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U Z N E S E N I A
z 25 . zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  12.  októbra  2010


  1.Doplnenie mandátovej  a návrhovej komisie a  voľba overovateľov záznamu a uznesení
  2. Zloženie sľubu poslancov
  3. Schválenie programu
  4. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  5. Zásady vybavovania sťažností a  petícií v  podmienkach  samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  6. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 
  7. Správa z kontroly pokladničnej agendy Miestneho úradu  B-NM, dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a pohľadávok mestskej časti evidovaných ku dňu 30.6.2010 
     8. Monitorovacia správa  plnenia rozpočtu mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2010
  9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte  Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava, Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská č. 21 a v Dome kultúry  Kramáre, Stromová č. 18, Bratislava
11. Správa o činnosti  škôl a školských  zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2009/2010
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v  školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
13.  Návrh na odpis pohľadávky
14.  Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – Projektový zámer
15.  Návrh na pomenovanie ulice v lokalite Stráže 
16. Návrh  na odkúpenie  pozemku v  k ú. Vinohrady - „Krahulčia - rekonštrukcia a  oporné múry“
17. Návrh na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu Sliačska č. 4 a pozemku parc. č. 18357/1 k.ú. Vinohrady zapísané na LV č. 3673 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 005 m2 
18. Návrh na dobrovoľnú dražbu práva nájmu objektu OS Makovického č. 4 a pozemku parc. č. 12263, k. ú. Nové Mesto zapísané na LV č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2 
19.  Návrh na  dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 12421 k. ú. Nové Mesto 
	Návrh Operačného plánu zimnej údržby  ciest,  peších komunikácií a  verejných priestranstiev na  zimné obdobie 2010/2011 
	Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o prevádzkovom poriadku pohrebísk
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	Správa z kontroly na vypracovanie komplexnej správy o výške nákladov vynaložených na odstránenie kolaudačných závad, konštatovaných v správe z vykonanej kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“



Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-22 uznesenia: 


25/01 Miestne zastupiteľstvo
          s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
JUDr. Adriána Kuceka
Vladimíra Margoliena
           2.   členov mandátovej komisie
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Ing. Katarínu Liptákovú
           3. overovateľov záznamu a uznesení
MUDr. Romana Procházka
    Ing. Annu Dúžekovú			      				  
 Hlasovanie : za :  22
      					                                          		                   proti :   0									            zdržali sa :   0
25/02 Miestne zastupiteľstvo
          A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
	zánik mandátu poslancov : Ing. Jozefa Baču, PhD., M., Phil. a Mgr. Petry Masácovej  - zmena trvalého pobytu (§ 25 ods. 2 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb;. o obecnom zriadení)

          B. k o n š t a t u j e, že
                kandidáti na poslanca : Anna Marečková a Mgr. Lukáš Pokorný zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

25/03 Miestne zastupiteľstvo
          s c h v a ľ u j e   
  program rokovania
s pripomienkami : do programu rokovania zaradiť bod :				
	Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o prevádzkovom poriadku pohrebísk
	Správa z kontroly na vypracovanie komplexnej správy o výške nákladov vynaložených na odstránenie kolaudačných závad, konštatovaných v správe z vykonanej kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“                 

 Hlasovanie : za :   26
				      					                                               proti :     0
										                         zdržali sa :     0

25/04 Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
trvá termín plnenia uznesení:
       II/11/05/B, 3/14, 16/19/1.A,C,D,  19/13, 20/08/B, 20/18, 21/08,  22/18,  23/04/B,  23/19,
       23/21,  23/22



Strana 2

 2.   splnené sú uznesenia:
                    23/03,  23/04/A,  23/05,  23/06,  23/07/A,  23/07/B,C,  23/08,  23/09,  23/10,  23/11,  23/12,  23/13,  23/14,  23/15,  23/16,  23/17,  23/18,  23/20,  4MM/03
3.   zrušuje sa uznesenie:
                  23/04/C 
		 - bez pripomienok					             	   Hlasovanie : za : 27
										      proti :   0								             zdržali sa :   0

25/05  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
     Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto								 Hlasovanie : za :  28
             proti :    0
     zdržali  sa:    0
25/06  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
            - bez pripomienok						       	 Hlasovanie : za : 28
				      				              		              	                 proti :    0
									       		         zdržali sa : 	   0
25/07  Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
 1.  Správu z  kontroly pokladničnej agendy MÚ B-NM, dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a pohľadávok mestskej časti evidovaných ku dňu 1.6.2010	
2.  komisiu v zložení : Ing. Pavol Galamboš, Mgr. Dušan Jaroš, JUDr. Adrián Kucek, Ing. Ľudovít Kollárik za účelom riešenia pohľadávky spoločnosti MIDOR, s.r.o.		
B. u k l a d á 
    prednostovi Miestneho úradu
    pri nájomných zmluvách mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a jednotlivých organizácií  požadovať pri podpise nájomnej zmluvy jedno nájomné vopred (podľa zmluvy) a v zmluvách uviesť, že nezaplatenie nájomného v dohodnutom termíne je dôvodom na ukončenie zmluvy
            - bez pripomienok     	                          				Hlasovanie : za :  25
				      				                                                            proti :    0
											         zdržali sa :    2
25/08  Miestne zastupiteľstvo
           b e r i e   n a v e d o m i e
            monitorovaciu správu plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2010
- bez pripomienok					     	            Hlasovanie : za : 26
				      				                                                            proti :   0
										                       zdržali sa :  	 1
25/09  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok:				     	                   Hlasovanie : za : 30
				      				                                                      proti :   0
									       	                  zdržali sa :   0	
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25/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21 a v Dome kultúry Kramáre na Stromovej ul. č. 18 
- bez  pripomienok					     	       Hlasovanie :  za :  29
      			                                                    	            proti :    0
									       	                   zdržali sa :    0

	
25/11  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2009/2010 
- bez pripomienok 						        Hlasovanie : za :  29
				      			                                                    	             proti :   0
									       	                   zdržali sa :    0	

25/12   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
   Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
  - bez  pripomienok				                 	     Hlasovanie : za :    28
                 									         proti :     0
									               zdržali sa :      0	

25/13  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis pohľadávky voči :
- Krajskému školskému úradu v Bratislave
- SR zastúpená MF SR
- SR zastúpená MŠ SR
- SR zastúpená MV SR
- SR zastúpená Obvodným úradom v Bratislave
o zaplatenie pohľadávky 174 185,09 € v súlade s rozsudkom vydaným Okresným súdom Bratislava III
 - bez pripomienok						     Hlasovanie : za :   30
									              	   	         proti :     0
									 zdržali sa :     0


25/14  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. Projektový zámer „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“

2. Účasť mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako spolupartnera Hlavného mesta SR Bratislavy v projekte „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ pri žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (NFP)

3. Zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto počas celej doby jeho realizácie v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislavou,
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4. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, ktoré je  vo  výške minimálne  5% z celkových oprávnených výdavkov na celý projekt, stanovených žiadateľom, čo v prípade 5% spolufinancovania znamená maximálnu sumu vo výške  210 526,- € za hlavné mesto SR Bratislavu a všetky mestské časti, pričom podiel mestskej časti bude stanovený osobitnou Zmluvou o partnerstve
             - bez pripomienok						     Hlasovanie : za :   30
								              	   	         proti :     0
									 zdržali sa :     0

25/15  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
pomenovanie ulíc v lokalite Stráže názvom „Lopúchová“
- bez pripomienok
									     Hlasovanie : za :   28
									              	   	         proti :     0 
									               zdržali sa  :     2

25/16  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
odkúpenie: pozemku parc. č. 18340/10 - záhrada o výmere 9 m2 a  pozemku parc. č. 18340/11 – záhrada o výmere 14 m2 z pozemku parc.č.18340/4 v  k.ú. Vinohrady vytvorených na základe geometrického plánu č. 68/2010 zo dňa 19.7.2010 od Ing. Jána Martináka a manželky             Ing. Andrey Martinákovej, bytom Sliačska 7/B, 831 02 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 114/2010, zo dňa 29.7.2010 a to za 79,67 €/m2, celkovo za 1832,41 € 
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za :   29
									              	   	         proti :    0
									 zdržali sa  :   0
25/17  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
      vykonanie dobrovoľnej dražby práva nájmu objektu Sliačska č. 4  a pozemku zapísané na LV č. 3673 ako zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1005 m2  za vyvolávaciu cenu 19 100,- € pre sociálne, vzdelávacie, zdravotné a kultúrne využitie
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za : 29							              	   	                       proti :   0   									 	zdržali sa  :   0


25/18  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby práva nájmu objektu Osvetové stredisko Makovického č. 4 a pozemku zapísané na LV č. 1292 ako zastavaná plocha o výmere 514 m2  v lokalite Zátišie za vyvolávaciu cenu 19 100,- € pre sociálne, vzdelávacie, zdravotné a kultúrne využitie 
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za : 28							              	   	                       proti :   0   									 	zdržali sa  :   0
25/19  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
            vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 12421 k.ú. Nové Mesto záhrady o celkovej rozlohe 500 m2 na Zátiší. Vyvolávacia je 93 200 €
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za : 29							              	   	                       proti :   0   									 	zdržali sa  :   1
25/20  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Operačný plán zimnej údržby ciest, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2010/2011
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za : 28							              	   	                       proti :   0   									 	zdržali sa  :   6
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25/21  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk prevádzkovaných mestskou príspevkovou organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
            - bez pripomienok						     Hlasovanie : za : 28							              	   	                       proti :   0   									 	zdržali sa  :   0

25/22  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z kontroly podkladov pre vypracovanie komplexnej správy o výške nákladov vynaložených na odstránenie kolaudačných závad, konštatovaných v správe z vykonanej kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia Domu kultúry Kramáre“
- bez pripomienok						 Hlasovanie : za : 18							              	   	                   proti :  9   									          zdržali sa  :   3








	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Ing. Richard Frimmel
                    prednosta						                     starosta



PaedDr. Jolana Račická
 predsedníčka návrhovej komisie





               MUDr. Roman Procházka	   		 	         Ing. Anna Dúžeková 
       overovateľ		 			      	                 overovateľ














Bratislava 12. 10. 2010
Spracovala : Júlia Červenková
Strana 6

