

ZÁPISNICA č. 10/2015

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 
19. novembra 2015


Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – NM, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území MČ BA – NM pre voľby do Národnej rady SR obcí v roku 2016

Návrh na schválenie Štatútu programovej rady
Návrh na schválenie Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
Návrh na vstup MČ BA – NM do Združenia Malokarpatská vínna cesta
Návrh na prijatie MČ BA - NM do spolku “Nové Mestá v Európe”
Návrh Časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ BA – NM na rok 2016
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na I. polrok 2016
Návrh VZN MČ BA – NM č.../2015 o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl v MČ BA – NM a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Návrh VZN MČ BA – NM č.../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BA – NM
	Návrh rozpočtu MČ BA – NM na roky 2016 – 2018
2.11    VZN MČ BA – NM č..../2015 o miestnych daniach na území MČ BA – NM
2.12     Návrh VZN MČ BA – NM o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu MČ 
            BA - NM
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.      Rôzne


K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – NM, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky    
              na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území MČ BA – NM pre voľby do Národnej rady    
               SR obcí v roku 2016
               Komisia prerokovala materiál, odporúča opraviť ho v zmysle doloženej prílohy a neodporúča MZ materiál 
               schváliť v predloženom znení.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
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    Návrh na schválenie Štatútu programovej rady
               Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
           
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
3

PROTI:
2

ZDRŽAL SA:
0


          Návrh na schválenie Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta
	          Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ ho schváliť.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
2

PROTI:
3

ZDRŽAL SA:
0


           Návrh na vstup MČ BA – NM do Združenia Malokarpatská vínna cesta
                Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ ho schváliť.  

         Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
0

PROTI:
1

ZDRŽAL SA:
4


           Návrh na prijatie MČ BA – NM do spolku “Nové Mestá v Európe”
                Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ ho schváliť.  

 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
0

PROTI:
4

ZDRŽAL SA:
1


        Návrh Časového harmonogramu zasadnutí MR, MZ a Komisií MZ MČ BA – NM na rok 2016
                Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
               
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
2

PROTI:
2

ZDRŽAL SA:
1


         Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na I. polrok 2016
                Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
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        Návrh VZN MČ BA – NM č.../2015 o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl v MČ BA – NM  
                a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
               Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
              
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
4

PROTI:
1

ZDRŽAL SA:
0


        Návrh VZN MČ BA – NM č.../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v  
               materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ BA – NM
               Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
               
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
4

PROTI:
1

ZDRŽAL SA:
0


         Návrh rozpočtu MČ BA – NM na roky 2016 – 2018
                Komisia prerokovala materiál, odporúča prepracovať ho v zmysle nižšie uvedených pripomienok a neodporúča     
                MZ materiál schváliť v predloženom znení.  

Bežné výdavky – z programu Vysielacie a vydavateľské služby, z položky Bratislavská TV presunúť 65 000,00 €  
a z programu Ostatné kultúrne služby presunúť 35 000,00 € do programu Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych  
komunikácií 100 000,00 €
Kapitálové výdavky – doplniť do Návrhu rozpočtu na r. 2016 investičné akcie: 
1/ ÚP zóny Horný Kramer 
2/ ÚP zóny Kramáre – Západ (západne od Vlárskej ulice)
3/ zvážiť alternatívu rekonštrukcie budovy na cykloštadióne v spojení s investičnou akciou Rekonštrukcia denného centra 
Športová 75 000,00 €
Pripomienky k Uzneseniu:
bod B) slovo zobrať na vedomie vymeniť za slovo schváliť:
Vyjadrenie HaF – príloha k § 9 zákona 583/2004:
        Rozpočtový proces
§ 9
Viacročný rozpočet
Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v 
ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.
Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 
podľa písmena b).
(2) Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu.17aa)
(3) Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho 
územného celku (§ 10 ods. 3).
(4) Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.

bod C) bod 2. bod vypustiť
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Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

 
         VZN MČ BA – NM č..../2015 o miestnych daniach na území MČ BA – NM
                Komisia prerokovala materiál, odporúča doplniť § 6 ods. /2/ podľa akého dokladu (zverovací protokol č. + 
                prílohy) boli verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zverené do správy MČ BA –   
                NM a neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
3

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
2


2.12         Návrh VZN MČ BA – NM o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu MČ BA - NM
                Komisia prerokovala materiál, odporúča doplniť ho o kompetencie pri schvaľovaní dotácií v pomere 70 : 30 
                (poslanci : starosta) a neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


K bodu 3 – Rôzne

Členovia komisie navrhli, aby zasadnutia Miestneho zastupiteľstva boli uskutočnené aj v mesiacoch október a november 2016.

V návrhu rozpočtu MČ BA – NM na roky 2016-2018 uviesť v štruktúre výdavkov podľa stredísk počet osôb v pracovno-právnom vzťahu, na ktoré sa viažu finančné prostriedky.  











Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.
predseda komisie DŽPaOVP
Ing. Zuzana Zbončáková v. r.
zapisovateľka komisie DŽPaOVP


