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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 8/15, 11/18, 13/18/B, 14/09/B, 15/21, 5MMZ/03, 17/05, 17/14, 17/21, 17/24, 17/25, 17/26, 17/27, 17/29, 17/30, 17/33, 17/34, 17/35

2. splnené sú uznesenia:

15/20, 16/08, 17/03, 17/04, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13,  17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/20, 17/22, 17/23, 17/28, 17/31, 17/32, 17/36, 17/37



3. ruší uznesenie:
11/22, 17/19





















                 	



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

1. Uznesenia 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:13.12.2011
8/15 Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e   
         z rokovania materiál 
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, spolu o výmere 68 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto manželom - JUDr. Ľubomír Voloch a Jana Volochová, obaja bytom Robotnícka 9, Bratislava, za cenu znaleckého posudku č. 191/2011 zo dňa 30.09.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 7 771,33 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená 
v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/18 Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e   
          z rokovania
predaj stavby prípojka VN- vzdušná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka VN - zemná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, trafostanica na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, transformátor na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka NN k hornej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4, prípojka NN k dolnej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská energetika a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu: 18.885,60  € bez DPH s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade, že kúpna zmluva nebude budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Vyhodnotenie: v konaní 

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/18 Miestne zastupiteľstvo
          B. z a v ä z u j e 
              starostu mestskej časti
	  zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23.8.2013
- bez pripomienok
Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
14/09    Miestne zastupiteľstvo
B:  s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti:
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2013 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú :
a)  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5%, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b)   povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotnych vyšších príjmov,
c)  viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8. zákona č. 583/2004 Z.z.
           C:  o d p o r ú č a   z o b r a ť   n a   v e d o m i e
                    návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015
Vyhodnotenie : v konaní				                                          
 

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. kúpu pozemkov registra „C“ KN vedených Správou katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu na LV č. 477:
	parc. č. 13 440/66, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2,
	parc. č. 13 440/27, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2,

parc. č. 13 440/28, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/29, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2,
parc. č. 13 440/30, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/31, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
parc. č. 13 440/32, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/33, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
parc. č. 13 440/34, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
parc. č. 13 440/35, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2,
parc. č. 13 440/36, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
parc. č. 13 440/38, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
parc. č. 13 440/39, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
parc. č. 13 440/40, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 440/41, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
parc. č. 13 440/42, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
parc. č. 13 440/43, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,
parc. č. 13 440/44, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
parc. č. 13 440/45, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
parc. č. 13 440/46, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
parc. č. 13 440/47, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
parc. č. 13 440/48, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
parc. č. 13 440/49, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
parc. č. 13 440/50, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/51, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/52, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/53, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/54, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/55, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
parc. č. 13 440/56, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
mm/parc. č. 13 440/57, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
       parc. č. 13 440/58, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
		       nn/	parc. č. 13 440/59, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,
	parc. č. 13 440/60, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2

parc. č. 13 440/61, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
parc. č. 13 440/62, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 442/16, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
tt/   parc. č. 13 442/17, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
	novovytvorená parc. č. 13 433/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 893 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava pričlenením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 824 m2 k pozemku parc. č. 13433/11 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2; 

oo/ novovytvorená parc. č. 13 433/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
      o výmere 720 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 14/2012 
      vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 
      81/A, 841 01 Bratislava odčlenením časti parc. č. 13433/1, druh pozemku zastavané 
      plochy a nádvoria o výmere 720 m2;
qq/ novovytvorená parc. č. 13 442/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
      o výmere 1277 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 
      vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 
      81/A, 841 01 Bratislava, pričlenením pozemku parc. č. 13442/3, druh pozemku 
      zastavené plochy a nádvoria o výmere 142 m2 k časti pozemku parc. č. 13442/7, druh 
      pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1135 m2
parc. č. 13 442/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1824 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2;
rr/  parc. č. 13 442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1389 m2, 
      ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 
     25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, 
     odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy 
     a nádvoria o výmere 1824 m2
katastrálne územie Nové Mesto od výlučného vlastníka - spoločnosti Istrochem  
Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B:

	za kúpnu cenu 10,00 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. a) a nn), oo) a pp), o celkovej výmere 3621 m2, t. j. za kúpnu cenu 36 210,00 € bez DPH a 43 452,00 € vrátane DPH 

za kúpnu cenu 0,50 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. b) až mm) a písm. qq) a rr), o celkovej výmere 5735 m2, t. j. za kúpnu cenu 2 867,50 € bez DPH a 3 441,00 € vrátane DPH 

B.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov  na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 46 893,00 € na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode A. tohto uznesenia. 

C.  navýšenie kapitálových príjmov vo výške 46 893,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  		
Vyhodnotenie : v konaní


Dátum prijatia uznesenia: 15.3.2013
5MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
                   úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 v celkovej čiastke príjmov vo výške 18.871.616,00 € a výdavkov vo výške 18.837.307,00  €
- bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/05    Miestne zastupiteľstvo
             A.   s c h v a ľ u j e
      Správu z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času - referát kultúry a športu MÚ B-NM.
B.   u k l a d á  
1/  Pri čerpaní výdavkov v oblasti kultúry a v oblasti športu dodržiavať programové rozpočtovanie a pri zaraďovaní finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácie       rozpočtovej klasifikácie postupovať v súlade s Metodickým usmernením MF SR a jeho dodatkov.
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry,
                                                                                                     športu, mládeže a voľného času 
       						   Termín: ihneď

2/   Zabezpečiť prenájom športovísk v Školák klube zdravia a pohybu na základe dohody o podmienkach poskytnutí priestorov a prípadného poistenia športovísk a účastníkov športových aktivít.
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry
                                                                        		           športu, mládeže a voľného času 
        						   Termín: ihneď

3/  Pri výbere poplatkov v Školák klube zdravia a pohybu postupovať v súlade so    zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n. p..
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry
                                                                        		           športu, mládeže a voľného času 
          						   Termín: ihneď
- bez pripomienok	  							
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

								
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/14	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/21	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje  z rokovania
návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.06.2013 
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/24	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
kapitálové výdavky  pre EKO-podnik VPS pre rok 2013:
položka	prostriedok					      počet	cena s DPH
1.	komunálne multifunkčné vozidlo + radlica +              1 ks           215.000 € zásobník + sypač soli + trojstranná sklápateľná
	korba
 		zametacia nadstavba				        1 ks	  45.000 €
                                       Výdavky celkom s DPH 20%:				260.000 €
            2.  zapojenie Rezervného fondu vo výške 260.000,00 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov.
- bez pripomienok	  							
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/25	Miestne zastupiteľstvo	
b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh  dofinancovania  mimoriadnych výdavkov  pre EKO-podnik  verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava pre rok 2013
      - s pripomienkou:
         po získaní finančných prostriedkov na krytie mimoriadnych výdavkov predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/26	Miestne zastupiteľstvo	
A. s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 72.000 € a použitie finančných prostriedkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 pre objekt Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava:
položka	účel								cena bez DPH
         1.		rekonštrukcia vstupov						35.000 €
         2.		inštalácia monitorovacieho systému				10.000 €
         3.		realizácia navrhovaných bezpečnostných požiarnych opatrení	15.000 €
					Výdavky celkom s DPH 20 %:	             72.000 €
B. navýšenie kapitálových výdavkov vo 72.000 € zapojením Rezervného fondu na uvedený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/27	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
zníženie rozpočtu vo výške 22 000 € v časti kapitálových výdavkov, určených na revitalizáciu ihrísk, športovísk a parkov  a na modernizáciu prvkov zariadenia detských ihrísk, z programu 4.3 –Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie, z položky funkčnej klasifikácie 0443, ekonomickej klasifikácie 717002, analytika 311, kód zdroja 43
zvýšenie rozpočtu pre príspevkovú organizáciu EKO – podnik VPS - poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky  vo výške 22 000 €, účelovo viazaného na nákup a osadenie detských prvkov, vrátane dopadových plôch, na detských ihriskách  
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

  		
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/29	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave“ s uvedenými podmienkami súťaže
- bez pripomienok	  				
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/30	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme: 
● časti stavby - Lanovky - hornej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/3 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k.ú. Vinohrady,
● stavby - Lanovky - dolnej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/6 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k.ú. Vinohrady,
● príslušenstva a súčastí stavieb Lanovky – hornej a dolnej stanice, t.j. visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom,
● stožiarov lanovej dráhy, 
● pozemku parcely registra “C“ č. 19614/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      152 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/7 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      426 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/9 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      268 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady“

b) priložené obchodné podmienky verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti hornej lanovky a dolnej lanovky vrátane ich príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík, stožiarov lanovej dráhy, ako aj prislúchajúcich pozemkov. 
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

 						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/33	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
l. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 2.500 € pre Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto na nákup kopírovacieho zariadenia
2. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 2.500 € zapojením fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        



Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/34	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1.   Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške  13 500,00 € pre  ZŠ s MŠ Sibírska na zariadenie dvoch tried materskej školy Pionierska, a to: 
-  skriňová zostava na spanie - 2 ks, spolu 6 000,00 € s DPH,
-  zostava šatňových skriniek – 2 ks, spolu 3 500,00 € s DPH,  
-  zostava  bezpečnostných  krytov na radiátory, suma 4 000,00 € s DPH

2.  Navýšenie kapitálových príjmov vo výške  13 500,00 € zapojením rezervného fondu na stanovený účel

3. Presun v časti bežných výdavkov  z programov:
a)   vo výške 5 000,00 € z programu ÚŠF a VO – všeobecné služby:
   Funkčná klasifikácia 01116, Ekonomická klasifikácia 637004 - Všeobecné služby, Kód zdroja 41, Program 1.1.5, Hospodárske stredisko  0028,
b)   vo výške 3 000,00 € z programu Prieskumy, rozbory  a monitoring – prieskum na  zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia: 
Funkčná klasifikácia 0560, Ekonomická klasifikácia 637011- Štúdie, expertízy, posudky, Analytika 003, Kód zdroja 41,    Program 5.3.3, Hospodárske stredisko  0252,
      c)    vo výške 1 500,00 € z programu Kultúra  
Funkčná klasifikácia 08209, Ekonomická klasifikácia 637002 –Konkurzy a súťaže,    Kód zdroja 41, Program 7.5, Hospodárske stredisko  0060
spolu vo výške: 9 500,00 € 

na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Sibírska - Materskú školu Pionierska, a to:
	Skriňová zostava do herne – 1 ks, v   sume  500,00 € s DPH,

Nákup detských stolov (6 kusov) a stoličiek (45 kusov), v  sume 2 000,00 € s DPH,
                   3. Hračky v sume  2 000,00 € s DPH,
                   4. Výtvarný materiál v  sume  1 000,00 € s DPH
                   5. Textil (koberce ) v  sume  1 000,00 € s DPH
                   6. Zariadenie do školskej jedálne (taniere, príbory, poháre, šálky, hrnce,...) v sume  3 000,00 €   s DPH
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/35	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na dopracovanie projektovej dokumentácie k parkovacej politike vo výške 6 000,00 €
2.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na vybudovanie brány do dvoru ohraničeného ulicami Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Trnavská a Družstevná vo výške 4 500,00 € 
3.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 10 500,00 € na uvedený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        






   2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/20    Miestne zastupiteľstvo
A.  s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 vo výške 29 900,00 € za účelom obstaranie:
 
položka	výdavok						počet kusov	ceny vrátane DPH
1.	naťahovací hákový systém pre cisternovú nadstavbu	      1		  4 200,00 €
2. 	plošinová nájazdová váha 2 ks			    	      2		  3 700,00 €
3.	kolesový dopravný nakladač s radlicou, 		      2	         	22 000,00 €
					Výdavky celkom s DPH 20%		29 900,00 €	
B. navýšenie kapitálových príjmov zapojením Rezervného fondu vo výške 29 900,00 € na stanovený účel	-
- bez pripomienok	  					
Vyhodnotenie : uhradené a zakúpené v celkovej sume 19.776,- € vrátane DPH

Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
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, 
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	  					
Vyhodnotenie : kúpna zmluva podpísaná     					                                          

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
          1. trvá termín plnenia uznesení:
    22/20, 8/15, 11/18, 11/22,  13/18/B, 14/09/B, 15/20, 15/21, 5MMZ/03, 16/08

2. splnené sú uznesenia:
11/07, 11/08, 11/32, 12/05, 12/06,12/18, 4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 13/15, 14/10, 14/23, 15/13, 15/17, 16/03, 16/04, 16/05, 16/06, 16/07, 16/10

3. ruší uznesenie:
                16/09, 25/16,
- bez pripomienok	  								     
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/04    Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e
             ústnu informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri  výkone verejných funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
- bez pripomienok	  
Vyhodnotenie:	splnené

						 
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
             Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012           
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené

  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/07    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené
   

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/08    Miestne zastupiteľstvo
            A.    berie na vedomie
1.   Správu  nezávislého  audítora  pre  mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení
auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2012
                   2.  Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
B.  s c h v a ľ u j e
1.   celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
bez výhrad
2.   záverečný  účet  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012, ktorý vykazuje:
	-  v  bežnom  rozpočte  príjmy 15.727.428,93 €, výdavky 15.283.821,67 €  a  prebytok
443.607,26 €
-  v  kapitálovom  rozpočte príjmy 431.569,05 €, výdavky 886.476,90 € a schodok 454.907,85 € vykrytý z rezervného fondu
3.  schodok rozpočtového hospodárenia po  vylúčení  finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012 vo výške 11.300,59 €
4.   zostatok  finančných  operácií   po  usporiadaní  vo  výške 585.490,18 €  vrátiť  do rezervného fondu mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto
5.  hospodárenie  rozpočtových  organizácií  za  rok 2012 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/09  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu:
1. úprava platu s účinnosťou od 01.01.2013 vo výške 3 584 €
2. úprava platu s účinnosťou od 01.07.2013 znížením o 10% t.j. vo výške 3 226 €
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené

  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
úpravu platu miestneho kontrolóra  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu: vo výške 2 345 € s termínom úpravy 01.01.2013
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie:	 splnené

	  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/11	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
nesúhlasné stanovisko k Návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na doplnenie čl. 56 odsekom 4 a čl. 57 odsekom 3 z dôvodov: v čl. 56 ods 4 chýba povinnosť mesta doručovať mestským častiam aj zoznam daňovníkov
-  s pripomienkou	  							
Vyhodnotenie:	 splnené

		                                          	                                   			
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/12	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
	presun vo výške 9 000 € z programu Sociálne zabezpečenie z funkčnej klasifikácie 10403 z položky 642014 Jednotlivci (Transfery), program 9.4 stredisko 0520 na program Transfery všeobecnej povahy na funkčnú klasifikáciu 0560 na položku 641009 Obci 

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (Transfery v rámci verejnej správy), program 1.6 stredisko 0130
	poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 9 000 €, účelovo viazanej na zriadenie miesta okrskového policajta na Kuchajdu z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia, vrátane  zabezpečenia poriadku a čistoty areálu počas prevádzky Kuchajdy s tým, že v ostatnom čase bude velený podľa požiadaviek miestneho úradu

- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené

  						
 Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
 17/13	Miestne zastupiteľstvo	
1.   s c h v a ľ u j e
      Dodatok č. 3 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2.   s p l n o m o c ň u j e
      starostu mestskej časti
      vydať úplné znenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
- bez pripomienok	  	
Vyhodnotenie:	 splnené



Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/15	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne  záväzné  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2013  o  podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie:	 splnené

	  							
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/16	Miestne zastupiteľstvo	
z r u š u j e
       uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 16.06.2011 č. 5/24 v časti 5/24.B.d) (splnomocnenec pre rozvoj mestskej časti)
o d v o l á v a
      JUDr. Richarda Mikulca z funkcie splnomocnenca pre rozvoj mestskej časti
v o l í
       splnomocnenca pre oblasť školstva – Ing. Andreu Vítkovú
u r č u j e
      oblasť pôsobnosti:
	navrhuje opatrenia, koncepčné zámery rozvoja škôl a riešenia na zvýšenia kvality prevádzky školských zariadení 

podporuje rozvoj vzdelávania v školských a predškolských zariadeniach a zabezpečuje prioritné úlohy a činnosti v oblasti školstva a mládeže
koordinuje činnosť so zástupcami rady škôl, riaditeľmi ZŠsMŠ s odd. školstva MÚ B-NM,   a ďalšími subjektmi na úseku škôl
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie:	 splnené

	                                          	                                   			
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/17	Miestne zastupiteľstvo	
A.  s c h v a ľ u j e
      1.   Cenový výmer 
k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými a právnickými osobami pre:  	
	Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave

Základnú školu s materskou školou, Sibírska 39 v Bratislave
Základnú školu s materskou školou, Česká 10 v Bratislave
Základnú školu s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave
Základnú školu s materskou školou, Odborárska 2 v Bratislave
Základnú školu s materskou školou Riazanská 75 v Bratislave
Základnú školu s materskou školou, Za kasárňou 2 v Bratislave
tak ako je tento uvedený v Tabuľke č. 1, s poskytovanou osobitnou zľavou vo výške 1,00 / 1 hod. pre využívanie priestorov základnou umeleckou školou alebo centrom voľného času

2.   Cenový výmer	
k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými a právnickými osobami pre:  

      Základnú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave
tak ako je tento uvedený v Tabuľke č. 2;

ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu transparentnejšieho využívania najčastejšie prenajímaného majetku, ktorý majú školy v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti zverený do správy, mimo vyučovacieho procesu.

p o v e r u j e 
      starostu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
k splnomocneniu riaditeľov základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti, k možnosti určenia vyššieho nájomného ako uvedené v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2 v prípadoch, keď o prenájom priestorov  uvedených v Tabuľke č. 1 a Tabuľke č. 2 prejavia záujem najmenej dvaja záujemcovia.  
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie: splnené

  				
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/18	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru č. 12-902, o celkovej výmere podlahovej plochy              144,77 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Račianska č. 87, súpisné číslo 1528 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 12160, 12163 a 12168, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedeného pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 2902, nájomcovi Thanh Nga Le Thi s miestom podnikania Černockého 8056/4, 831 53 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predmetný nebytový priestor je nepretržite od roku 2011 užívaný ako predajňa domácich potrieb, ktorá poskytuje obyvateľom danej lokality svoje služby, pričom obyvatelia sú s jej existenciou stotožnení a jej existenciu hodnotia kladne, pričom mestská časť nevkladá do údržby nebytového priestoru žiadne vlastné finančné prostriedky, za nájomné vo výške 67,00 €/m²/rok.
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie:	 splnené

	  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/20	Miestne zastupiteľstvo	
A.  s c h v a ľ u j e 
1. návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc s názvom:
    1. ul. Krasňanská, 
    2. ul. Vlašská, 
    3. ul. Rýnska 
    v lokalite ,,Slanec“, katastrálne územie Vinohrady

2. návrh na pomenovanie 1 novovzniknutej ulice s názvom: 
    Na Koziarke 
    v lokalite ,,Koziarka“, katastrálne územie Vinohrady

3. návrh na pomenovanie 4 novovzniknutých ulíc s názvom:
   1. ul. Pinotová, 
   2. ul. Laurotová, 
   3. ul. Rubinetová,
   4. ul. Sliačska 
   v lokalite ,,AHOJ“, katastrálne územie Vinohrady

B.   b e r i e   n a    v e d o m i e 
Prieskum mienky občanov bývajúcich v lokalitách Slanec, Koziarka a AHOJ vo veci pomenovania novovzniknutých ulíc
C.   ukladá
prednostovi predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie: splnené

	  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/22	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
finančné prostriedky vo výške 50 641 € na program 4.3, funkčná klasifikácia 0610, položka 717002, zdroj 46, stredisko 0612 „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej“ č. 236 zapojením Rezervného fondu
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené

 							
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/23	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2013, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie:	 splnené

  						
 
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/28	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS – motorového vozidla značky VIGO BA 165 EJ
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie:	 splnené

		
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/31	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
p r e n á j o m  nebytového priestoru - kancelárie č. 114, o celkovej výmere podlahovej plochy 16,19 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí administratívnej budovy (Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto) na ul. Junácka 1 v Bratislave so súpisným číslom 3216, postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 15123/11, vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 5750, nájomcovi: Mgr. Branislav Arbet, zapísaný v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod e. č. 738, bytom: Martinengova 2, 811 02  Bratislava, na dobu určitú - obdobie šesť mesiacov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpis.
s podmienkou :
1. že nájomca sa zaväzuje vykonávať mediáciu v   občianskych sporoch (majetkových a nemajetkových, susedských a rodinných, spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory) pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s 50% zľavou na ceny za výkon mediácie. 
2. uzatvorenia nájomnej zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. 
a) za nájomné vo výške 1,- €/m²/rok
b) za služby spojené s nájmom (elektrická energia, ÚK, voda, OLO) vo výške 85,- €/mesiac
Ročné nájomné celkovo vo výške 1.036,19 €
Mesačné nájomné celkovo vo výške 86,35 €
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie:	 splnené


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/32	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
na základe opatrení zo Záverečnej správy z  inventarizácie záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  bod č.1, 6. a 7., vyradenie hmotného a nehmotného majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v celkovej hodnote 31 803,32 €  uvedeného v nasledovnom zozname: 

	


účet  013 001 
p.č.
Inv. Číslo
Názov inventarizovaného majetku
1.
13
Progr. vybav. sklad, inv., fakt. 
2.
20
Progr. vybav. Windows 
3.
30
Akt. progr. vybav. Jurix CDV 
4.
31
Software WB WN BASE 
5.
34
Software 602 2xM6P1 OaM 
6.
35
Software 602 Text602 MC P10 
7.
39
Aktualiz. Jurix CDW 
8.
43
Microsoft SQL Server 
9.
44
Windows NT Server 25 klient. 
10.
48
Software 
11.
52
Rozš. program .NOD 
12.
54
Aktual. Jurix CDW 
13.
58
SQL 
14.
60
Prepoj. miezd 
15.
64
Aplikač. Software 
16.
69
Software MS SQL 
17.
70
50P Windows 
18.
72
Visual St. 6.0 Enterpr. Edit. Eng CD Upg. 
19.
56
Software 
 
 
 
Účet 022 001 
p.č.
Inv. Číslo
Názov inventarizovaného majetku
1.
54010318
Tlačiareň HP 1100 
2.
34290305
Klimatizačná jednotka RAC 13 EE, Toshiba 
3.
54010359
Tlačiareň HP LJ 1200 
4.
54010360
Tlačiareň HP LJ 1200 
5.
34320364
skriňa chladiaca Coolex
6.
54010212
Tlačiareň HP LJ6P 
7.
54010314
Tlačiareň HP 1100 



účet  022 003
p.č.
Inv. Číslo
Názov inventarizovaného majetku
1.
III.83
Počítačová zostava 582/2

- bez pripomienok	  				
Vyhodnotenie:	 splnené

						                         	
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/36	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým, ktorým sa dopĺňa čl. 73 o písm. zc) , čl. 74 o písm. z)   a čl. 91 o ods.3 
      - s pripomienkou:

	znenie nového ods. 3 v Čl. 91 upraviť nasledovne:

     „(3) Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy podľa čl. 73 písm. zc) a sankcií za porušenie osobitného predpisu153a) sa rozdelia medzi Bratislavu a mestskú časť v pomere 20% pre Bratislavu a 80% pre mestskú časť. 
Vyhodnotenie:	 splnené

				  						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/37	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. ..../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázanie jej platenia
      - s pripomienkami:
1.  v § 1 ods. 1 za text „..určuje...“ sa dopĺňa text:
    ...maximálnu...

2.  v § 1 ods. 2 písm. b) sa text „... hlavnom meste a...  nahrádza textom:
     ... niektorej mestskej časti hlavného mesta Bratislavy a súčasne ...

3.  v § 1 ods. 2 písm. b) na konci textu doplniť text:
    ...alebo užíva motorové vozidlo prostredníctvom  leasingu.

4.  v § 3 ods. 3 písm. b) na konci textu vypustiť text:
     ...2 hodiny.

5.  priloženú zmluvu o spolupráci  pri  realizácii  parkovacej  politiky v  hlavnom meste Slovenskej republike  Bratislave priamo zapracovať do nariadenia, prípadne  do štatútu mesta Bratislavy
Vyhodnotenie:	 splnené

			                                          	                                   		













































3. Ruší uznesenie

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/22  Miestne zastupiteľstvo
           s ť a h u j e   
            z rokovania
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2 a parcely č. 12780/248 -ostatné plochy o výmere 848 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho  Geometrického  plánu č. 28/2011 vypracovanom  Ing. Mariánom Voštinárom AGM pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B,
Vyhodnotenie: ruší uznesenie

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/19	Miestne zastupiteľstvo
sťahuje z rokovania
návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B
Vyhodnotenie: ruší uznesenie






























































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 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 27. augusta 2013.






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  25. júla  2013
 

