedy v USA si po r. 1989 neuplatnila v zákonom stanovenej lehote svoj nárok na vrátenie pozemku a až do svojej smrti mala za to, že pozemok je v jej vlastníctve, čo deklarovala aj darovacou zmluvou na žiadateľkinu matku p. Beatrix Hetináczovú, po smrti ktorej žiadateľka zdedila všetok jej majetok. Vo svojej žiadosti žiadateľka uvádza, že daný pozemok ako majetok mesta nie je pre mesto reálne využiteľný a s prihliadnutím ku všetkým historickým okolnostiam navrhla jeho odkúpenie za symbolickú sumu 1,00 €. Návrh bol predložený v dvoch alternatívach odpredaja.

Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ B-NM k možnostiam odpredaja pozemku v správe MČ vyjadril súhlasné stanovisko. 
	
Návrh bol prerokovaný v Komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá návrh neschválila.

V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner, Ing. Augustinič, Ing. Dubravec a p. Szusčík. 

	Miestna rada odporučila starostovi MČ B-NM spracovanie materiálu k predaju pozemku CKN p. č. 11410 o výmere 275 m2, zastavané plochy a nádvoria v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 31, pre MUDr. Martu Dobrovičovú  v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko MUDr. Marta Dobrovičová je majiteľkou rodinného domu súp. č. 44, evidovanom na LV č. 1314, ktorý je postavený na predmetnom pozemku parc. č. 11410, a to za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný súdnym znalcom bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/10.
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Rôzne:

	JUDr. Mikulec informoval členov MR o účasti na verejnej prezentácii 15 občianskych projektov uchádzajúcich sa o dotáciu z participatívneho rozpočtu MČ B-NM na rok 2014. V tejto súvislosti navrhol v participatívnom rozpočte navýšiť finančné prostriedky z 15.000 € na 30.000 €, čo umožní presadiť viac občianskych projektov. 
	K danej téme vystúpili p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Ing. Augustinič, Ing. Galamboš a MUDr. Dubček.
	P. Szusčík doplnil, že k participatívnemu rozpočtu mu bola doručená pozvánka na oboznámenie sa a hodnotenie projektov. V schéme ktorú obdržal nie je zaradený schvaľovací proces poslancov MZ, pričom bolo povedané, že v určitej fáze sa budú poslanci k týmto projektom vyjadrovať a schvaľovať ich. 

	Ing. Kollárik  informoval členov MR o sťažnosti p. Miroslava Palkoviča na miestneho kontrolóra MČ B-NM Ing. Dubravca proti vybaveniu sťažnosti. V súlade so Zásadami vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ B-NM čl. 5 ods. 2 požiadal členov MR o zriadenie ad hoc komisie, ktorá zabezpečí prešetrenie sťažnosti. Odporučil komisiu z 3 členov - poslancov MZ a zapisovateľa, napr. p. Janovičovú z odd. sociálnych služieb. Požiadal miestneho kontrolóra MČ B-NM, aby materiály s podnetom sťažnosti odovzdal zapisovateľovi komisie,  po dohode s určenými členmi komisie zapisovateľ zvolal zasadnutie a následne bola prešetrená sťažnosť. Závery komisie budú doručené sťažovateľovi. 

	Miestna rada zriadila v súlade s čl. 5 ods. 2 Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto komisiu proti samosprávnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM v zložení:  Ing. Martin Bartoš, Ing. Anna Jánošová, Mgr. Edita Pfundtner a zapisovateľka Vladislava Janovičová, za účelom prešetrenia sťažnosti p. Miroslava Palkoviča bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 33/11.


Po prerokovaní materiálov zástupkyňa starostu MČ B-NM poďakovala členom miestnej rady za účasť a  ukončila  rokovanie MR.      



Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
Ing. Libor Gašpierik
overovateľ


Bratislava 27. 3. 2014
Zapísala: Anna Zachová
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