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



Z á p i s n i c a

z 23. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  26. 2. 2013



Prítomní:  Mgr. Kusý (príchod 09.15 hod.), Ing. Jánošová, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Augustinič, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm

Ospravedlnený:  Ing. Winkler



Rokovanie  23. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvorila  a  viedla   Ing. Anna Jánošová, zástupkyňa starostu MČ B-NM. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami: do programu rokovania zaradiť bod „Návrh na voľbu členky Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ (uznesenie č. 23/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 23/02).
  
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. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 23/03.

Návrh  úpravy  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013	 

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že návrh úpravu rozpočtu bude spracovaný v súlade s memorandom o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi vládou SR a ZMOS. ZMOS sa v memorande zaviazal,  že bude pôsobiť na svojich mestá a obce, aby schválili a realizovali svoje rozpočty na r. 2013 s úsporou v rozsahu 5 % osobných výdavkov a 10 % na tovary a služby.  
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Miestnu radu ďalej viedol  Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM.

RNDr. Ondrová predložila členom MR v  tabuľkovej forme prepočet bežných výdavkov na rok 2013, v porovnaní s bežnými výdavkami  ku dňu 30. 6. 2012 za mestskú časť B-NM, riadené organizácie EKO-podnik VPS, Stredisko kultúry B-NM, Knižnica B-NM a  základné školy s materskými školami. Podľa prepočtu by bolo potrebné zníženie bežných osobných výdavkov o 5 % a zníženie na tovary a služby o 10 %, spolu v sume 1.050.802,12 €. Okrem toho treba prehodnotiť i oblasť kapitálových výdavkov. Podľa vyjadrenia RNDr. Ondrovej niektorí správcovia kapitol už predložili návrhy na úpravy rozpočtu, ktoré bude potrebné prehodnotiť z dôvodu, že sa jedná hlavne o požiadavky na zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu. 

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Augustinič, Mgr. Pfundtner, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik, JUDr. Mikulec, Ing. Dubravec a MUDr. Dubček.

Ing. Gašpierik  predložil  nasledovné uznesenie:
Miestna  rada  po prerokovaní odporúča MZ prijať uznesenie: Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2013, z dôvodu riešenia dopadov finančnej a hospodárskej krízy.
Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
	berie na vedomie

dopad finančnej a hospodárskej krízy na rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
B.   schvaľuje
1.  Zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013:
    - zníženie bežných výdavkov o 5 %;
2.  Zníženie odmien poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a členov Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM o 10 %;
C.  splnomocňuje starostu MČ B-NM:
1.  Vykonať zníženie bežných výdavkov schválených na rok 2013 všetkým organizáciám a oddeleniam MÚ B-NM o 5 %. 				T.: 15. 3. 2013
2.   Upraviť  programy  rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto na rok 2013 v zmysle tohto uznesenia.					T.: 15. 3. 2013
3.   Stanoviť jasné a obmedzené priority v oblasti kapitálových výdavkov.

	Ing. Kollárik, prednosta MÚ navrhol technicky najjednoduchšie riešenie v súlade s Odmeňovacím  poriadkom samosprávy MČ B-NM, a to vzdanie sa odmeny poslanca za jeden mesiac.

Mgr. Kusý navrhol, aby sa dňa 12. 3. 2013 o 9.00 hod. uskutočnila mimoriadna miestna rada, na ktorej bude prerokovaná navrhnutá úprava rozpočtu, v  ktorej budú zapracované akcie poslaneckého návrhu predloženého na MZ dňa 11. 12. 2012 a ďalšie akcie prerokované a predložené správcami jednotlivých kapitol. Úprava rozpočtu bude obsahovať odsúhlasené návrhy i  touto miestnou radou, týkajúce sa úpravy platu starostu, poslancov MZ o 10 % a riešenie možného zníženia platov zamestnancov alebo prípadné alternatívne riešenie sa bude ešte prerokovávať.
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Úlohy:
	Dňa 4. 3. 2013 uskutočniť stretnutie, na ktorom bude dohodnuté definitívne percento zníženia bežných výdavkov, odmien a miezd, resp. navrhnuté iné alternatívne technické riešenie.  								Z: členovia MR	
	Návrh úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2013 predložiť na mimoriadnu Miestnu radu MČ B-NM, ktorá sa uskutoční dňa 12. 3. 2013 (utorok) o 9.00 hod.; v termíne do 8. 3. 2013 zaslať návrh e-mailom všetkým členom MR. 		Z.: RNDr. Ondrová

3.  Mimoriadne Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM k návrhu úpravy rozpočtu MČ B-NM na rok 2013 sa uskutoční dňa 15. 3. 2013 (piatok) o 9.00 hod., v zasadacej miestnosti MÚ B-NM na 6. posch., č. dv. 619. 

	Miestna  rada prerokovala návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 s pripomienkami. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 23/04.

3.. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto   

Ing.  Jánošová, zástupkyňa starostu MČ B-NM uviedla, že  občania sa k uvedeným činnostiam dožadujú pravidiel, ktoré by zvýšili ochranu obyvateľov MČ pred hlukom, pochádzajúcim zo stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích prác, terénnych úprav a umiestňovania zariadení, odstraňovaní stavieb a výrobných činností a to vo vonkajšom i  vnútornom prostredí bytovej zástavby, hlavne v panelových domoch, zástavby rodinnými domami a podobne. Obmedzenie bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie znížením času hlučných prác, prašnosti a pod. Zároveň zvýši kvalitu bývania obyvateľov MČ. Obdobné nariadenie je prijaté už vo viacerých mestských častiach, napr. v MČ Ružinov, Staré Mesto, Karlova Ves a Lamač. Množia sa podania na mestskú políciu spojené s porušením týchto nariadení. Niektoré komisie MZ vo svojich stanoviskách nesúhlasili s návrhom VZN, zástupkyňa starostu požiadala členov MR o zdôvodnenie. 
Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ – neodsúhlasila predložené VZN.
Komisia sociálnych vecí a bývania – neodporučila predložiť VZN na rokovanie MR.
Komisia plánovania, urbanizmu a výstavby - odporučila predložiť VZN s pripomienkami.
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a IS - odporučila schváliť s pripomienkami.

	Ing. Gašpierik uviedol, že uvedený návrh VZN bol už niekoľkokrát prerokovaný v MR, následne v MZ a návrh nezískal dostatočný počet hlasov poslancov na schválenie.
	Ing. Augustinič dodala, že uvedené nariadenie by obmedzilo občanov, každý správca si môže takéto pravidlá upraviť v domovom poriadku.
	
	Obdobne sa v diskusii na danú tému vyjadrili JUDr. Mikulec, p. Szusčík a Ing. Dubravec.
	Ing. Jánošová podotkla, že mestská polícia vo svojich prehľadoch činnosti za jednotlivé roky vyhodnocuje aj priestupky spojené s porušením nežiadúceho, škodlivého, obťažujúceho hluku  a za rok 2011 riešila 189 porušení takéhoto charakteru.
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Starosta MČ navrhol dohodu, na základe diskusie a stanovísk jednotlivých Komisií MZ MČ B-NM, naďalej sa nezaoberať uvedeným návrh VZN.

Miestna rada neodporučila MZ schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a odporučila nezaoberať sa v budúcnosti s uvedeným návrhom.
Miestna rada prijala uznesenie č. 23/05.

4.	Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.

Materiál bol predložený na základe žiadosti Agentúry LUPO, s.r.o. ktorá má prenajaté nebytové priestory Materskej školy na Vihorlatskej č. 1 a prevádzkuje v nich Detské centrum Slniečko a výchovno-vzdelávací proces detí predškolského veku. Agentúra požiadala o zníženie mesačného nájmu  za  prenájom nebytových priestorov v MŠ Vihorlatská č. 1 na dva roky z 3.000 € mesačne na 1.200 € mesačne. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v súčasnosti  prudko klesol počet detí v tomto centre ako aj z dôvodu investovania nákladov do prenajatých priestorov. 

	V diskusii vystúpili Ing. Augustinič, Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý a JUDr. Mikulec.	
Ing.  Baník, poverený ved. odd. VaI, VS, SB a NP vysvetlil, že Agentúra LUPO, s.r.o., zastúpená konateľom Jaroslavom Dunom uviedla akcie, do ktorých investovala náklady bez zdokladovania výšky investícií vykonaných prác - faktúry, pokladničné bloky. Nájomca sa zmluvne zaviazal, že akékoľvek stavebné alebo montážne úpravy na predmete nájmu uhradí na vlastné náklady s podmienkou, že všetky tieto práce musia byť vopred konzultované a  odsúhlasené písomne s prenajímateľom (riad. ZŠ s MŠ Odborárska č. 2). Agentúra predložila len fotodokumentáciu jednotlivých investícií s uvedením ich výšky ale bez predloženia požadovaných dokladov. Taktiež neboli predložené písomné súhlasy prenajímateľa s vykonaním  stavebných alebo montážnych prác. Konateľ si práce nenechal odsúhlasiť a teda nevie ich preukázať. Podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ s MŠ Odborárska č. 2, práce uvedené v žiadosti boli vykonané ale nevie posúdiť výšku vynaložených nákladov na ich realizáciu. 

Úlohy:
1.  Uskutočniť audit budovy Materskej školy Vihorlatská č. 1, predložiť všetky práce, ktoré je potrebné vykonať, aby materská škola bola zaradená do siete predškolských zariadení.
									Z.: Ing. Baník
2.  Za účasti jedného člena každého poslaneckého klubu, Ing. Kollárika, prednostu MÚ B-NM, predsedu Komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, predsedu Komisie pre školstvo a  vzdelávanie a členov MR, ktorí prejavia záujem uskutočniť obhliadku objektu a  posúdiť reálny stav budovy.		T.: v 10. týždni 2013 	
								
Miestna rada stiahla z rokovania návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre Agentúru LUPO, s. r. o..
Miestna rada prijala uznesenie č. 23/06.
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5.	Návrh  na voľbu členky Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Mgr. Kusý predložil návrh na voľbu Mgr. Edity Pfundtner za členku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  čím menovaná získa hlasovacie právo. 

	V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Kollárik. 
Miestna rada odporučila MZ zvoliť Mgr. Editu Pfundtner za členku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez  pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 23/07.

6.	Informácia o zriadení poslaneckého grémia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Starosta MČ B-NM Mgr. Kusý  ku dňu 1. 3. 2013 zriadil poradný orgán starostu – poslanecké grémium MZ MČ Bratislava-Nové Mesto.
Poslanecké grémium bude posudzovať otázky zásadných strategických koncepcií rozvoja MČ, jej priority a stanovuje koncepčné východiská rozpočtovej politiky MČ v strednom a dlhodobom horizonte. Stanoviská poslaneckého grémia budú mať pre starostu MČ povahu odporúčaní. Poslanecké grémium sa skladá z členov delegovaných poslaneckými klubmi, politickými hnutiami a nezávislými poslancami. Starosta zvoláva poslanecké grémium podľa potreby alebo na žiadosť aspoň dvoch poslaneckých klubov alebo dvoch členov poslaneckého grémia. 

Úloha:
Poslanecké grémium MZ MČ B-NM bude zriadené pre VI. volebné obdobie r. 2010 - 2014. Skladá sa z členov delegovaných poslaneckými klubmi a nezávislými poslancami, pričom za každý klub a za nezávislých poslancov je delegovaný jeden zástupca.
Rokovania poslaneckého grémia sa zúčastňuje starosta MČ alebo zástupca starostu MČ. Za  členov poslaneckého grémia budú zvolení poslanci MZ MČ B-NM  - jeden z poslancov za každý poslanecký  klub (SDKÚ; SaS, KDH, MOST-HÍD) a poslaneckého klubu nezávislých, Ing. Gašpierik a  Ing. Augustinič. 			Z.: predsedovia poslaneckých klubov 
						T.: do 28. 2. 2013


Rôzne:

Ing. Augustinič požiadala o informáciu, kedy bude Miestny úrad B-NM napojený na bezdrôtové lokálne siete Wi-Fi – zasadacia miestnosť starostu MČ a zasadacie miestnosti pre účely rokovania komisií MZ. 
	Ing. Böhm zodpovedal, že ak sú k dispozícii káblové prívody i  v zasadacích miestnostiach  na 2. posch. a 6. posch. pre účely rokovaní  komisií MZ, technicky sa  realizácia siete Wi-Fi do týždňa uskutoční. 	
	
	Ing. Augustinič oslovil občan, ktorému bola doručená z  Miestneho úradu B-NM pozvánka pre mŕtveho príbuzného. Nakoľko sa táto situácia už opakovala, požiadala o vykonanie aktualizácie registra obyvateľov. 

5


	Zodpovedal Ing. Kollárik, ktorý uviedol, že rodinní príslušníci musia na MÚ doručiť úmrtný list, na základe ktorého bude tento občan z evidencie obyvateľov vyčlenený, resp. odrevidovaný. Uvedená evidencia obyvateľov MČ B-NM sa pravidelne aktualizuje na základe každej písomne nahlásenej zmeny, doloženej úradným dokladom.   
	P. Červenková, ved. odd. organizačného a EO dodala, že bez relevantného dokladu, v tomto prípade úmrtného listu sa táto zmena, resp. tento úkon nedá vykonať v centrálnom Registri obyvateľov v Banskej Bystrici, odkiaľ i mestská časť čerpá svoju databázu, ktorá slúži výlučne pre potreby volieb.

	Mgr. Pfundtner informovala o podnete od občana z Koliba, ohľadne odpratávania chodníkov od snehu. V tejto súvislosti občan kontaktoval  i  EKO-podnik VPS. Sťažuje sa na vlastníkov, resp. spoluvlastníkov nehnuteľností, ktorí sa nestarajú o priľahlé pozemky a neplnia si svoju povinnosť. Žiada miestny úrad, aby dotknutých vlastníkov upozornil na ich zákonnú povinnosť.
	 Ing. Kollárik zodpovedal, že podnet je potrebné nahlásiť Ing. Svetlovskému, ved. odd. verejného poriadku MÚ B-NM, ktorý v spolupráci s inšpektormi verejného poriadku bude daný stav riešiť. 

	P. Szusčík  rieši podnet od občianky, ktorej sa na Riazanskej ulici pred základnou školou stal úraz. Viac ako šesť mesiacov sa písomne dožaduje od Magistrátu hl. m. SR Bratislavy  informácie, komu patrí uvedený chodník. Magistrát mu zaslal mapu s presným vyčlenením, pričom chodník pri komunikácii, ktorý patrí magistrátu spravuje magistrát, no pokiaľ je tam trávnatý pás v šírke 50 cm a viac, je teda medzi ním iný pozemok, potom chodník spravuje mestská časť. Požiadal prednostu MÚ B-NM  Ing. Kollárika, aby sa k danej veci vyjadril.
	Starosta MČ požiadal Ing. Kollárika, aby pripravil ohľadne uvedeného podnetu list na Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 
	
Ing. Galamboš opätovne upozornil na hlasno štekajúceho psa, ktorý ruší nočný kľud na Račianskej  - Kominárskej ulici (umývarka áut). Požiadal o doriešenie problému.
Ďalším problémom je výmoľ na komunikácii pred Europenziónom. V zimnom období je zasypaný snehom sa stáva ešte nebezpečnejším. 
Mgr. Kusý navrhol za účasti starostu MČ, Ing. Kollárika, Ing. Svetlovského a pracovníka mestskej polície predvolať majiteľa  psa na MÚ, nakoľko občania danej lokality sa stále sťažujú a daný stav nevyhovuje ani mestskej časti.   
Ohľadne výmoľu starosta MČ uviedol, že s Ing. Slamkom bol na obhliadke, požiadal ho aby oslovil poslanca Ing. Galamboša a informoval ho o stave riešenia.

MUDr. Dubček poukázal na skutočnosť, že i keď majitelia chodníkov mestská časť nie je, má  právnu ošetrovaciu povinnosť. Na Kutuzovovej ulici sa už trikrát  prepadla cesta po realizácii nejakej prípojky.
  Starosta MČ navrhol listom vyzvať Magistrát hl. m. SR Bratislavy, aby v rámci záručnej doby komunikáciu opravili, ak sa tam opravovala napr. kanalizácia. Mestská časť zmenila pravidlá, investori  musia realizovať úpravu poškodenej komunikácie v celej šírke.
							Z.: Ing. Kollárik
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JUDr. Mikulec taktiež poukázal na kritický stav komunikácie Odborárska (krátery na ceste).  

P. Szusčík požiadal starostu MČ o informáciu, či mestská časť môže zaslať pripomienku k Územnému plánu Bratislavského samosprávneho kraja – vybudovanie parku na Filiálke, v úseku Račianska - Kukučínova.
Starosta MČ  navrhol prerokovať túto problematiku v rámci poslaneckého klubu.





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   




	
Ing. Pavol Galamboš
overovateľ




Bratislava  27. 2. 2013 
Zapísala: Anna Zachová
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