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


Z á p i s n i c a

z 8. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  26. 1.2016

Prítomní: Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník,  Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, Ing. Vítková, Mgr. Tettinger, Ing. Haile, JUDr. Mikulec, Ing. Kollárik, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner.

Ospravedlnení: Mgr. Kusý,  Ing. Augustinič,  

Neospravedlnený:  Ing. Böhm,  


Rokovanie  8. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvoril  a  viedol  Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu  mestskej časti. 


Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami (uznesenie č. 08/01):
zaradiť materiál : 
	R/01 – Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 72m2 , k.ú. Vinohrady
R/02 – Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy
R/03 - Návrh na prihlásenie MČ B-NM za člena Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka na rok 2016

	Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika (uznesenie č. 08/02).


Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí:

1. Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM

	Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/03 bez pripomienok a konštatuje, že:
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 
2. Splnené boli uznesenia: 06/04;06/08;06/09;07/02;07/03;07/04;07/05;7/06;07/07;07/08;07/10;07/11;07/12;07/13;07/14;07/15;07/16;;07/18;07/19;07/20;07/21;07/22;07/23;07/24;07/25;07/26;07/27;07/30;07/32
3. Zrušené boli uznesenia: 06/10; 07/09; 07/17;07/28;07/29;07/31

2.  Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul.č.11 v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Iveta Marčíková, vedúca oddelenia sociálnych služieb.

Mgr. Iveta Marčíková uviedla, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto je zriaďovateľom detských jaslí, ktoré sa nachádzajú v objekte na Robotníckej ul. č. 11, Bratislava.

Kapacita zariadenia je 50 detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, v osobitných prípadoch do 4  rokov a z dôvodu záujmu rodičov sú plne obsadené. Výška úhrady za pobyt v DJ a všetky služby s tým spojene predstavuje v súčasnosti sumu  230,- eur. Napriek opakovanému nárastu cien vstupov mestská časť nepristúpila k úprave tejto sumy. 

Vzhľadom na nepomer medzi vynaloženými nákladmi mestskej časti B-NM na prevádzku DJ ročne, a po dôkladnom zvážení mestská časť pristúpila k návrhu na úpravu úhrad za služby poskytované v detských jasliach na výšku :

 280,- eur mesačne pre dieťa rodičov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava - Nové
 300,- eur pre dieťa rodičov, ktorí nie sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Dôvodom navrhovanej zmeny, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb v zariadení DJ je  tiež rovnako dôležitá:
	plánovaná rekonštrukcia objektu –  jeho zateplenie a súvisiace stavebné úpravy; 

rekonštrukcia a interiérová   úprava priestorov kuchyne DJ  
	revitalizácia záhrady s umiestnením mobiliáru detských hracích prvkov.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik.

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 08/04, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11,  Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.



Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava.


Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Mgr. Zuzana Kozáková uviedla, že pani Mária Cupáková (ďalej len „žiadateľka“) sa dňa 15.04.2015 stala vlastníčkou stavby so súpisným číslom 3525 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2. 
Pozemok parc. č. 7208/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

Dňa 22.10.2015 vyzvala MČ Bratislava-Nové Mesto žiadateľku na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod stavbou v jej vlastníctve, a to za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 243/2015 zo dňa 27.09.2015 vo výške 1480,50 € /rok.

Dňa 10.11.2015 bola MČ Bratislava-Nové Mesto doručená žiadosť žiadateľky o zníženie nájomného z dôvodu jej nepriaznivej finančnej situácie. Žiadateľka má záujem platiť nájomné za využívanie pozemku pod stavbou v jej vlastníctve, ale výška nájomného stanovená znaleckým posudkom je vzhľadom na jej príjmy pre ňu finančne neúnosná.

Aj predchádzajúci vlastník stavby, ktorý prenajímal stavbu žiadateľke mal znížené nájomné na sumu vo výške 926,28 €/rok z dôvodu, že stavbu nevyužíval na komerčné účely a výnos z nájomného za stavbu nepokrýval ani polovicu z navrhovanej ceny nájmu.
Žiadateľka bola dlhodobým nájomcom uvedenej stavby a po jej odkúpení do výlučného vlastníctva nemá z užívania stavby žiadny výnos a vzhľadom na jej nízke príjmy (dôchodok vo výške 440,60 € mesačne) nie je schopná uhrádzať nájomné vo výške stanovenej znaleckým posudkom.

Žiadateľka pôvodne žiadala o zníženie nájomného na polovicu, t.j. sumu vo výške 740,25 € ročne, ale súhlasila aj so znížením nájomného na sumu vo výške 926,28 €/rok, čiže nájomným aké mal dohodnuté predchádzajúci nájomca pozemku.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner , JUDr. Chamula.
	
Miestna rada prijala uznesenie č.08/05, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava. 
MR žiada o doplnenie materiálu o podklady podľa pripomienok z diskusie, ako aj o stanovisko starostu MČ B-NM k ponúkanému odpredaju stavby na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1 a materiál predložiť na ďalšie zasadnutie MR. 



Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12706, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti R&A, spol. s r.o., so sídlom Slovinská 3, Bratislava, IČO: 36 724 360


Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Mgr. Zuzana Kozáková uviedla, že spoločnosť R&A, spol. s r.o. má v súčasnosti prenajatú časť pozemku registra „C“ KN  parc. č. 12706, ostatné plochy, o v rozsahu 10 m2 z celkovej výmery 268 m2, za účelom umiestnenia stánku na predaj zmrzliny, a to na základe nájomnej zmluvy č. 81/2007, za nájomné vo výške 199,16 €/rok. Pozemok parc. č. 12706 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto. MČ Bratislava-Nové Mesto navrhla nájomcovi zvýšenie nájomného na 30 €/m2/rok, čiže v celkovej výške 300 €/rok. Nájomca s úpravou výšky nájomného súhlasil.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Galamboš.

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/06 : materiál nezískal dostatočný počet hlasov.



Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN, parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2, v k.ú. Nové Mesto,  v prospech Pavla Navrátila, bytom Letecká 4, Bratislava  

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.
 
	Mgr. Zuzana Kozáková uviedla, že pán Pavel Navrátil (ďalej len „žiadateľ“) požiadal dňa 08.07.2013 o odkúpenie časti pozemku registra „E“  v k.ú. Nové Mesto parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 54 m2 z celkovej výmery 802 m2. Uviedla, že uvedený pozemok je pre MČ neupotrebiteľný, nakoľko na pozemok je prístup len cez pozemok žiadateľa a z druhej strany je železničný násyp.

Uvedený pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

Na zameranie časti pozemku registra „E“ parc. č. 15100/1, o ktorú má žiadateľ záujem si žiadateľ dal vyhotoviť geometrický plán č. 7/2014, na základe ktorého vznikol pozemok registra „C“ KN parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.

Osobitný zreteľ je daný tým, že pozemok sa nachádza medzi pozemkami registra „C“ KN parc. č. 13655/207 a parc. č. 13655/15, spolu o výmere 811 m2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, a svahom násypu koľajovej trate, čím je dané, že reálny prístup na pozemok je možný len cez pozemky vo vlastníctve žiadateľa; súčasne príde k sceleniu pozemku s pozemkami žiadateľa, ktorý tieto využíva na svoju podnikateľskú činnosť a zvýši sa efektívnosť využitia pozemku, keďže pozemok je svojím tvarom a polohou pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto nevyužiteľný.

Kúpna cena za pozemok bola stanovená znaleckým posudkom č. 240/2015 zo dňa 26.09.2015 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 3.330,- €.

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedeného pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 240/2015 bol udelený dňa 27.11.2015. 

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec,, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner. Ing. Winkler uviedol, že finančná komisia v svojom stanovisku odporúča schváliť predaj predmetného pozemku s úpravou ceny na 120 €/m2.   

 	Miestna rada prijala uznesenie č. 08/07, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „E“ UO parc. č. 15100/1, vodné plochy, o výmere 802 m2, evidovaného na LV č. 5567, a to v súlade s geometrickým plánom č. 7/2014 v prospech p. Pavla Navrátila, bytom Letecká 4, 831 03  Bratislava s pripomienkou:  za cenu 120 €/m2, t.j. celkom vo výške 6 480 €.


Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto,  v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

         Mgr. Zuzana Kozáková uviedla, že predkladaný materiál bol stiahnutý z rokovania MZ dňa 15.12.2015, keďže bol vyjadrený názor, že predmetné garáže na uvedených pozemkoch nestoja. Mgr. Kozáková bola stav osobne preveriť a zistila, že garáže stoja a preto predkladá materiál znovu do MR.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik.
Ing. Winkler navrhol schváliť predaj predmetného pozemku s úpravou ceny na 200 €/m2.   

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/08,  ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto
	parc. č. 12932/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2,

parc. č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2,
parc. č. 12932/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2,
parc. č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2,
; vedených na LV č. 5567 v prospech p. Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava s pripomienkou: za cenu 200 €/m2. t.j. v celkovej hodnote za 6 400 €
 


Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 6 754,89 € spolu s prísl., iu dlžníka SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697, so sídlom Ovručská 5, 831 02 Bratislava  

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je JUDr. František Chamula, referent odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

	Dôvodová správa uvádza, že Dňa 3.7.2009  uzavrela mestská časť Bratislava-Nové Mesto, nájomnú zmluvu č. 160/2009 s nájomcom – spoločnosťou SLOVAK SYMPHONY s.r.o.. IČO: 35934697, so sídlom Lehotského 4, 811 05  Bratislava, ktorá neskôr zmenila svoje obchodné meno na spoločnosť SLOVAK ACTUAL, s.r.o., na predmet nájmu – nebytové priestory  nachádzajúce sa na Račianskej ulici č. 87 v Bratislave, za účelom ich využívania ako zberne prádla, malej ekologickej čistiarne a drobnej opravovne odevov. Nájomca porušil nájomnú zmluvu, prenajímateľovi riadne a včas neuhradil platby za nájomné  a poskytované služby a preto nájomná zmluva s ním bola ukončená. Dlh bol vymáhaný súdnou cestou. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 20Cb/83/2011 zo dňa 17.10.2011 bola  spoločnosť SLOVAK ACTUAL, s.r.o. zaviazaná uhradiť žalobcovi čiastku 8.302,58 € s úrokom z omeškania a trovy konania vo výške 498,00 €. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 3.12.2011 a vykonateľnosť dňom  07.12.2011. Nakoľko žalovaný nesplnil v plnom rozsahu,  riadne a včas povinnosť danú mu cit. rozsudkom, pristúpila mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako oprávnený k exekučnému konaniu. Výkonom exekúcie bol Okresným súdom Bratislava III poverený súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár. V jej priebehu exekútor zistil, že povinný z exekúcie nemá v našich ani v zahraničných bankách založené účty, resp. sa na založených účtoch nachádza nedostatočné finančné krytie. Z tohto dôvodu, do dnešného dňa, neboli vymožené žiadne finančné prostriedky.
Povinný nie je vlastníkom žiadnych nehnuteľností a nie je držiteľom ani vlastníkom žiadneho motorového vozidla. Spoločnosť uložila do Zbierky listín dokumenty naposledy 22.7.2009.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam konštatoval exekútor, že naša pohľadávka sa javí ako nevymožiteľná, majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a preto MČ Bratislava-Nové Mesto požiadal o udelenie súhlasu so zastavením exekúcie pre nemajetnosť v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku.
Aktuálna pohľadávka podľa písomného vyjadrenia Oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov dosahuje po zaokrúhlení čiastky 6.754,89 € spolu s príslušenstvom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, nakoľko zo všetkých zistených okolností je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné a nehospodárne a nasledovne požiadať o zastavenie exekúcie pre nemajetnosť dlžníka (povinného) v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1, písm. h) Exekučného poriadku.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik. Ing. Winkler uviedol, že finančná komisia v svojom stanovisku nesúhlasí s upustením od trvalého vymáhania pohľadávky a neodporúča materiál schváliť.

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/09, ktorým neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky  vo výške 6.754,89 € spolu s príslušenstvom u  dlžníka  SLOVAK ACTUAL, s.r.o., IČO: 35934697,  so  sídlom  Ovručská 5, 831 02 Bratislava v súlade s  ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
.  
Návrh na odvolanie člena odborníka Komisií dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

      Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, tajomník Miestnej rady, spracovateľ p. Júlia Červenková, vedúca  odd. organizačného  a evidencie obyvateľov.

	Dôvodová správa uvádza, že dňa 8. decembra 2015 bola na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto – oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov, doručená informácia pána Karola Bujačeka, ktorý sa rozhodol vzdať sa funkcie člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto .

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik, Ing. Vítková, p. Červenková. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/10, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odvolať Karola Bujačeka z funkcie člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a  verejného poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z dôvodu vzdania sa funkcie člena odborníka .



Príprava realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 – 2020, menovanie členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR

           Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ Ing. Daša Effenbergerová, vedúca útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania.

Dôvodová správa uvádza informácie o východiskovej situácii a dôvodoch spracovania strategického dokumentu mestskej časti, o časovom a obsahovom harmonograme PHSR, spolupráci s komisiami, poslancami MZ, verejnom pripomienkovaní a termínoch spracovania dokumentu.

Ing. Daša Effenbergerová zdôraznila dôležitosť prijatia tohto strategického dokumentu a navrhla členov Riadiaceho tímu PHSR.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Bielik, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, Ing. Mgr. Baník, Ing. Kollárik.

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/11, ktorým odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu
a)   zobrať  na   vedomie
informáciu o realizácii, časovom a obsahovom harmonograme Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2015 – 2020
b)   menovať členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR 
	Riadiaci tím PHSR mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Gestor: Ing. Daša Effenbergerová
Hlavný koordinátor a spracovateľ: Ing. Ľubomír Macák
Koordinátor: PhDr. Alena Schniglerová
	Ing. Ľudovít Kollárik

Vedúci útvarov Miestneho úradu

	Pracovné skupiny PHSR mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.1 pracovná skupina: vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas (7 členov)
2.2 pracovná skupina: sociálne veci a zdravotníctvo (7 členov)
2.3 pracovná skupina: cestovný ruch, podnikanie a práca (7 členov)
2.4 pracovná skupina: dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie     (7 členov)
2.5 pracovná skupina: moderná samospráva a bezpečnosť občanov (7 členov)



	členov pracovných skupín PHSR v rovnakom zložení ako sú stále komisie MZ


c) rozšíriť činnosť 5.pracovnej skupiny o protikorupčnú činnosť a transparentnosť.


Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 72 m2, k. ú. Vinohrady 

           Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že  Protokolom č. 178/2006 zo dňa 12.06.2006 sú z majetku mestskej časti zverené do správy Základnej školy s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava nehnuteľností tvoriace  areál samotnej základnej školy ako aj areál materskej školy. 

Za účelom usporiadania majetkového vzťahov k stavbe altánku, ktorú správca nehnuteľného majetku využíva a táto je situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18256/53, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti PREŠOVSKÁ 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, bol vypracovaný Geometrický plán 16/2013, ktorým došlo k zameraniu altánku a zároveň k odčleneniu pozemku 6750/2 vo výmere 73 m2 z pôvodného pozemku parc. č. 6750. Predmetný pozemok v súčasnej dobe škola nevyužíva, predstavuje svah. Účtovná hodnota predmetného pozemku je 3 634,73 €.

V správe školy aj naďalej zostávajú pozemky v účtovnej hodnote, tak ako tieto boli zverené Protokolom č. 178/2006 zo dňa 12.06.2006, t. j. účtovná hodnota pozemkov prislúchajúcich k objektu základnej školy bude 243 029,28 €. 

V priebehu tohto kalendárneho roka bude pozemok parc. č. 6750/2 predmetom zámennej zmluvy, ktorej účelom bude vysporiadanie majetkových vzťahov k stavbe altánku, tak ako je vyššie uvedené.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, Ing. Mgr. Baník, Ing. Kollárik.


	Miestna rada prijala uznesenie č. 08/12, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy a nádvoria vo výmere 73 m2, katastrálne územie Vinohrady, ktorého účtovná hodnota je 3 634,73 € (slovom: tritisícšesťstotridsaťštyri EUR 73/100)  bez pripomienok.  


Stanovisko k návrhu zmeny čl.91 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

           Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. Mgr. Baník, a RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného.

Dôvodová správa uvádza, že dňa 10. 12. 2015 bola pri schvaľovaní percentuálnych podielov mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a  návrhu na určenie príspevku malým mestským častiam podľa § 91, ods. 1, písm. b)  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016  schválená na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy   zmena v systéme solidarity pre malé mestské časti. 
Uznesením č. 352/2015 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v bode A. zobralo na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2016, v bode B. schválilo príspevok malým mestským častiam pre rok 2016 vo výške 1 950 000 EUR z celkovej sumy pre mestské časti a v bode C. požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby spustil proces zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy   v čl. 91, ods. 1, písm. b), čo by znamenalo určenie zmeny  výšky solidarity v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy.
        Mestská rada uznesením č. 200/2015 zo dňa 26. 11. 2015 požiadala primátora hlavného mesta SR Bratislavy o začatie procesu zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým by sa zmenila výška solidarity.
 
          Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava listom zo dňa 19.1.2016 požiadal v súlade s citovaným uznesením Mestskej rady starostov mestských častí, aby sa vyjadrili k predmetnému a po dohode a zjednotení konkrétnej percentuálnej výšky solidarity oznámili túto skutočnosť hlavnému mestu SR Bratislave. Na základe dohody mestských častí a jednotnému výstupu vo veci určenia percentuálneho podielu výšky solidarity začne hlavné mesto SR Bratislava proces zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým by sa zmenila percentuálna výška podielov pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy. Prepočet percentuálnych častí by sa vykonal v súlade so schválenou výškou príspevku malým mestským častiam. Na rok 2016 je výška príspevku malým mestským častiam stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva v čiastke 1 950 000 Eur a týmto uznesením sa mestská časť stotožňuje.

           Vzhľadom na to, že je potrebné spustiť proces zmeny Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  -čl. 91 ods. 1 písm. b)  neodkladne,  je potrebné sa vyjadriť k návrhu výšky zmeny solidarity a postúpiť informáciu hlavnému mestu SR Bratislave, aby primátor hlavného mesta mohol začať konať v predmetnej veci v súlade s uznesením 352/2015 písm. C.

V diskusii vystúpili: Ing. Winkler, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik. Mgr. Pfundtner navrhla predložiť k materiálu do MZ list primátora z 19.1.2016, nakoľko sa dôvodová správa odvoláva na tento list a k materiálu do MR nebol predložený.

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/13, ktorým nesúhlasí s navrhovaným uznesením.





Návrh na prihlásenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za člena Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka na rok 2016


Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je RNDr. Jana Ondrová, vedúca oddelenia hospodárskeho a finančného.

RNDr. Jana Ondrová uviedla, že Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako subjekt samosprávy a ňou zriadené rozpočtové organizácie  a príspevková organizácia  sú zo zákona povinné v praxi postupovať v súlade so zákonmi, týkajúcimi sa samosprávy, ktoré sú každoročne i niekoľko krát novelizované.  Je však povinnosťou pracovníkov sledovať všetky zmeny zákonov v súlade s ich pracovnými náplňami a reagovať na tieto novely alebo nové zákony  zmenou, resp. úpravou príslušných  interných predpisov, smerníc a všeobecne záväzných nariadení a samozrejme postupovať pri výkone svojej agendy v súlade s predmetnými platnými právnymi predpismi. 

Väčšina školení týkajúcich sa zákonov v oblasti samosprávy  (ekonomiky, účtovníctva,  rozpočtu, daňových zákonov, kontroly a auditu a pod.)  sa realizuje v Regionálnom vzdelávacom centre v Rovinke. Týchto školení sa zúčastňujú pracovníci úradu, ale aj našich organizácií. Vzhľadom na túto skutočnosť bola prediskutovaná možnosť stať sa členom Regionálneho vzdelávacieho centra na rok 2016. Členský poplatok za našu mestskú časť by bol na rok 2016 vo výške 550 €. Po kalkulácii počtu školení a výšky poplatkov za jednotlivé školenia sme zistili, že pre našu mestskú časť by bolo výhodné, aby sme sa stali členom združenia, z čoho by nám vyplývala výhoda, že by sme okrem pravidelného informovania o zmenách zákonov a s tým súvisiacich školeniach platili ako člen RVC  poplatky za školenia za pracovníkov mestskej časti i všetkých zriadených organizácií vo výške 50 %. 
Keďže poplatky za školenia sú rádovo cca 40 €, členský poplatok  vo výške 550 € by znamenal, že sa nám vráti pri cca  27 odškolených pracovníkoch mestskej časti alebo organizácií.

Z finančného hľadiska je prihlásenie za člena RVC pre mestskú časť výhodou.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik,, RNDr. Jana Ondrová, Mgr. Pfundtner.

Miestna rada prijala uznesenie č. 08/14, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prihlásenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za člena Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka  na rok 2016 bez pripomienok


Po prerokovaní materiálov Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu mestskej časti, poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      










Ing. Mgr. Ľubomír Baník 				     Ing. Stanislav Winkler
       	   prednosta MÚ B-NM					zástupca starostu MČ B-NM  
	









Ing. Libor Gašpierik 
overovateľ

















Bratislava 26.11. 2015
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická

