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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

3/14,  22/20
25/16, 1/07, 2/04/B, 2/28,  5/06 A,B,C/1,  5/07/B/1.c.d.
6/09,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/19,6/20,6/24

2. Splnené sú uznesenia:

16/19, 5/06/2, 5/07/B.2,3, 5/25, 6/03,6/04,6/05,6/06,6/07,6/08,6/10,6/11,6/18, 6/21, 6/22, 6/23, 6/25, 6/26

3. Ruší uznesenie

II/1/05


















     		






					Správa
o plnení  uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
                                              Bratislava- Nové Mesto
______________________________________________________


Dátum prijatia uznesenia : 10.4.2007
3/14 	Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e 
	zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova ul.“ do siete škôl
	Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 20.4.2010
22/20 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e 
           nový text uznesenia č. 20/18 zo dňa 15. 12. 2009 nasledovne :
           „Miestne zastupiteľstvo 
             ukladá   prednostovi MÚ
priebežne predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií spolufinancovaných mestskou časťou vo všetkých kluboch dôchodcov
           Vyhodnotenie: v konaní, pravidelne sa predkladá

Dátum prijatia uznesenia: 12.10.2010
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						    
             Vyhodnotenie :v konaní 
			
Dátum prijatia uznesenia: 22.12.2010
01/07  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           verejné hlasovanie pri všetkých personálnych návrhoch
- bez pripomienok
Vyhodnotenie : v konaní, návrh bude spracovaný do Rokovacieho poriadku MZ

Dátum prijatia uznesenia : 17.3.2011
2/04 Miestne zastupiteľstvo
         B . splnomocňuje
starostu mestskej časti
	upravovať v priebehu roku 2011 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní schválených príjmov a výdavkov

povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrady vyššími príjmami alebo úsporou iných výdavkov
	Vyhodnotenie : v konaní




Dátum prijatia uznesenia : 17.3.2011
2/28  Miestne zastupiteľstvo
         ž i a d a 
         starostu mestskej časti
         A.  zvolávať rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto raz za dva mesiace v zmysle Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto čl. 7. ods. 3
          B.  predložiť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre rok 2011 na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  - bez pripomienok						
  Vyhodnotenie:v konaní
							   
	 Dátum prijatia uznesenia : 16.6.2011							
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
                   Vyhodnotenie : v konaní, kompletná správa bude predložená po uzavretí  
                                              preberacieho konania s dodávateľa		om					
Dátum prijatia uznesenia : 16.6.2011							
5/07  Miestne zastupiteľstvo
         B. u k l a d á  
              1. riaditeľovi EKO-podniku VPS
           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
         Vyhodnotenie : v konaní									       	
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/09  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a
         Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická ul., Bratislava
         Vyhodnotenie : v konaní, správa bude predložená po prevzatí preberacieho  
                                   konania s dodávateľom             

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/12  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 100 m2  z pozemku parc. č. 22005 - zastavané  plochy a  nádvoria o celkovej výmere 23.614 m2 v  k. ú. Nové Mesto na prezentáciu osobných áut zn. Hyundai pred prevádzkou spoločnosti AUTOPOLIS, s. r. o., na Račianskej č. 69 v Bratislave, pre spoločnosť AUTOPOLIS s. r. o., Panónska cesta č. 32, 851 04 Bratislava,  IČO: 35 728 311 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 40 €/m2/rok, celkovo za 4000 €/rok
	bez pripomienok                                                                                                
Vyhodnotenie : v konaní             
				      				                                                   

								       	                 
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/13  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 85 m2  z pozemku parc. č. 6002/1 v k. ú. Vinohrady za účelom užívania pozemku na predzáhradku susediacu s pozemkom parc. č. 6005/14 a parc. č. 6005/94 pre Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §  9a,  ods. 9,  písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb.  v znení  neskorších  predpisov  na  dobu 
neurčitú  za nájomné 2 €/m2/rok, celkovo za 170 €/rok
         -bez  pripomienok					     	                  
         Vyhodnotenie : v konaní             
			      				                                                     
								       	                
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/14  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
          nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku  parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere     3.673 m2  v  k. ú. Nové Mesto na vybudovanie  zastrešeného a  uzamykateľného  kontajnerového
stanovišťa pre bytový dom na Sibírskej č. 21-27 v Bratislave, pre  spoločnosť NOVBYT, s. r. o. so sídlom Hálkova č. 11, 832 89 Bratislava, IČO: 31 369 332, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 1 €/m2/rok, celkovo za 12,5 €/rok
          -bez pripomienok					     	                  
           Vyhodnotenie : v konaní             
			      				                                                     
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/15  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere 3.673 m2 v k. ú. Nové Mesto na vybudovanie zastrešeného a uzamykateľného kontajnerového stanovišťa pre bytový dom na Ukrajinskej č. 2 - 8 v Bratislave, pre spoločnosť S.R.K. Progres, s.r.o., so  sídlom Tomášikova č. 10/A,  821 03 Bratislava, IČO :  35 882 000 ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa podľa §9a, ods.9, písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 1 €/m2/rok, celkovo za 12,50 €/rok
          - bez pripomienok					     	                  
         Vyhodnotenie : v konaní             
				      				                                                    
								       	                  
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/16  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 v dome Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 256, postavenom na parc. č. 11698, k. ú. Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 33 000 €. V cene je zahrnutý aj podiel 2931/64054 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
          - bez pripomienok				     	                   	         
         Vyhodnotenie : v konaní             
				      				                                                   
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/17  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 26 v dome Račianska č. 91 v Bratislave, súpisné číslo 1528, postavenom na parc. č. 12160, 12163, 12168, k. ú. Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 56 500,- €. V cene je zahrnutý aj podiel 3641/564182 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
          - bez pripomienok			             	     	                                      
         Vyhodnotenie : v konaní             

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/19  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a 
         návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave“ 
         Vyhodnotenie : v konaní             
			     	                                     

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/20  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
          nájom časti  obecného pozemku o výmere 54,78 m2  z pozemku parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto na Kuchajde na zriadenie garáží ako  prípad  hodný osobitného zreteľa podľa §9a, ods.9, písm. c),  zák.  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov za  nájomné 50 €/m2/mesiac pre LEYUAN, s.r.o., Tomášikova 27, 821 04 Bratislava, na obdobie od 1.6.2011 na dobu neurčitú
	bez pripomienok				     	                                     

         Vyhodnotenie : v konaní             


Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/24   Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a 
          návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké  zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
         Vyhodnotenie : v konaní, po prerokovaní v komisii bude materiál opätovne 
                        predložený na rokovanie MR             






























2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia : 2.4.209
16/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
návrh na revitalizáciu projektových zámerov : 
A.“Revitalizácia verejného priestranstva Mierová kolónia“
C. „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova ul. – Osadná ul. 
D.“Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové nám.“
 Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 6/04 zo dňa 20.9.2011, ktorým sa návrhy prenášajú do 		  iného projektu /ISRMO/
        
	Dátum prijatia uznesenia : 16.6.2011							
5/06  Miestne zastupiteľstvo
       C.  u k l a d á
       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
Vyhodnotenie : splnené, odborný posudok bol objednaný a vypracovaný. Jeho 
                           záverom je zásadne upravená znížená fakturačná cena.                                        
                           V súčasnosti prebieha preberacie konanie

Dátum prijatia uznesenia : 16.6.2011							
5/07  Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á 
          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
	Vyhodnotenie: splnené     

Dátum prijatia uznesenia : 16.6.2011							
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				     	                 
          Vyhodnotenie : splnené								      

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011
6/03  Miestne zastupiteľstvo
         Konštatuje, že:
trvá termín plnenia uznesemí:
II/11/05/B, 3/14, 16/19/1,A,C,D, 22/20, 25/16, 1/07, 2/04/B, 2/28, 3/06, 5/06, 5/07/B.1,c,d/2,3, 5/25
splnené sú uznesenia:
1/11/B, 2/21, 3/07, 3/08, 4/04, 4/10, 5/03, 5/04, 5/05, 5/07/A/B/1.a.b, 5/08, 5/09, 5/10, 5/11, 5/12,5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/26, 5/27, 



zrušuje sa uznesenie:
3/06
- bez pripomienok
            Vyhodnotenie: splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesení

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/04  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - s pripomienkou                                                                                       
            Vyhodnotenie: splnené
				      				                                                   
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/05 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Integrovanú stratégiu rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a predbežné projektové návrhy jednotlivých projektov :
Revitalizácia verejného priestranstva - Rešetkova - Osadná
Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie
Obnova ZŠ s MŠ Odborárska
Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
Obnova ZŠ s MŠ Česká
Obnova ZŠ s MŠ Sibírska
Obnova ZŠ s MŠ Riazanská
          - bez pripomienok
         Vyhodnotenie: splnené, materiál spracovaný na odovzdanie

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/06  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 2011
          - bez pripomienok 	
         Vyhodnotenie: splnené
			           	          
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/07  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava
           - bez pripomienok	
         Vyhodnotenie: splnené	                	        

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/08  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
   Správu z kontroly vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.10.2010 a riadnej inventarizácie majetku MČ B-NM ku dňu 31.12.2010 vrátane usporiadania rozdielov
           - bez pripomienok			      	         

           Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2011, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a  v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok
Vyhodnotenie: splnené	
				      				                                                      

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/11  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 2010/2011
         - bez pripomienok	
         Vyhodnotenie: splnené				      				                                                     
								       	             
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/18  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         ako  prípad osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  nájom všetkých nebytových priestorov uvedených v dôvodovej správe v administratívnej budove na Hálkovej č. 11 v Bratislave za účelom zefektívnenia prenájmu jednotlivých kancelárií v  danej administratívnej budove
          - bez pripomienok			             	     	                                    
	Vyhodnotenie: splnené			      				                                                      
								       	                  
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/21  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to:
počítač (IČ 352),  zberač lístia Jacobsen (IČ 124), kosačka  Proline Toro (IČ 267),  kosačka Proline Toro (IČ 289), hrabačka Sweeper  (IČ 293),  kosačka Groundmaster (IČ 324), Avia plošina BA 089 CD (IČ 307),  Liaz, ramenový nakladač BA 576 HJ (IČ 127)
	bez pripomienok	
Vyhodnotenie: splnené
				      			                                                      

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/22  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to:
          Škoda 706, sypač BA 254 BX  (IČ 33)
         - bez pripomienok					     	                       
        Vyhodnotenie: splnené				      				                                                     
								       	                  
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/23  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
Daniela HUDECA za člena-odborníka Komisie finančnej, pre správu a  nakladanie s majetkom mestskej časti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zuzanu MASARYKOVÚ za členku-odborníčku Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok 	
Vyhodnotenie: splnené
				      				                                                      




Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/25  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy
         - bez pripomienok					     	                      
        Vyhodnotenie: splnené				      				                                                      
								       	                 
Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/26  Miestne zastupiteľstvo
        s ú h l a s í 
         so zachovaním Polikliniky Tehelná č. 26, Bratislava ako zdravotníckeho zariadenia
         - bez pripomienok					     	                      
      Vyhodnotenie: splnené				      				                                                      
								       	                


































3. Ruší uznesenie
Dátum prijatia uznesenia : 23.4.1996
II/11/05  Miestne zastupiteľstvo
	   B. u k l a d á 
	   Riaditeľom organizácií zriadených MZ
               Štvrťročne predkladať MZ stav hospodárenia
   Vyhodnotenie :  návrh sa predkladá na základe poslaneckého upozornenia na rokovaní 
     Miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2011. Uvedená úloha sa plní     
     polročným vyhodnocovaním plnenia programového rozpočtu mestskej  
     časti a záverečným účtom, v rámci ktorého sa predkladá aj plnenie 
     svojich úloh a úloh organizácií zriadených mestskou časťou.










































Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny kontrolór








S t a n o v i s k o

k Správe o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                 Bratislava – Nové Mesto, predkladanej na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 3. novembra 2011.






Po preskúmaní Správy o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, predloženej prednostom Miestneho úradu MČ B-NM Ing. Kollárikom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM dávam k  vyhodnoteným uzneseniam   súhlasné   stanovisko.








Ing. Ján D u b r a v e c 
                                                                             miestny kontrolór


V Bratislave dňa 5. októbra 2011
 




