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


Z á p i s n i c a

zo  4. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  19. 4. 2011



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

Ospravedlnený:  Ing. Galamboš


Rokovanie  4. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  15,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou, do programu rokovania zaradiť bod „Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“  (uznesenie č. 4/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Richarda Mikulca (uznesenie č. 4/02).
  
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. 
	V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik, požiadal o vyňatie uznesenia č. 24/11 z uznesení, ktorých plnenie trvá. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/03.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010
   
RNDr. Ondrová,  pover. ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že záverečný účet predstavuje dokument výsledkov rozpočtového hospodárenia za r. 2010 a  obsahuje údaje z  účtovného  výkazníctva MČ vrátane rozpočtových organizácií. Rozpočet  bol  schválený  dňa 15.12. 2009  uznesením  MZ  MČ B-NM  č.  20/08  v  celkovom  objeme  17.782.697  €.  
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Bežný rozpočet bol schválený vo výške príjmov 12.706.571 €, výdavkov 13.853.304 € a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 2.542.616 € a výdavkov 3.929.393 €. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií  vo výške 2.533.510 € z  rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania MČ. Úpravy viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu. V bežnom rozpočte sa príjmy naplnili vo výške 13.786.401 € a výdavky sa čerpali v objeme 14.725.669 €, čím sa dosiahol schodok vo výške 939.268 €. V kapitálovom rozpočte sa získali príjmy vo výške 1.189.389 € a výdavky sa čerpali v čiastke 2.042.736 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl vo výške 2.255.869 €. MČ v r. 2010 dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 17.231.659 € a výdavky celkom čerpala v čiastke16.768.405 €. Návrh záverečného účtu MČ B-NM za r. 2010, vykazuje celkový výsledok hospodárenia bez prostriedkov vo finančných operáciách - schodok v objeme 1.792.614,68 € a navrhuje sa vysporiadať  vo finančných operáciách. Po započítaní príjmových finančných operácií bolo celkové hospodárenie MČ prebytkové vo výške 463.253,95 € a navrhuje sa vrátiť do rezervného fondu  MČ B-NM.
	Záverečný účet bol prerokovaný v komisiách MZ, ktoré ho odporučili schváliť, komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ  zobrala materiál na vedomie s pripomienkami.
	RNDr. Ondrová  prítomných oboznámila  so správou auditora, v ktorej  sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o majetkovej a finančnej situácii MČ B-NM k 31. 12. 2010, ako aj o výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
	V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý. 
Úloha:
Do MZ predložiť písomnú „Správu nezávislého audítora pre MČ B-NM o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2010“ a „Stanovisko miestneho kontrolóra MČ B-NM“.
									Z.: RNDr. Ondrová

	Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie  Správu nezávislého audítora pre MČ B-NM o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2010 a schváliť celoročné rozpočtové  hospodárenie MČ B-NM za  r. 2010 bez výhrad a záverečný účet MČ B-NM za r. 2010, ktorý vykazuje v bežnom rozpočte príjmy 13.786.401,02 €, výdavky 14.725.669,20 € a schodok 939.268,18 €; v kapitálovom rozpočte príjmy 1.189.389,01 €, výdavky 2.042.735,51 € a schodok 853.346,50 €; príjmové finančné operácie 2.255.868,63 €. Schodok rozpočtového hospodárenia  po vylúčení finančných  operácií  vykázaný v záverečnom účte MČ B-NM za r. 2010 vo výške 1.792.614,68 €. Vysporiadanie schodku rozpočtu  v  sume 1.792.614,68 € zo zostatku finančných operácií. Zostatok finančných  operácií  po usporiadaní  vo výške 463.253,95 € prideliť do rezervného fondu MČ B-NM. Tvorbu a použitie  prostriedkov  peňažných fondov  MČ B-NM za r. 2010. Hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií za r. 2010 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu MČ B-NM a schválenie účtovných závierok organizácií za r. 2010.
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/04.
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3. 	Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a  školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2011/2012   

Mgr. Novák,  ved. ref. školstva, kultúry a športu  konštatoval, že v pôsobnosti MČ bude výchovno-vzdelávací proces v budúcom šk. roku realizovaný prostredníctvom 8  základných škôl, 11 materských  škôl, 8  školských  klubov  detí, 11  školských   kuchýň a 8  výdajní  stravy. Na úseku  ZŠ je 7 škôl spojených z materskými  školami, iba  ZŠ  Kalinčiakova je  ako  samostatný  právny  subjekt. Predpokladaný počet žiakov ZŠ v šk. r. 2011/2012  je 2.364, čo je oproti minulému roku o 60 žiakov viac. Školy MČ navštevujú žiaci približne zo 104 obcí Slovenska. Počet  tried  klesne  zo 115 o 1 triedu, naplnenosť tried  bude 19,8 žiakov na  triedu. Do  prvého  ročníka bolo zapísaných  388  žiakov. MČ B-NM bude  prispievať  na  lyžiarsky  výcvikový  kurz  iba  pre  žiakov  7. roč. ZŠ  sumou  30 € a pre  žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia sumou 100 €. Novinkou je, že na ZŠ s MŠ Odborárska sa začne s výučbou menšinového jazyka vietnamčinou, ako krúžok pre deti vietnamskej komunity. Od tohto šk. r. bude zriadený na školách v MČ „Žiacky parlament“    
V 11 MŠ bude prebiehať proces výchovy a vzdelávania s počtom  890 detí. Pre deti v predškolskom  veku  bude MČ prispievať na plavecký  výcvik sumou 10 €.  Na veľmi dobrej úrovni sa presadil počítačový program výučby KidSmart. Vzhľadom na veľký záujem o MŠ v mestskej časti riaditelia pri výbere detí uplatňujú kritériá, schválené MZ MČ B-NM. Všetky  deti od troch rokov s trvalým pobytom v  MČ B-NM  budú do MŠ prijaté prednostne.  
Riaditelia škôl sa stretávajú na pravidelných aktívoch s odbornými pracovníkmi MÚ, z orgánov školskej inšpekcie a krajského školského úradu. V rámci metodickej činnosti je pri školách vytvorených 15 kabinetov pod vedením externých metodikov, z toho jeden pre školské stravovanie. Výberové konanie na riaditeľa školy sa uskutoční na ZŠ s MŠ Česká a ZŠ s MŠ Jeséniova. 
Mgr. Novák zhodnotil výsledky Monitoru žiakov 9. ročníkov, na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Jeséniova. Upozornil na tabuľkové prílohy, v ktorých  sa nachádzajú jednotlivé prehľady o šk. r. 2011/2012. 
V rámci koncepcie investičného rozvoja škôl navrhol zriadiť približne 3-člennú komisiu z radov poslancov MZ, ktorá by posúdila prioritu realizácie stavebných prác, resp. rekonštrukcie vnútorného vybavenia škôl.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Gašpierik a p. Szusčík. 
Úlohy:
1.  Uvedený návrh „Koncepčného zámeru rozvoja škôl...“  zverejniť na webovej stránke MČ.
									Z.: Mgr. Novák 
2.  Preveriť situáciu v súvislosti s prechodom detí z MŠ na Šancovej ul. do základných škôl v sieti mestskej časti.					Z.:Mgr. Novák 
3. Pripraviť prehľad s krátkou charakteristikou ostatných škôl pôsobiacich v MČ B-NM (stredné, súkromné, odborné...).				Z.: Mgr. Novák
4.  Uvažovať o zaradení do sieti školských a predškolských zariadení i detské jasle a materské centrá. 							Z.: Mgr. Novák

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 2011/2012    bez  pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 4/05.
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4.	Správa o starostlivosti  a ochrane verejnej zelene vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing. Kamhiyehová,  poverená ved. odd. územného plánovania a životného prostredia uviedla, že správa je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zelene v MČ. Zahŕňa okruh riešenia ošetrovania, prípadne výrubov drevín v zmysle zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň na území MČ B-NM, evidencie verejnej zelene a dokumentu starostlivosti o dreviny. 
	Správa bola prerokovaná v komisii dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku bez pripomienok. 
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.

Ing. Kamhiyehová informovala o plnení finančnej náhrady súhlasu na výrub stromov. V rámci  kontroly plnenia podmienok rozhodnutí sa kontroluje nielen zaplatenie finančnej náhrady, ale aj uskutočnenie náhradnej výsadby podľa toho, ktorá z podmienok bola v súhlase uvedená. Vydávanie súhlasov na výrub, ktorých súčasťou je aj podmienka uhradenia finančnej náhrady je prenesený výkon štátnej správy a na tomto úseku vykonávajú kontrolu nadriadené orgány štátnej správy.
Ďalej uviedla, že náhradná výsadba určená v rámci súhlasu na výrub v rámci II. etapy rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu sa uskutočňuje v týchto dňoch.  Pri I. a III. etape boli termíny náhradnej výsadby a finančného plnenia posunuté zmenou rozhodnutia až do r. 2013 vzhľadom na finančnú situáciu investora. 
	Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie správu o  starostlivosti  a  ochrane verejnej  zelene  vo  vlastníctve a  správe MČ B-NM bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/06.

5. 	Návrh programu  Novomestského kultúrneho leta 2011 

P. Hlivová, prac. odd. VS, školstva, kultúry a športu  uviedla, že hlavným cieľom je pripraviť letný kultúrny festival pre celú MČ, podporiť komunitný kultúrny život a zároveň sprístupniť ho aj ostatným Bratislavčanom a jej návštevníkom. Dvadsiatydruhý ročník Kultúrneho leta odštartuje 18. júna 2011 programom, ktorý bude rozdelený do dvoch blokov: „Deti deťom“ (prezentácia jednotlivých ZŠ MČ, vystúpenie detskej tanečnej skupiny CARAMELITOS a príhovor starostu) a „Country show“ (vystúpenie zmiešanej tanečnej skupiny Andalucia, ohňová show, zapálenie vatry, Diabolské husle, reprodukovaná hudba z CD Kmeťoband).
V areáli na Kuchajde sa budú konať každú sobotu v čase od 17.00 hudobné večerné podujatia (vážna, populárna, rocková, dychová hudba, folklór). Novinkou KL 2011 je zavedenie promenádnych a komorných koncertov. Doterajšie tanečné stretnutia na Kuchajde sa premiestnia do SK B-NM na Vajnorskú ul. a vytvoria tzv. “Tanečné Kultúrne leto”. Novým umiestením promenádnych koncertov okrem Kuchajdy bude park na Račianskom mýte (od 17.00 do 19.00 hod.), sála DK na Kramároch a tiež  oddychová zóna Železná studnička.
Záverečné podujatie KL, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2011 bude taktiež rozdelené do  dvoch  častí.  Prvá časť „Bratislavčania za športom“  (oddychová  zóna Železná studnička, 
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športovo-branné súťaže pre deti a mládež a country scéna) a druhá časť  v areáli  Kuchajda (hudobné stretnutie so slovenskou operetou, príhovor starostu MČ, Repete na Kuchajde a ohňostroj). V areáli prírodného kúpaliska na Kuchajde budú umiestnené stánky ľudovoumeleckých remesiel a pre deti pripravené rôzne nafukovacie prvky, či  tvorivé dielne. 
Návrh bol prerokovaný v komisii pre kultúru, šport, voľný čas a informačné systémy, ktorá materiál  odporučila schváliť.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Ing. Augustinič, p. Szusčík, Mgr. Pfundtner a Ing. Winkler.  

Starosta MČ dodal, že pripravený zmenený zámer realizácie KL 2011 napomôže zvýšiť úroveň kultúrnych i športových podujatí a osloví širokú verejnosť.  Z programu bude vyňaté podávanie gulášu, ktoré do areálu prilákalo množstvo asociálnych živlov, lunapark nahradí tvorivý detský program a ohňostroj bude na záver KL. Amfiteáter je v zlom technickom stave, bude potrebná jeho rekonštrukcia. Ďalej informoval členov MR, že na realizáciu akcií KL MČ B-NM získala finančné prostriedky z grantu Bratislavského samosprávneho kraja. Svoju účasť prisľúbil oslovený primátor hl. m. SR Bratislavy M. Ftáčnik, ktorý spolu so starostom MČ B-NM  Mgr. R. Kusým slávnostne zapália  vatru.  

	Miestna rada zobrala na vedomie návrh programu  Novomestského kultúrneho leta 2011 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/07.

6. 	Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2011

JUDr. Žákovič, riad. EKO-podniku VPS uviedol, že obsahom predkladanej správy je harmonogram prác súvisiacich s prípravou prevádzky prírodného kúpaliska, zameraný na údržbu, opravu ako i zabezpečenie personálneho obsadenia niektorých činností. Členov MR ubezpečil, že areál Kuchajda bude na letnú sezónu  kompletne pripravený. 
V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, MUDr. Dubček, Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Ing. Dubravec a Mgr. Mikulec.

Na základe diskusie JUDr. Žákovič doplnil, že bol zabezpečený posudok na rozbor kvality vody Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (vzorky vody, bahna, mäkkýšov a pod.), kvalita voda je vhodná na kúpanie vo všetkých ukazovateľoch. Každoročne je zaznamenaný úhyn 3 - 7 ks. rýb v  priemere na deň, ktoré sú v skorých ranných hodinách zozbierané pracovníkmi EKO-podniku VPS. 
EKO-podnik VPS bufety na Kuchajde nebudoval, bola to investičná akcia MÚ. Oslovili dodávateľa, ktorý stavby postavil za vlastné finančné prostriedky, v rámci investičnej akcie sa dotiahli len niektoré inžinierske siete - elektrina a voda, napojení na kanalizáciu nie sú. Vlastníci sú len dvaja, vyslovený im bol súhlas o prenájom, zmluvy sú podpísané na dobu určitú 10 rokov a každý rok bufety prenajímajú niekomu inému. Minulý týždeň boli premerané všetky prenajímané plochy z dôvodu, že  prenajímatelia si pristavali k stavbám letné záhrady, s ktorými EKO-podnik VPS nesúhlasí, ani čo sa týka rozsahu.  Majetkom MČ je len tenisový kurt s bufetom. JUDr. Žákovič navrhol, aby v budúcom období všetky realizované zmluvy v súvislosti s Kuchajdou  boli uzatvárané  prostredníctvom MÚ B-NM.   
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Úlohy:
1.   Doriešiť  parkovanie  len pre návštevníkov areálu Kuchajda. 	Z.: JUDr. Žákovič
2.  Na budúcu MR vypracovať  komplexnú informáciu o  prenájmoch  bufetov a stánkov v areáli Kuchajda.							Z.: JUDr. Žákovič

	Miestna rada zobrala na vedomie správu o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2011 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/08.

7. 	Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti Bratislava-Nové  Mesto  na  rok  2011

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM predložil uvedený návrh v súlade s uznesením MZ MČ B-NM č. 2/28 zo dňa 17. marca 2011, v ktorom MZ žiada starostu MČ B-NM  zvolávať rokovanie MZ MČ B-NM raz za dva mesiace v zmysle Štatútu MČ B-NM čl. 7. ods. 3  a predložiť harmonogram zasadnutí MZ MČ B-NM pre r. 2011 na najbližšom zasadnutí MZ MČ B-NM. Súčasťou návrhu je i časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM na rok 2011. 
Návrh bol prerokovaný vo všetkých komisiách MZ. Zasadnutie MZ v termíne 12. 7. 2011 komisie požadujú zmeniť z dôvodu letných prázdnin a dovolenkového obdobia.
V diskusii vystúpili Ing. Winkler, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik a Ing. Kollárik.

Mgr. Kusý predložil návrh na odloženie tohtoročného slávnostného MZ z dôvodu prediskutovania nových kritérií oceňovania občanov MČ (napr. za celoživotný prínos v oblasti práce s mládežou, športu a podobne). Navrhovať občanov, ktorí nie sú známi a nie sú vyznamenávaní na iných fórach. 

Úlohy:
1.  Časový harmonogram zasadnutí MR a MZ upraviť nasledovne: najbližšie zasadnutie MZ sa uskutoční dňa 17. 5. 2011 a MR dňa 24. 5. 2011. 		Z.: p. Červenková
2.  Podmienky návrhu postupu pri jednotlivých formách oceňovania občanov MČ B-NM prerokovať vo všetkých odborných komisiách MZ MČ B-NM. Návrh nových podmienok následne predložiť na prerokovanie do MR dňa 24. 5. 2011. 	Z.: Ing. Kollárik 

	Miestna rada zobrala na vedomie Časový harmonogram zasadnutí  Miestnej  rady MČ B-NM a  Miestneho  zastupiteľstva MČ B-NM  na  r. 2011 s pripomienkou upraviť najbližší termín zasadnutia  MZ na 17.5. 2011 a MR na 24.5. 2011.
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/09.

8. 	Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing. Kollárik uviedol, že návrh vyplynul z rokovania Regionálneho združenia miest a obcí, ktorý upozornil na fakt, že poslancom, ktorí sa stanú predčasnými dôchodcami alebo nezamestnanými zákon o obecnom zriadení definuje odmeňovanie. Dodatok č. 2 je navrhnutý 
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z dôvodu zavedenia funkcie tajomník miestnej rady  (príprava návrhov na vyplácanie odmien) a zmenu v zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (zánik možnosti poberať predčasný dôchodok súbežne s vykonávaním inej pracovnej činnosti spojenej s odmeňovaním). Nakoľko z odmeňovacieho poriadku vyplýva nárok na odmenu za výkon funkcie, je potrebné poslancovi dať možnosť výberu – buď poberať dôchodok alebo sa vzdať nárokovateľnej odmeny. Súčasťou návrhu bolo „Vyhlásenie poslanca k vyplácaniu odmien“. 
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Ing. Dubravec a Ing. Kollárik.
Úloha:
Návrh  Dodatku č. 2  predložiť na rokovanie MZ  dňa 20. 4. 2011 s úpravami podľa pripomienok členov MR.  Čl. I. dodatku bude znieť nasledovne: „Za čl. 5 sa vkladá čl. 5a, ktorý znie: /1/ Poslanec má v priebehu volebného obdobia právo vzdať sa odmien uvedených v čl. 2 písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1“. Z „Vyhlásenia poslanca k vyplácaniu odmien“ vyňať poučenie.					Z.: Ing. Kollárik 					 
	Miestna rada zobrala na vedomie Dodatok č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM s pripomienkami a odporučila MZ schváliť Dodatok č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM po zapracovaní pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 4/10.


Rôzne:

Mgr. Kusý  informoval členov MR, že k 31. 3. 2011 bola ukončená nájomná zmluva s predošlým nájomcom bývalého Osvetového strediska na Ovručskej ul.. Prioritou je zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu budovy. Občania z danej lokality na základe petície požadujú zriadiť v danom objekte komunikačné centrum pre obyvateľov. Je potrebné dopracovať detaily, akému účelu bude budova slúžiť do budúcnosti, kto bude zriaďovateľom, či mestská časť alebo iná právnická osoba.
Starosta MČ ďalej uviedol, že budú vytvorené na určitý účel komisie z radov poslancov, ktoré by  komplexne riešili  konkrétne  akútne  problémy v MČ. Napr. otázku bytových domov na Bojnickej ul., OS Sliačskej, OS Ovručskej, OS Makovického, otázku využitia Konskej železnice, havarijného stavu v Tržnici, zmenu, úpravu štruktúry EKO-podniku VPS a podobne. Jeho snahou je osloviť tých poslancov, ktorí majú vedomosti a vzťah  k  predmetným veciam. Zároveň bude umožnené poslancom MČ aktívnejšie sa zapojiť do práce samosprávy  MČ B-NM. V prípade Tržnice starosta už oslovil poslanca Ing. Bartoša ako predsedu komisie, v prípade BD  Bojnická  Ing. Galamboša a p. Margoliena v súvislosti s Konskou železnicou.   
Ing. Winkler požiadal, aby poslanci boli oslovení skôr ako dostanú  konkrétnu úlohu a  aby  výber poslancov nebol uskutočňovaný  na základe politickej príslušnosti.   
Ing. Gašpierik dodal, aby v uvedených komisiách boli zastúpené všetky politické kluby, ktoré prejavia záujem  ako i odborní pracovníci MÚ.
Ing. Augustinič  navrhla pri akcii „Uvítanie detí do života“ zvážiť odovzdávaný dar medailu so znakom MČ B-NM a zvoliť dôstojnejšiu alternatívu, napr. album na fotografie. Zároveň požiadala o spropagovanie  tejto akcie v  Hlase Nového Mesta.
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Úloha:
Na základe požiadavky Ing. Gašpierika, zistiť presný počet občanov, ktorí sa zúčastnili na akcii „Odovzdávanie detských vkladných knižiek pre novonarodené deti MČ B-NM“, prebrali si príspevok 200 € a koľkí z nich následne zmenili trvalý pobyt a odsťahovali sa do inej MČ, resp. inej obci.							Z.: JUDr. Jahelka

	Ing. Kollárik  oboznámil prítomných členov MR so školením, v súvislosti s prípravou realizácie sčítania obyvateľov, domov a bytov v r. 2011, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 4. 2011 o 9.00 hod. v budove pracoviska Štatistického úradu SR v Bratislave. 




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






Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
 Mgr. Richard   Mikulec
overovateľ





Bratislava 27. 4. 2011
Zapísala: Anna Zachová
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