
MESTSKÁ ČASŤ   BRATISLAVA – NOVÉ  MESTO
                                               
file_0.png

file_1.wmf




U Z N E S E N I A
zo 16.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   16.  apríla  2013


 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
         uznesenie číslo: 16/01
 2.  Schválenie programu rokovania
         uznesenie číslo: 16/02
 3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
         uznesenie číslo: 16/03
 4.  Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Za Kasárňou 2
         uznesenie číslo: 16/04
 5.  Správa z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 20.04.2010
         uznesenie číslo: 16/05
 6. Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014
         uznesenie číslo: 16/06
 7. Návrh  na pridelenie bytov v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	 Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska č. 42
         uznesenie číslo: 16/07
 8. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o.) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej
         uznesenie číslo: 16/08
 9. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 16/09
	materiál predkladateľ stiahol  z rokovania
10. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VUN hl. m. SR BA č. .../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách         uznesenie číslo: 16/10

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-10 uznesenia: 

16/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Júliusa Jackuliaka
Ing. Katarínu Augustinič
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2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Stanislav Winkler
Mgr. František Rácz
									Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   0
16/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkou:
                  z rokovania stiahnuť bod programu :	

                 “Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
									Hlasovanie : za : 21
                     			                                                                            proti :   0									                           zdržali sa :   0                                                                                      
16/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
           1. trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 25/16, 8/15, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 12/05, 12/06, 12/18,  4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 13/15/B, 13/18/B, 14/09/B, 14/10, 14/23, 15/13, 15/17, 15/20, 15/21, 5MMZ/03
2. splnené sú uznesenia:
01/07, 11/35/D, 14/10, 15/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/14, 15/15, 15/16, 15/18, 15/19, 5MMZ/04
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa  :  0                                                                                    
16/04    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
             Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   1                                                                                      
16/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 232/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.04.2010 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  1
16/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   0
16/07    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
pridelenie bytu
	garsoniéru č. 47 na Bojnickej č. 25 – Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48

garsoniéru č. 43 na Bojnickej č. 25 – Márii Olšovej, bytom Odborárska č. 42
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :   19    							                                          	                 proti :     0									                                            zdržali sa :     2
16/08    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 18340/10, záhrady o výmere 9m2
- parc. 18340/11, záhrady o výmere 14m2, 
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katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú evidované v overenom odčleňovacom Geometrickom pláne č. 68/2010 vypracovanom dňa 07.07.2010 spoločnosťou GATA, s.r.o., geodetické práce, 
Plickova 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 19.07.2012 od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej, rod. Mráziková, obaja bytom Sliačska 7B, 831 02 Bratislava za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom č. 42/2013 zo dňa 22.02.2013 vyhotovenom Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu 3.710,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   		proti :  0								                         	                           zdržali sa  :  1

16/09    materiál: 
návrh na voľbu členky miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
predkladateľ  stiahol  z  rokovania


16/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy č. .../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
				                                          	                                   		proti :   0							                         	                           zdržali sa  :  0








	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie




               Mgr. František Rácz  					         Ing. Stanislav Winkler 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ









Bratislava       16. 4. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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