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Návrh uznesenia



Miestne zastupiteľstvo

1.    s ch v a ľ u j e
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 v zmysle § 10 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume 75 000,- eur, a to za nasledujúcich podmienok:
a) návratná finančná výpomoc bude poskytnutá bezúročne,
b) Novomestská parkovacia spoločnosť môže návratnú finančnú výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju splatiť jedinou splátkou vo výške celkovej poskytnutej sumy,
c) najneskorší termín splatnosti je 31. december 2017,
d) Novomestská parkovacia spoločnosť bude návratnú finančnú výpomoc čerpať najskôr od 1. januára 2016,
e) návratná finančná výpomoc bude poskytnutá formou finančnej operácie v súlade so znením § 10 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z., a to (alternatívne) - z prostriedkov rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 / z prostriedkov rezervného fondu MČ Bratislava – Nové Mesto.
f) Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. môže poskytnutú návratnú finančnú výpomoc používať výhradne na financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti (najmä platby za telekomunikačné služby, energie, vodné a stočné a iné platby priamo spojené s užívaním kancelárskych priestorov; mzdové náklady; nákup materiálu a tovarov používaných v priestoroch spoločnosti; nákup techniky a SW potrebných v rámci bežnej prevádzky spoločnosti; náklady na pracovné cesty; administratívne a správne poplatky a pod.) a na financovanie úloh, činností, prípadne služieb priamo súvisiacich s prípravou, budovaním a prevádzkou parkovacieho systému (realizáciou parkovacej politiky) na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ako aj jeho údržbou či kontrolou jeho dodržiavania.

2.    s p l n o m o c ň u j e
       starostu mestskej časti 
a)  dohodnúť v mene MČ BANM s Novomestskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. podrobnejšie časové podmienky čerpania i splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci počas rokov 2016 a 2017, a to vrátane maximálneho počtu splátok i minimálnej výšky jednej splátky,
b) k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. v zmysle predmetnej dohody medzi MČ a spoločnosťou a schváleného uznesenia MZ MČ BANM.

a) s pripomienkami

b) bez pripomienok









DÔVODOVÁ SPRÁVA


Zakladateľom a súčasne jediným spoločníkom Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava je mestská časť Bratislava – Nové Mesto. V zmysle predmetu činnosti a základných úloh táto spoločnosť v súčasnosti realizuje dohľad nad procesom značenia parkovacích plôch v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podľa príslušných noriem a projektov. Podieľa sa aj na agende súvisiacej so schvaľovaním nových projektov na úrovni hlavného mesta a pripravuje koncepčné návrhy v rámci nového parkovacieho systému v mestskej časti. V blízkej budúcnosti, po schválení parkovacej politiky mestskej časti, bude jej hlavnou úlohou sfunkčniť a následne prevádzkovať nový parkovací systém, ako aj zabezpečovať výber, evidenciu a kontrolu úhrad príslušných poplatkov. Ide pritom o úlohu, ktorá si vyžaduje náležitú prípravu. Výnosy z poplatkov za parkovanie, ktoré v blízkej budúcnosti prinesie činnosť Novomestskej parkovacej spoločnosti, budú príjmami mestskej časti ako jej jediného vlastníka a budú určené na investície do stavu komunikácií, budovanie nových parkovacích plôch, zimnú údržbu atď. Keďže nový parkovací systém zatiaľ nie je v prevádzke, spoločnosť v súčasnosti nemá vlastné príjmy na zabezpečenie svojej činnosti a prevádzkových potrieb. Na tieto účely by mohla použiť návratnú finančnú výpomoc poskytnutú bezúročne mestskou časťou ako zakladateľom a jediným spoločníkom. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje problematiku poskytovania návratných finančných výpomocí v rámci rozpočtu obce (platí aj pre samosprávy mestských častí) v § 10, ods. 6 nasledovne: „Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. Obec alebo vyšší územný celok môže poskytnúť návratnú finančnú výpomoc zo svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nemôže použiť návratné zdroje financovania.“


