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U Z N E S E N I A
z 5.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  16.  júna  2011

 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
       uznesenie číslo: 5/01
 2.  Schválenie programu
       uznesenie číslo: 5/02
 3. Návrh na odpredaj akcií Dexia banka Slovensko a.s.
       uznesenie číslo: 5/03
 4. Správa o stave a vývoji kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/04
 5.  Správa o plnení uznesení
       uznesenie číslo: 5/05
 6.  Správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická 
       uznesenie číslo: 5/06
 7.  Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
       uznesenie číslo: 5/07
 8.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010
       uznesenie číslo: 5/08
 9.  Správa z kontroly oddelenia územného plánu a životného prostredia – referát životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/09
10. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2011
       uznesenie číslo: 5/10
11. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho  poriadku  Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM 
       uznesenie číslo: 5/13
12. Návrh Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/11
13. Návrh Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM
       uznesenie číslo: 5/12
14. Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  nájmu  časti pozemku v  k. ú. Nové Mesto parc. č. 12706 pre R&A, s.r.o., so sídlom v Bratislave
       uznesenie číslo: 5/14
15. Návrh  na  schválenie  prípadu   osobitného  zreteľa   týkajúceho  sa   nájmu   časti  pozemkov  v k.ú. Nové Mesto parc. č. 12142/224 a parc. č. 12142/248 pre Ing. Ladislava  Bodického
       uznesenie číslo: 5/15
16. Návrh  na  schválenie  prípadu   osobitného  zreteľa   týkajúceho  sa   nájmu   nebytového priestoru v budove MÚ B-NM, Junácka 1 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku
       uznesenie číslo: 5/16
17. Návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a k.ú. Vinohrady
       uznesenie číslo: 5/17
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18. Návrh úpravy platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/18
19. Návrh úpravy poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
       uznesenie číslo: 5/19
20. Návrh úpravy textu bodu IV. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM  
       uznesenie číslo: 5/18
       uznesenie číslo: 5/20
21. Návrh úpravy textu článku II. ods. 8  Prevádzkového poriadku pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11 v správe MČ B-NM
       uznesenie číslo: 5/21
22. Návrh členov odborníkov komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM
       uznesenie číslo: 5/22
23. Návrh na zriadenie Centra voľného času Kalinčiakova 12, v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/23
24. Návrh na zriadenie splnomocnencov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 5/24     
25. Rôzne  - Predkladanie drobných nájmov hodných osobitného zreteľa
       uznesenie číslo: 5/25
26. Rôzne - Odvolanie Mgr. Aleny Longauerovej, poverenej riadením EKO-podniku VPS a poverenie Ing. Roberta Molnára riadením EKO-podniku VPS
       uznesenie číslo: 5/26
27. Rôzne - Voľba sobášiacich
       uznesenie číslo: 5/27

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-27 uznesenia: 

5/01 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Július Jackuliak
Ing. Branislav Feješ
          2.   overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Andrea Vitková
                 Ing. Katarína Augustinič 					         Hlasovanie : za :  20
      					                                          	                           proti :   0									                   zdržali sa :   0
5/02 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
        program rokovania s pripomienkou - do programu rokovania zaradiť bod :
        „Návrh na zriadenie splnomocnencov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
									                       Hlasovanie : za : 20
									      proti :   0
								             zdržali sa :   0
5/03  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         odpredaj 1 200 ks akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Dexia banke Slovensko, a.s. v súlade so zverejnenou ponukou 628,17 € za akciu v celkovej sume 753 804 €
         - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/04  Miestne zastupiteľstvo
         b e r i e   n a v e d o m i e
Správu o stave a vývoji kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
								                  zdržali sa :   0
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5/05 Miestne zastupiteľstvo
        konštatuje, že:
        1.trvá termín plnenia uznesení:
           II/11/05/B,  3/14,  16/19/1.A, C, D,  22/20, 25/16, 1/07,1/11.B, 2/04, 2/21, 2/28,  3/06,  3/07,
           3/08,  4/04,  4/10
        2. Splnené sú uznesenia:
            4/03,  4/05,  4/06,  4/07,  4/08,  4/09,  4/11
          - s pripomienkou						             	   Hlasovanie : za : 22
										      proti :   0
								       	                           zdržali sa :   0
5/06  Miestne zastupiteľstvo
         A. n e s c h v a ľ u j e
             Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
         B. v y s l o v u j e
             nespokojnosť so Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
         C. u k l a d á
              1. miestnemu kontrolórovi 
 	     správu prepracovať
   2. prednostovi MÚ
       zabezpečiť vypracovanie odborného posudku na posúdenie porúch stavby škôlky na Teplickej  ul. a na  návrh opatrení na odstránenie havarijného stavu  nezávislou odborne spôsobilou osobou	  						    Hlasovanie : za : 15
										      proti :   0								             zdržali sa :   5
5/07  Miestne zastupiteľstvo
         A. b e r i e   n a   v e d o m i e
              Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
              - s pripomienkami
         B. u k l a d á  
              1. riaditeľovi EKO-podniku VPS
	            a) Novelizovať vnútropodnikovú smernicu „Dopravno-prevádzkový poriadok“
											Termín: 30. 7. 2011
		    b) Preveriť oprávnenosť poskytnutej výnimky v oblasti vzdelania zamestnanca LD Kamzík
											Termín: 3010.2011
           c) V súčinnosti s MÚ B-NM preveriť a usporiadať uzavretie nájomných zmlúv na Kuchajde pod zariadeniami (terasa, sklady) užívané Čínskou reštauráciou	 Termín: 30. 9.2011
           d) spracovať cenový výmer pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS a tento predložiť na rokovanie MZ		 Termín: 15. 9.2011
              2. miestnemu kontrolórovi
                 Správu predložiť na prerokovanie odborných komisií miestneho zastupiteľstva
	 3. predsedom komisií MZ	
            prerokovať správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
									       	 Hlasovanie : za : 19
				      				              		              	                 proti :    0
									       		         zdržali sa : 	   0
5/08  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
   Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010
   - bez pripomienok      		     	                          		Hlasovanie : za :  17
				      				                                                            proti :    0
											         zdržali sa :    0
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5/09  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia územného plánu a životného prostredia – referát životného prostredia MÚ B-NM 
- bez pripomienok					     	            Hlasovanie : za : 16
				      				                                                            proti :   0
										                       zdržali sa :  	  0
5/10  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2011
         - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za : 18
				      				                                                           proti :   0
								       	                       zdržali sa :   0


5/11  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 21
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/12  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         Štatút mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
         - s pripomienkami					     	                   Hlasovanie : za : 13
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/13  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         Odmeňovací poriadok samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          - s pripomienkou					     	                   Hlasovanie : za : 18
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/14  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
nájom časti z pozemku parc. č. 12706 - ostatná plocha o výmere 268 m2 v k. ú. Nové Mesto v rozlohe 6,25 m2 na zriadenie letného sedenia pri zmrzlinovom stánku na Riazanskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné 40,- €/m2/rok pre spoločnosť R&A, s.r.o., so sídlom Kamenárska č. 8, 821 04 Bratislava, IČO 36 724 360, na obdobie od 1.6.2011 do 15.10.2011
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 17
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/15  Miestne zastupiteľstvo
         n e s c h v a ľ u j e 
nájom časti  o výmere 5 m2 z pozemku parc. č. 12142/224 - zastavaná plocha v k. ú. Nové Mesto  a  časti o výmere 7,5 m2  z pozemku parc. č. 12142/248 - zastavaná plocha v k. ú. Nové Mesto spolu o výmere 12,5 m2 na zriadenie letnej terasy pri prevádzke espresa na Račianskej č. 79, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné 10,- €/m2/rok pre  Ing. Ladislava Bodického, bytom Jégeho č. 5, 821 08 Bratislava, na obdobie od 1.6.2011 do 31.8.2011
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za :   7
				      				                                                      proti :   5
								       	                  zdržali sa :   6
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5/16  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
nájom nebytového priestoru – kancelárie č. dv. 225 o celkovej podlahovej ploche 22,94 m2  v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, súpisné číslo 3216, na pozemku parc. č. 15123/11 zapísané na LV č. 5750 v k.ú. Nové Mesto na dobu neurčitú od 1. 7. 2011 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Krajskú organizáciu v Bratislave so sídlom: Hanulova 5, 841 01 Bratislava 41, IČO: 00897019100, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za  1,- €/m2/rok.
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za :15
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   1
5/17  PREDKLADATEĽ
s ť a h u j e   z  rokovania
         návrh na nájom  pozemkov  v Bratislave v  k. ú.  Nové Mesto a  k. ú. Vinohrady za cenu 1 €/m2/rok  za účelom vybudovania, rekonštrukcie a  úpravy kontajnerových stojísk ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9,  písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov:


5/18  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu vo výške 2 979,- €       
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 18
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/19  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         úpravu Podmienok poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 18
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/20  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         úpravu textu bodu IV. Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 19
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/21  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         úpravu textu čl. II. ods. 8 Prevádzkového poriadku pre činnosť Detských jaslí na Robotníckej ul. č. 11 v Bratislave, ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorého súčasťou je zmena výšky mesačného poplatku za pobyt dieťaťa na 230,- €
         - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 19
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/22  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         členov - odborníkov pre komisie zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku 
JUDr. Gabriel Debnár
Mgr. Ľubica Križanová
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Ing. Oľga Nemetzová

Komisia finančná, pre správu a nakladania s majetkom mestskej časti  
Ing. Adriana Petríková
Alena Rybáriková
Ing. Mikuláš Kulcsár
Ing. Katarína Liptáková
Ing. Ľubomír Kudroň

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby 
Ing. Anna Dužeková
Mgr. Michal Lukáč
Mgr. Vladimír Mikuš

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
Ing. Ladislav Varga
PhDr. Igor Hanes
Mgr. Barbora Lukáčová

Komisie sociálnych vecí a bývania 
Bc. Edita Ferenczyová
Mgr. Ľuboš  Fiam 
Ing. Milan Kukliš
Silvia Manczalová

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy 
Ing. Jana Tenková
Mgr. Marianna Haliaková
Peter Zápražný
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 18
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   1
5/23  PREDKLADATEĽ
         s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
         návrh na zriadenie Centra voľného času Kalinčiakova 12, v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	


5/24  Miestne zastupiteľstvo
        A. zriaďuje 
            4 splnomocnencov miestneho zastupiteľstva s účinnosťou od 1. 7. 2011
        B. volí
splnomocnenca pre  seniorov a cestovný ruch                        Vladimíra Margoliena
	splnomocnenca pre koncepcie tvorby územných plánov zón  Ing. Helenu Bánsku, CSc.
	splnomocnenca pre investičnú činnosť                                    Ing. Branislava Feješa
	splnomocnenca pre rozvoj štvrtí mestskej časti                       Mgr. Richarda Mikuleca

        C. určuje oblasť pôsobnosti
            1. Splnomocnencovi  pre seniorov a cestovný ruch 
                a)   zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu
	podáva návrhy na možnosti vzdelávania seniorov

podáva návrhy na možnosti rozvoja kultúrneho života seniorov
           2. Splnomocnencovi  pre koncepciu tvorby územných plánov zón 
               a) navrhuje tvorbu koncepcií územných plánov zón v mestskej časti
  b) koordinuje činnosť pri tvorbe územných plánov zón
          3. Splnomocnencovi  pre investičnú činnosť 
        predkladá návrhy na možnosti investičnej činnosti v mestskej časti
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       4.  Splnomocnencovi  pre rozvoj štvrtí mestskej časti 
      navrhuje možnosti rozvoja štvrtí mestskej časti a spôsob možného skvalitnenia života obyvateľstva týchto štvrtí (najmä ochrana zelene, budovanie detských ihrísk a pod.) s cieľom zabezpečiť vyváženosť investícii mestskej časti a vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými lokalitami 
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 12
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   1
5/25  Miestne zastupiteľstvo
        o d p o r ú č a
         prednostovi Miestneho úradu
         predkladať drobné nájmy hodné osobitného zreteľa priamo na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 14
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
5/26  Miestne zastupiteľstvo
o d v o l á v a
Mgr. Alenu Longauerovú z funkcie poverenej riaditeľky EKO – podnik verejnoprospešných služieb
p o v e r u j e
riadením EKO – podniku verejnoprospešných služieb Ing. Roberta Molnára, súčasného zástupcu riaditeľa na dobu do menovania nového riaditeľa EKO-podniku verejnoprospešných služieb
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 12
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   2
5/27  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
        sobášiacich poslancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
        Mgr. Richarda Mikuleca
        Petra Ágostona
          - bez pripomienok				     	                   Hlasovanie : za : 12
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   2





	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie



               Ing. Andrea Vitková 				    	     Ing. Katarína Augustinič 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ


Bratislava  20. 6. 2011
Spracovala : Júlia Červenková
Strana 7

