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

Z á p i s n i c a

z  3. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  8. 3. 2011


Prítomní:    Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Mikulec,  p. Szusčík, Ing. Winkler

Ospravedlnení: MUDr. Dubček, Mgr. Pfundtner

Rokovanie  3. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  14,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami;  do programu rokovania doplniť body: Správu o havarijnom stave klimatizačných strojov pre objekt Tržnica
a  Návrh  zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád v školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  (uznesenie č. 3/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 3/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:


Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky  2011 - 2013 

Ing. Zigová,  ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla zmeny z poslednej miestnej rady. Uviedla, že  návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2011 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky podľa štátneho rozpočtu na rok 2011 a  rozpočtu hlavného mesta  SR Bratislavy, v ktorom sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti.
Pri bilancovaní navrhovaných príjmov a výdavkov bežný rozpočet vychádza so schodkom 680 tis. €, keď rozpočtované bežné príjmy nepokrývajú požadované výdavky.
Vzhľadom k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu bolo navrhnuté zníženie bežných výdavkov o 4 %, t. j. na celkovú sumu 13 791 991 €, čím sa zabezpečí vyrovnanosť rozpočtu. Na dofinancovanie kapitálového rozpočtu sú navrhnuté prostriedky z rezervného fondu vo výške 1 859 tis. € a z fondu rozvoja bývania vo výške 75 tis. €.
Predpokladaný návrh rozpočtu na rok 2011 rozpočtuje celkové príjmy a výdavky v čiastke 16 845 100 € . Bežný rozpočet je navrhovaný v objeme 13 791 991 € a kapitálový rozpočet v sume 3 053 109 €. Na pokrytie kapitálových výdavkov  sa počíta so sumou 1 018 551,- € s kapitálovým transferom zo štrukturálnych fondov.  Na pokrytie bežných a kapitálových výdavkov sa vo finančných operáciách počíta so sumou 1 934 558,-  € z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania MČ B-NM.
V predloženom návrhu na rok 2011 sa dodržala hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet boli krátené požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i  rozpočtových organizácií.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Dubravec,  Ing. Galamboš,  Ing. Böhm p. Szusčík,  Ing. Winkler a  Mgr. Mikulec
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V rámci diskusie boli vznesené pripomienky a podnety:
Jednotlivé Kapitálové položky v  Návrhu  rozpočtu mestskej časti Bratislava –Nové Mesto podrobnejšie rozpisovať v jednotlivých podkapitálových položkách,  napr. vydavateľské služby  rozpísať na príspevok na Televíziu Bratislava Nové Mesto, príspevok na Hlas Nového Mesta, atď. Uvádzať vo všetkých podkapitálových položkách.
	Riešiť otázku schvaľovania darov, ktoré získa Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
	V rámci  šetrenia a zníženia výdavkov je potrebné znížiť rozpočet  EKO podniku VPS. Definovať mzdové náklady, bežné výdavky, výdavky na starostlivosť o zeleň, apod. Bolo navrhnuté zníženie  výdavky pre EKO podnik o 300.000,- €,
	Definovať mzdové náklady, bežné výdavky, výdavky na činnosť aj v ostatných  organizáciách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Stredisku kultúry, v Knižnici.
	 Z EKO podniku VPS vytvoriť dve samostatné obchodné spoločnosti, samostatne vytvoriť spoločnosť Tržnica - na obchodné aktivity a spoločnosť EKO podnik, ktorý  bude zameraný na starostlivosť o zeleň. Potom riešiť rekonštrukciu Tržnice.
	Dotáciu pre spoločnosť OMEGA plus, s. r. o.  poskytnúť za podmienky, že spoločnosť zabezpečí vyššiu kvalitu vysielania, poskytne lepšie a efektívnejšie služby za nižšie náklady. 
	S Televíziou Nové Mesto dohodnúť vysielanie celého záznamu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –Nové Mesto aj s diskusiou.
	Prehodnotiť spoluprácu  a uskutočniť stretnutie s ÚPC pri prechode na digitalizáciu TV.
	Zabezpečiť v novom volebnom období opäť činnosť Programovej rady Televízie Nové Mesto.
	Riešiť Kanceláriu prvého kontaktu v budove Miestneho úradu na Junáckej ulici č. 1.
	Vysvetliť podiel mestskej časti na prerozdeľovaní a solidarite v rámci Štatútu hl. m. SR Bratislava. 

Miestna rada  prijala uznesenie s pripomienkami, ktoré treba zapracovať do Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2011- 2013 tak, ako podal prepracovaný návrh rozpočtu predseda finančnej komisie Ing. Bielik. (uznesenie č. 3/03).

Miestna rada navrhla zriadiť 5 čiastkových komisií za účelom zistenia a vyhodnotenia aktuálneho stavu.
     -    Komisiu pre oblasť využitia objektov Makovického, Sliačska a Ovručská:
Členovia: Ing. arch. Novitzky
	Komisiu pre využitie objektu  Poliklinika Tehelná

                                                                       Členovia: pán Szusčík, Dubček
	Komisiu pre využitie objektu  Konská železnica

                                                                                   Členovia: Ing. Jackuliak  
	Komisiu pre transformáciu organizácií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

                                                                                   Členovia: Ing. Gašpierik
	Komisiu pre využitie objektu Tržnice 

                                                                        Členovia: Ing. Bartoš
s tým, že jednotlivé kluby a starosta nominujú svojich zástupcov. 
	     
Miestna rada materiál jednomyselne schválila  a odporučila schváliť Miestnemu zastupiteľstvu
(uznesenie č. 3/03).

Správa o havarijnom stave klimatizačných strojov pre objekt Tržnica

JUDr. Žákovič predložil Správu o havarijnom stave klimatizačných strojov pre objekt Tržnica, nakoľko prevádzka Tržnice môže byť atraktívna len za podmienok, že 
	mestská časť nebude doplácať na jej prevádzku
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	technickým riešením sa znížia náklady najmä na teplo a elektrickú energiu, čo predpokladá výmenu vysokonáročných strojov na spotrebu energie

nájomcov v Tržnici udržať, ak im nebudú stúpať náklady za služby a energie (ktoré uhrádzajú   podľa výpočtu alebo merania prevádzkovateľovi Tržnice)
	znížením cien nákladov nájomcom za služby a  energie sa predpokladá zvýšenie záujmu o prenájom priestorov a trhových zariadení v Tržnici
	nájomcom by sme udržali klímu v letnom a zimnom období na hygienicky odporúčaných parametroch, aby nedochádzalo u predajcov ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov, potravinárskeho tovaru a kvetov k znehodnoteniu tovaru
	udržanie klímy je základným predpokladom návštevnosti kupujúcich

Starosta mestskej časti pán Mgr. Kusý uviedol, že sa  za účasti odborníka v energetike, poslanca Miestneho zastupiteľstva–Nové Mesto pána Ing. Bartoša sa priamo na mieste oboznámil so stavom a situáciou technologických celkov a stavom  kompresorov klimatizácie v Tržnici..
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Mikulec, Ing. Winkler.

Úlohy:
- Vytvoriť expertnú skupinu (komisiu) pod vedením poslanca Ing. Bartoša . Ďalších členov Komisie nominuje starosta Mgr. Kusý a jednotlivé Kluby poslancov na riešenie stavu Tržnice.

Miestna rada materiál prerokovala (uznesenie č. 3/ 04).

Návrh zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád v školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti predložil na rokovanie návrh zástupcov zriaďovateľa za členov školských rád v školských zariadeniach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Uviedol, že návrh je v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Dubravec,  Ing. Galamboš, Ing. Winkler

Miestna rada materiál prerokovala a odporučila po zapracovaní pripomienok predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 17. 3. 2011. (uznesenie č. 3/ 05).

	Miestna rada  prijala uznesenie s pripomienkami, ktoré treba zapracovať do Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Rôzne:
Ing. Gašpierik požiadal pána starostu, 
	aby pri výberových konaniach na funkcie vedúcich pracovníkov miestneho úradu mohol mať každý klub svojho člena v Komisii,

o možnosť, aby mohli poslanci mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v prípade potreby parkovať na parkovisku pre Miestnym úradom na Junáckej ulici č. 1 a v prípade potreby parkovania na parkovisku pri Tržnici a parkovisku Konskej železnice parkovať na kartu,
o kľúče od doručovacích schránok na prízemí budovy.

Ing. Galamboš žiada, aby sa Rozborov činnosti a hospodárenia za rok 2010 zúčastnili vedúci organizácií 


Strana 3



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












Ing.  Ľudovít   Kollárik 					     Ing. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           		starosta   









					Ing. Libor Gašpierik
overovateľ









Bratislava 11. 3. 2011
Zapísala: Oľga Spevárová
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