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


Z á p i s n i c a

zo 17. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  25. 6. 2012


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

Ospravedlnení: Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Ing. Augustinič

Rokovanie  17. 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 pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu“ „Zámer parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“, „Zakladateľská listina spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.“, „Ústny návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry B-NM a poverenie Márie Priečinskej vedením Strediska kultúry B-NM“, „Návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 10/11 zo dňa 17. 4. 2012“, „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave“ a „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Makovického č. 4 v Bratislave“ (uznesenie č. 17/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  Petra  Szusčíka (uznesenie č. 17/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.	Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2012 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, členom odborníkom a zapisovateľom komisií MZ MČ B-NM

	Mgr. Kusý uviedol, že návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2012 je predkladaný v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného MZ 16. 6. 2011.
	V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner a  Ing. Gašpierik.
	Miestna rada schválila vyplatenie odmien za I. polrok 2012 poslancom MZ MČ B-NM, členom odborníkom Komisií MZ MČ B-NM a zapisovateľom odborných komisií MZ MČ B-NM bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 17/03.
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Návrh na pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu 

Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM uviedol, že verejnosť bola oslovená so zámerom navrhnúť názov na pomenovanie nového námestia, ktoré vzniklo po rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Následne boli v okolí zimného štadióna rozdistribuované anketové lístky so šiestimi návrhmi  názvami námestia. Zoznam predložených návrhov: Námestie Pavla Demitru; Námestie Dušana Pašeka; Námestie Vlada Dzurilu; Námestie ľadu; Námestie hokeja a Námestie pri štadióne. Do ankety sa zapojilo 156 občanov, najviac hlasov 36 získal návrh, aby námestie nieslo názov „Námestie pri štadióne“. Je to neutrálny názov a nevyvoláva kontroverzné reakcie.

Mgr. Tettinger  doplnil, že oslovení boli kompletne všetci obyvatelia danej lokality.

	V diskusii vystúpili Ing. Winkler, Mgr. Tettinger, Ing. Gašpierik, p. Szusčík, Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner a Ing. Böhm.

Úloha:
Do MZ MČ B-NM dňa 26. 6. 2012 upraviť  názov  námestia   na „Námestie pri  zimnom štadióne“. 								Z.: Mgr. Tettinger

Miestna rada odporučila MZ schváliť pomenovanie novovzniknutého námestia pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu názvom „Námestie pri zimnom štadióne“ bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 17/04.

3.		Zámer parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Kusý uviedol, že daný zámer spracoval Ing. Igor Dula, poradca starostu pre parkovaciu politiku MČ B-NM. V materiáli sa nachádzajú základné body ako si MČ predstavuje  parkovaciu politiku. Starosta MČ konštatoval, že pre dosiahnutie cieľov v tejto oblasti je nevyhnutná koordinácia s Magistrátom hl. m. SR Bratislavy, mestskou políciou i Dopravným podnikom Bratislava. Členovia MR prediskutovali najzávažnejšie otázky zámeru, ako vymedzenie oblastí regulácie na území MČ, dohoda s Magistrátom o spoločnom postupe na komunikáciách I. – IV. triedy, rezidentské karty - uprednostnenie parkovania pre obyvateľov mestskej časti (rezident je obyvateľom MČ-ti, ale zároveň aj Bratislavčanom) a pod.. Záverom starosta uviedol, že uvedený dokument bude ešte predmetom ďalších diskusií. 

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, p. Szusčík,  Mgr. Pfundtner a Mgr. Kusý. 

Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie zámer parkovacej politiky v MČ B-NM bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/05.
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4. 	Zakladateľská listina spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Ing. Böhm v úvode upozornil na formálne chyby v zakladateľskej listine, ktoré je potrebné opraviť. 

Návrh zakladateľskej listiny spoločnosti spracoval Ing. Dula, poradca starostu pre parkovaciu politiku MČ B-NM.

Mgr. Kusý uviedol, že MČ B-NM bude zakladateľom  spoločnosti pod obchodným menom „Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.“, ktorej predmetom podnikania bude prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti; prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s  prenájmom; sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,  reklamné a marketingové služby.    

Ak MČ B-NM chce mať parkovaciu politiku musí prísť buď k zmene národnej legislatívy alebo obstarať si cudziu spoločnosť, alebo mať vlastnú spoločnosť. MČ B-NM sa rozhodla pre svoju vlastnú spoločnosť, ktorej 100 %-ným vlastníkom bude MČ a bude mať nad ňou aj maximálnu kontrolu. Orgánmi spoločnosti budú valné zhromaždenie, konatelia a dozorná rada. Spoločnosť bude mať dvoch konateľov, ktorí sú štatutárnym orgánom spoločnosti a budú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy spoločne. Ide zatiaľ o čestné funkcie. Mestská časť volí dozornú radu aj ju odvoláva. Prvým konateľom je navrhnutý Ing. Galamboš. Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy vyhradené valnému zhromaždeniu. Spoločnosť bude mať dozornú radu pozostávajúcu z piatich členov.  Navrhnutí  zatiaľ  boli p. Szusčík a  Ing. Bartoš. 

V diskusii vystúpili Ing. Böhm, Ing. Gašpierik, MUDr. Dubček  a  Mgr. Kusý. 

Úloha:
Do zakladateľskej listiny spoločnosti „Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.“ doplniť personálne nominácie i zo zástupcov nezávislých poslancov MZ MČ B-NM nezaradených do poslaneckých klubov.  						Z.: Mgr. Kusý. Ing. Dula
								T.: MZ dňa 26. 6. 2012
Miestna rada odporučila MZ schváliť Zakladateľskú listinu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., s pripomienkou doplniť personálne nominácie.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/06.

Návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto a poverenie Márie Priečinskej vedením Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 
(ústny návrh)

Mgr. Kusý uviedol, že riaditeľka rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry B-NM p. Margita Krajačová doručila dňa 7. 6. 2012 písomnú žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou k 31. 7. 2012. Členovia MR vzali uvedený návrh na vedomie a starosta MČ zároveň predniesol ústny návrh na poverenie p. Márie Priečinskej vedením organizácie od 1. 8. 2012. 

3

Úloha:
	Pripraviť písomný návrh na odvolanie riaditeľky Strediska kultúry B-NM p. Krajačovej a poverenie p. Priečinskej vedením organizácie do MZ MČ B-NM dňa 26. 6. 2012. 

Z.: p. Bujnová, personalistka
2.  Do troch mesiacov vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska kultúry B-NM za účasti zástupcov všetkých poslaneckých klubov a nezaradených poslancov MZ MČ B-NM. 							Z.: Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM

Miestna rada zobrala na vedomie žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry B-NM p. Margity Krajačovej o rozviazanie pracovného pomeru k 31. 7. 2012; odporučila MZ MČ B-NM odvolať Margitu Krajačovú z funkcie riaditeľky  Strediska kultúry B-NM k 1. 8. 2012; poveriť Máriu Priečinskú vedením Strediska kultúry B-NM počnúc dňom 1. 8. 2012 a uložiť starostovi MČ B-NM vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry B-NM za účasti zástupcov všetkých poslaneckých klubov a nezaradených poslancov MZ MČ B-NM  bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/07.

6. 	Návrh  na  zrušenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 10/11 zo dňa 17. 4. 2012

Z dôvodu spracovania nového návrhu na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže“ starosta MČ predložil návrh na zrušenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 10/11, zo dňa 17. 4. 2012 v znení: 
„10/11 Miestne  zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave bez pripomienok.“ 

Miestna rada odporučila MZ zrušiť  uznesenie MZ MČ B-NM č 10/11 zo dňa 17. 4. 2012  bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/08.

7. 	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave 

Mgr. Kusý uviedol, že na základe predložených pripomienok Ing. Gašpierika, ktoré boli opodstatnené došlo k úprave súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme. Napr. zmena nastala vo výške nájmu - minimálna výška nájmu nebytových priestorov bude činiť 90 €/m2/rok bez služieb (pôvodná výška nájmu  bola 95 €); ak nájomca nedodrží akúkoľvek podmienku stanovenú dokumentáciou - projektom alebo poruší nájomnú zmluvu, bude prenajímateľ uplatňovať sankcie; lehota podávania súťažných návrhov sa predlžuje do 15. 9. 2012. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave“ s pripomienkou predĺžiť termín súťažného návrhu do 15. 9. 2012.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/09.
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8. 	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Makovického č. 4 v Bratislave 

Mgr. Kusý uviedol, že niektoré zmeny, ktoré boli uplatňované v podmienkach a v zmluve pri návrhu na  OVS Konská železnica boli prenesené i do návrhu na vyhlásenie OVS nehnuteľnosti na Makovického č. 4. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Makovického č. 4 v Bratislave“ s pripomienkou predĺžiť termín súťažného návrhu do 15. 9. 2012.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 17/10.


Rôzne:

P. Szusčík požiadal Ing. Kollárika, prednostu MÚ B-NM o odpoveď na e-mailový dotaz ohľadne kanalizácie (čiernej stavby) na Sliačskej ulici. Zároveň požaduje aby prednosta zabezpečil od užívateľov kanalizácie revíznu správu, tlakové skúšky a zmluvu užívateľov s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s..

MUDr. Dubček požadoval odpoveď na otázku, či sa dotujú aspoň symbolicky športové kluby, resp. organizácie pre deti a mládež zamerané na športovú a rekreačnú výchovu, nakoľko fyzická aktivita  detí celkovo klesá. 
	Ing. Galamboš, člen komisie finančnej, pre správu  a nakladanie s majetkom MČ zodpovedal, že dotácie uvedeného typu  sa pravidelne realizujú na základe žiadosti o finančný príspevok.



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   



	
Peter  Szusčík
overovateľ


Bratislava 27. 6. 2012
Zapísala: Anna Zachová
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