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


Z á p i s n i c a

z  1. mimoriadneho zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  11. 6. 2012



Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš, p. Szusčík,  JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm

Ospravedlnení: Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, MUDr. Dubček


Rokovanie  1. mimoriadneho 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 zaradiť body: „Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15123/1 k. ú. Nové Mesto“, „Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava, s.r.o., za účelom prevádzkovania súkromnej školy“ a „Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre Športový klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu“ (uznesenie č. 1MMR/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  JUDr. Richarda   Mikulca  (uznesenie č. 1MMR/02).

Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.	Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012

Mgr. Kusý uviedol, že navrhovaná zmena kapitálových výdavkov sa bude realizovať presunom rozpočtových prostriedkov v rámci jednotlivých programov, mení sa teda účel použitia  týchto výdavkov. Cieľom je navýšiť finančné prostriedky  hlavne na rekonštrukcie pre školy a školské zariadenia a  EKO-podnik VPS na modernizáciu strojového parku. 

	V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, p. Szusčík, Ing. Böhm,  Mgr. Kusý a Ing. Molnár.

Úlohy:
1. V návrhu na zmenu rozpočtu vo výdavkovej časti – kapitálových výdavkov vypustiť  ukazovateľ „PD – Štúdia – Kuchajda“ čiastku 10.000 €  a  „Revitalizácia parku pri Farmaceutickej fakulte“ čiastku 16.000 €. 			Z.: RNDr. Ondrová
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2.  Návrh úpravy rozpočtu doplniť - k jednotlivým investičným akciám vypracovať rozsah plánovaných prác, dodať rozpisy, doplniť o výkazy, výmery, PD a pod.). 	
Z.: RNDr. Ondrová

3.  Prerokovať s RNDr. Ondrovou disproporciu DPH 20 % dane k už schváleným finančným prostriedkom určených na obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a dopravného prostriedku. 					Z.: Ing. Molnár

4.  Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na r. 2012 upraviť podľa pripomienok členov MR a predložiť na rokovanie MZ MČ B-NM. 			Z.: RNDr. Ondrová

	Miestna rada odporučila MZ schváliť úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012  s pripomienkami.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 1MMR/03.

2. 	Návrh Dodatku č. 10  k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS

Hlavným predmetom činnosti organizácie EKO-podniku VPS je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti. Dodatkom č. 10 sa navrhujú rozšíriť  tieto činnosti o ďalšie, ktoré by predstavovali podnikateľskú činnosť  a  boli  by  poskytované pre súkromný sektor. Organizácia by zmenila spôsob hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú. Schválením uvedeného Dodatku č. 10 sa  EKO-podnik VPS od 1. 1. 2013 stane príspevkovou organizáciou.

V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, Ing. Molnár, Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, JUDr. Mikulec, Ing. Winkler, Ing. Gašpierik a  p. Szusčík.

Ing. Dubravec upozornil na stanovenú rozsiahlu podnikateľskú činnosť, veľké množstvo predmetov podnikania, z ktorých niektoré sú licencované. Pri vybavovaní živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie niektorých činností je potrebné splniť predpísané podmienky a dodržať určité požiadavky. Navrhol  ich  redukovať len na tie,  ktoré  je organizácia schopná plne zabezpečiť. Postupne by bolo možné pridávať i ďalšie  činnosti. Na organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí má MČ svoju vlastnú organizáciu.

Ing. Gašpierik uviedol, že vzhľadom k tomu, že ide o transformáciu podniku, mení  sa spôsob hospodárenia, právne i  ekonomické prostredie, dopĺňať činnosti sa môžu kedykoľvek. Vyjadril názor, aby sa v prvom kroku do predmetu činnosti najprv dostali činnosti, ktoré organizácia bude zaručene a isto spôsobilá prevádzkovať.

P. Szusčík upozornil, že v prípade nesplnenia všetkých náležitostí k vydaniu súhlasu na všetky stanovené činnosti môže dôjsť k porušeniu uznesenia, nakoľko Dodatok č. 10 po schválení nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 

	Mgr. Kusý doplnil, že návrh bol odkonzultovaný za účasti právnikov, prílohou je i stanovisko právnej skupiny. Vzhľadom na pripomienky členov MR  starosta MČ uložil nasledovné úlohy.
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Úlohy:
1.  Vzhľadom na  skutočnosť, že k  podnikateľskej  činnosti  je  nevyhnutné  vybaviť živnostenské oprávnenie, prekonzultovať navrhované oblasti činnosti s miestnym kontrolórom MČ B-NM, preveriť s právnym oddelením MÚ B-NM a prerokovať so živnostenským oddelením Obvodného úradu v Bratislave (povolenie licencovaných podnikateľských činností). 					Z.: Ing. Molnár

2.  Návrh Dodatku č. 10  ZL EKO-podniku VPS upraviť podľa pripomienok členov MR a predložiť na rokovanie MZ MČ B-NM. 			Z.: Ing. Molnár

Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO- podniku VPS schválenej MZ MČ B-NM dňa 20. 12. 1990 uzn. č. 2/1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uzn. č. 31/13/B2 zo dňa 24. 12. 1993; Dodatku č. 2 schváleným uzn. č. 38/07 zo dňa 14. 7. 1994; Dodatku č. 3 schváleným uzn. č. II/7/11 zo dňa 5. 9. 1995; Dodatku č. 4 schváleným uzn. č. II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997; Dodatku č. 5 schváleným uzn. č. M5/03A zo dňa 30. 7. 2002; Dodatku č. 6 schváleným uzn. č. 24/34 zo dňa 15. 10. 2002; Dodatku č. 7 schváleným uzn. č. 16/18 zo dňa 21. 6. 2005; Dodatku č. 8 schváleným uzn. č. 18/11 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 schváleným uzn. č. 17/08.3 zo dňa 16. 6. 2009  s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 1MMR/04.

3. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15123/1 k. ú. Nové Mesto

	Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS uviedol, že firme LEYUAN, s.r.o., za prenajatie časti obecného pozemku v areáli Kuchajda (prevádzka čínskej reštaurácie) bolo vyrubené nájomné vo výške 4.741 €/rok bez DPH spätne za obdobie od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2012. Žiadosťou zo dňa 9. 5. 2012 firma požiadala o zníženie úhrady za využívanie častí pozemku o 15 % zo stanovenej sumy. Celkové ročné nájomné za predmety nájmu by tak činili 3.821 €/rok bez DPH.  
	V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Gašpierik a Mgr. Pfundtner. 

	Prítomní členovia MR  jednohlasne neodporučili schváliť uvedený návrh.

	Miestna rada neschválila „Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15123/1 k. ú. Nové Mesto“.
Miestna rada prijala uznesenie č. 1MMR/05.

4. 	Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava, s.r.o., za účelom prevádzkovania súkromnej školy

	Mgr. Kusý  uviedol, že ZŠ Kalinčiakova má v súčasnosti nevyužité školské priestory. Súkromná škola s vyučovacím jazykom anglickým EIS Bratislava, s.r.o., plánuje zriadiť v priebehu niekoľkých rokov 13 tried. Vzhľadom na momentálny finančný stav školy prenajatie priestorov pre súkromnú školu pomôže čiastočne vyriešiť financovanie školy. Výška nájomného bola zmluvnými stranami dohodnutá v sume 18,59 €/1m2 /rok. 
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  	V diskusii vystúpili Mgr. Kusý a Mgr. Pfundtner.

Úlohy:
	Preveriť v zmluve spôsob riešenia prípadných opráv a nákladov na drobné opravy a vykonávanie údržby v prenajatých priestoroch nájomcom.	Z.: D. Noga, riad. ZŠ


	Upraviť materiál Návrh na prenájom priestorov na ZŠ Kalinčiakova a predložiť na rokovanie MZ MČ B-NM. 					Z.: D. Noga, riad. ZŠ


	Vypracovať cenový výmer, ktorý bude riešiť ceny prenájmov priestorov na školách v MČ B-NM za jednotnú cenu 19 €. 					Z.: Ing. Kollárik


	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hl. m. SR Bratislavu na LV č. 3749, pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2, budova školy so súp. č. 117 v k. ú. Nové Mesto, na ktorom sa nachádza 7 učební - č. 4.21, 4.18, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06 a 4.07, kabinet č. 4.20, ktoré sú situované na 4. podlaží. K uvedeným priestorom prislúchajú dve chodby - č. 4.17 a 4.09 a sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá - č. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.10 a 4.12. Celková výmera podlahovej plochy prenechávaná  prenajímateľom nájomcovi do nájmu je 522,42 m2 vnútorných plôch pre  súkromnú školu EIS Bratislava s.r.o, Koprivnická č. 4301/9A, Bratislava 841 01, IČO: 46519335, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p. na dobu určitú piatich rokov počnúc 1. 7. 2012, za nájomné časti školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova vo výške 18,59 €/m2/rok, čo je 9.711,79 €/rok  s pripomienkami. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 1MMR/06.

5. 	Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre Športový klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu

	Mgr. Kusý uviedol, že škola má v správe trávnaté futbalové ihrisko, o ktorého prenájom prejavil záujem futbalový športový klub DOMINO. Prenájom nenaruší priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu, ŠK bude ihrisko využívať v poobedňajších hodinách. Prenájmom bude zároveň zabezpečená starostlivosť o ihrisko, aby bola zachovaná jeho primeraná kvalita. 

Úloha:
Preveriť zazmluvnený termín letného tábora organizovaného v spolupráci so STARZ-om v priestoroch ZŠ Kalinčiakova, aby nedošlo ku kolízii.		Z.: D. Noga, riad. ZŠ

	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hl. m. SR Bratislavu na LV č. 3749, pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.428 m2, budova  školy  so súp. č. 117 v k. ú. Nové Mesto, pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2 - 
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 15.492 m2, na ktorých sa nachádzajú futbalové ihrisko, šatňa, pohybová telocvičňa a sociálne zariadenie v celkovej výmere 6.500 m2 vonkajších plôch a 80,47 m2 vnútorných plôch, pre Športový klub LP DOMINO so sídlom Okružná č. 13, 821 04 Bratislava, IČO: 31 957 404 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c/, zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú – dva roky, počnúc 1. 7. 2012, za nájomné za vonkajší priestor vo výške 1 €/rok s pripomienkami.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 1MMR/07.


Rôzne:

	Ing. Galamboš požiadal o riešenie problematickej prevádzky herne pri Pokroku obmedzením otváracích hodín do 22,00 hod., resp. nepredĺžením nájomnej zmluvy.

	Starosta MČ bude uvedený problém riešiť, prevádzka herne má podpísanú zmluvu na prenájom  iba do konca tohto roku.

	 Ing. Galamboš požiadal o zrekonštruovanie hraničného kameňa mesta Bratislavy v parku na J. C. Hronského ulici (Rauchova).		 
	Rekonštrukcia hraničného kameňa bude riešená v spolupráci s Mgr. Tettingerom.




Po prerokovaní materiálov 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. 6. 2012
Zapísala: Anna  Zachová
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