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



Z á p i s n i c a

z 4. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  30. 06. 2015

Prítomní:  Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Böhm, Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik, Ing. Haile, 

Ospravedlnení: Mgr. Kusý, MUDr. Dubček , Ing. Galamboš, Ing. Vítková, Mgr. Tettinger


Rokovanie  4. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,15 hod. otvoril  a  viedol  Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu  mestskej časti. 

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Jozefa Bielika (uznesenie č. 04/01).

Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami: do pragramu rokovania zaradiť body:
	Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dohodového majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/22.2 zo dňa 16.06.2015
Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015
(uznesenie č. 04/02).

Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:


1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM

	Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM a uviedol, že ku dňu prerokovávaniu materiálu neprišlo k  zmenám a navrhuje schváliť uznesenie tak ako je uvedené v predtlači. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 04/03.

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na  MČ B-NM na II. polrok 2015

Návrh Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM predložil Ing. Martin Bőhm, miestny kontrolór. V pláne navrhol vykonať kontroly, ktoré sa mali vykonať v I. polroku 2015 a vyplynuli z prebehnutých kontrol. 
V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Bielik
Miestna rada prijala uznesenie č. 04/04 odporučila Plán kontrolnej činnosti schváliť bez pripomienok

3. 	Stav investičných akcií v roku 2015

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta miestneho úradu, spracovateľom materiálu je Ing. Majtán, vedúci oddelenia VaI, VS, SB a NP. Ing. Majtán uviedol, že v materiáli sú zahrnuté aj pripomienky zo stálych komisií MZ.
V diskusii vystúpili: JUDr. Mikulec, ktorý upozornil na nedostatky malého ihriska na Odborárskej ulici, Mgr. Pfundtner požiadala do prehľadu zahrnúť investičnú akciu DJ Robotnícka, Ing. Gašpierik, ktorý požiadal o vysvetlenie odovzdania IA ZŠsMŠ Za kasárňou.

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/05 a zobrala na vedomie predkladaný materiál s pripomienkou: do tabulkového prehľadu zapracovať IA DJ Robotnícka. 


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa  zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

	Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta miestneho úradu, spracovateľom materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy majetku. Mgr. Kozáková uviedla, že dňa 25.05.2015 bol mestskej časti Bratislava-Nové Mesto doručený protest prokurátora proti VZN č. 4/1996 zo dňa 25.06.1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM v znení jeho zmien a doplnkov. Prokurátor napadol protestom § 4 ods. 16 nariadenia, podľa ktorého pohyb, zastavenie a státie motorových vozidiel na nespevnených plochách a miestnej zeleni nie je dovolený. Prokurátor navrhol uvedené ustanovenie vypustiť. Na základe uvedeného v dôvodovej správe má právne oddelenie  za to. Že protest prokurátora je dôvodný a zároveň v tejto súvislosti preskúmalo nariadenie v celkom jeho rozsahu a vypracovalo návrh nového znenia nariadenia upravujúceho predmetnú problematiku v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi, jako aj vzhľadom na skutočnosť, že citované nariadenie je ešte z roku 1996 a jeho posledná úprava bola vykonaná v roku 2008.
V diskusii vystúpili: Ing. Kollárik Mgr. Pfundtner. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/06 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia.
        


Návrh na prijatie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“
 
Materiál predložil Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu, spracovateľom materiálu je Vladimír Margolien. 
Vzhľadom k tomu, že materiál nebol predložený na rokovanie stálych komisií MZ predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/07.

Návrh na vyplatenie odmien v zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM, schváleného dňa 16.06.2011

Materiál predložil Mgr. Rudolf Kusý, starosta, spracovateľom materiálu je JUDr. Richard Mikulec, tajomník MR. Uviedol, že polročné odmeny sa vyplácajú v zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ. V návrhu je zahrnutá účasť poslancov na zasadnutia MZ a stálych K-MZ, účasť členov odborníkov stálych komisií a účasť zapisovateľov stálych komisií. Účasť členov odborníkov sa zohľadňuje odo dňa zvolenia za člena odborníka komisie.
V diskusii vystúpili: Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. Winkler. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/08 a odporučila vyplatenie od mien za I. polrok 2015 podľa predlohy.

7.  Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta miestneho úradu, spracovateľom materiálu je Mgr. Vladimír Nová, vedúci oddelenia školstva. Uviedol, že materiál je spracovaný na základe rokovania s riaditeľmi ZŠsMŠ a zahŕňa všetky ich požiadavky.
V diskusii vystúpili: Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, Ing. Bőhm. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/09 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia s pripomienkami: upraviť cenu poplatkov a účinnosť nariadenia.


.
Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dlhodobého majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS

	Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta miestneho úradu, spracovateľom materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referentka oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy majetku. Mgr. Biharyová uviedla, že protokolom č. 11 88 0256 13 00 zo dňa 09.08.2013 boli do správy MČ  z majetku Hlavného mesta SR Bratislavy zverené pozemky registra „C“ KN, parc. č. 13210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 a parc. č. 22074/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m2  k.ú. NM, evidované na LV č. 1. Spolu s uvedenými nehnuteľnosťami boli MČ zverené aj všetky práva a záväzky s nimi spojené.  Na základe uvedeného MČ za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 22074/14 a to v rozsahu 9 m2 poberá nájom z titulu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0330 08 88 vo výške 1 090,42 €/rok. MČ uvedený pozemok revitalizovala vybudovaním nového chodníka, vykonala sadovnícke práce, osadila drobný mestská mobiliár. Hodnota dlhodobého majetku predstavuje sumu 18 398,40 €. Predmetom zverenia nie sú žiadne záväzkové vzťahy, ktoré sa týkajú užívania zverovaných pozemkov.
V diskusii vystúpil: Ing. Gašpierik,

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/10 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  predložený materiál s pripomienkou: do základného materiálu doplniť faktúry.



9.  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015

Materiál predložil aj spracoval Ing. Mgr. Baník, prednosta miestneho úradu. Uviedol, že na základe rokovania starostu mestskej časti so zástupcami BSK prišlo k zmene pozemku, ktorý mestskej časti ponúka BSK. Z toho dôvodu je nevyhnuté pôvodné uznesenia č, 07/27.2 zrušiť a uviesť nové čísla parciel.
V diskusii vystúpil: Ing. Gašpierik,

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/11 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  predložený materiál s pripomienkou: do základného materiálu doplniť faktúry.




Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 

Predkladateľ Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu, v dôvodovej správe uviedol, že Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o, ktorej 100% -ným vlastníkom ne mestská časť Bratislava-Nové Mesto  chce oživiť svoju činnosť. Na zabezpečenie a rozvoj tejto spoločnosti navrhujú poskytnutie pôžičky vo výške 50.000,00 €. Podmienky splácania tejto pôžičky sú špecifikované v návrhu uznesenia. Zmena rozpočtu sú visí s poskytnutím predmetnej pôžičky. Navyšujú sa príjmové aj výdavkové finančné operácie v rovnakej výške 50.000,00 €, príjmové z Rezervného fondu, výdavkové – poskytnutie pôžičky Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.
V diskusii vystúpil: JUDr. Mikulec, Ing. Bielik, Ing. Böhm,

Miestna rada prijala uznesenie č. 04/12 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  




Po prerokovaní materiálov zástupca starostu MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      









Ing. Mgr. Ľubomír Baník 				     Mgr. Rudolf   Kusý  
       	   prednosta MÚ B-NM					     starosta MČ B-NM  




	
Ing. Jozef Bielik
overovateľ















Bratislava 06. 07. 2015
Zapísala: Júlia Červenková


