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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1. Trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 11/18, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14, 18/04, 6MMZ/14, 19/04C, 19/09/B, 19/12, 19/15, 19/17,19/21, 19/23C, 19/28

2. Splnené sú uznesenia:

13/18/B, 17/24, 17/26, 17/27, 17/30, 17/35, 6MMZ/11, 18/15, 18/17, 18/19, 18/20, 18/22, 19/03, 19/04/A,B,D, 19/05, 19/06, 19/07, 19/08, 19/09/A, 19/10, 19/11, 19/14, 19/16, 19/18, 19/19, 19/22,  19/23/A,B, 19/24, 19/25, 19/26, 19/27

3. Ruší uznesenie

8/15, 18/10, 19/13, 19/20



















                 	







                                             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 : 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 : 11.12.2012
14/09/B 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 alikvotných 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: 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  €.
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: 15.10.2013
18/04  Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
       úpravu rozpočtu na rok 2013, a to:
Bežné príjmy vo výške  14 783 568,19 €
Bežné výdavky vo výške  14 783 568,19 €
Finančné operácie vo výške 34 309,00 € (zostatok prostriedkov z minulých rokov)

Kapitálové príjmy vo výške  420 386,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 2 880 454,00 €
Finančné operácie vo výške  2 460 068,00 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 17 698 331,19 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 17 664 022,19 €
Finančné operácie celkom vo výške 2 494 377,00 €

     a/ bez pripomienok

B.  z r u š u j e
                  uznesenia č.17/25 zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BNM z 11. 6. 2013 
Vyhodnotenie: v konaní


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
6MMZ/14  Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania 
návrh na predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN:
-	parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2 pre MUDr. Arnošta Kolozsiho a Ingrid Kolozsiovú, obaja trvale bytom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2 pre Ing. arch. Augustína Konráda bytom Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, pre Ing. Františka Stupku a Annu Stupkovú obaja trvale bytom Ďumbierska 16, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2, pre Ing. Martina Slaninku bytom Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava
pre k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 - ostatné plochy o výmere 63 m2 vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 3673 pre k. ú. Vinohrady; na základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Vyhodnotenie: v konaní


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/04/C  Miestne zastupiteľstvo
  C.  s p l n o m o c ň u j e
                  starostu mestskej časti:
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2014 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými     opatreniami, ktorými sú:
	presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov,
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.
Vyhodnotenie: v konaní   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/09/B   Miestne zastupiteľstvo	
   B.   u k l a d á
                riaditeľom škôl
                použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov 
v školských kluboch detí.
Vyhodnotenie: v konaní


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/12  Miestne zastupiteľstvo
predkladateľ sťahuje z rokovanie 
predložený návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok, podľa ktorého Mestská časť Bratislava – Nové Mesto uhradí svoj záväzok voči p. Klaudii Markovej vo výške 42.670,83 €, v lehote do 31.12.2013.
Vyhodnotenie: v konaní   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/15  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom: 
● 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, v rozsahu 503,1 m2 pri celkovej výmere 601 m2,
● 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,
● stožiarov lanovej dráhy, 
● príslušenstva a súčastí časti stavby Lanovky – hornej stanice a stavby Lanovky - dolnej stanice, ako aj stožiarov lanovej dráhy - visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú 
   lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom,
● 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,
● časti pozemku parcely registra “C“ č.19614/6 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 152 m2 pri celkovej výmere 797 m2, 
●	časti pozemku parcely registra “C“ č. 19614/7 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 426 m2 pri celkovej výmere 573 m2
●	časti pozemku parcely registra “C“ č. 19614/9 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 268 m2 pri celkovej výmere 622 m2.
	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.

Vyhodnotenie: v konaní



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/17  Miestne zastupiteľstvo
sťahuje  z  rokovania
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.06.2012.
Vyhodnotenie: v konaní  


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/21  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
a) 	vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súpisné číslo: 2315 na parc. registra „C“ č.  6742/1 o výmere 411 m2, vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
Vyhodnotenie: v konaní     



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/23/C  Miestne zastupiteľstvo
C:  u k l a d á 
      prednostovi
prehodnotiť existujúci stav  a predložiť návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom uvedených priestorov.
Vyhodnotenie: v konaní  


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/28  Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu
      a) zverejňovať na webovej stránke 
a1) všetky oznámenia, rozhodnutia, povolenia, upovedomenia stavebného úradu mestskej časti a špeciálneho stavebného úradu mestskej časti
         a2)   všetky stanoviská mestskej časti k investičnej činnosti
a3)  všetky oznámenia mestskej časti vo veci súhlasu na výrub drevín a všetky rozhodnutia mestskej časti o súhlas na výrub drevín
         Termín plnenia: trvalý	
					
b)   zabezpečiť pozývanie poslancov mestskej časti na všetky stretnutia s obyvateľmi mestskej časti organizované alebo spoluorganizované mestskou časťou zastúpené starostom mestskej časti, alebo na ktorých organizáciu finančne, personálne, materiálne alebo iným spôsobom prispieva a to minimálne päť dní pred konaním akcie prostredníctvom mailových adries, ktoré si poslanci mestskej časti nahlásili na organizačnom oddelení mestskej časti
     Termín plnenia: trvalý						

c)   zabezpečiť pozývanie  poslancov  mestskej  časti  na všetky kultúrne a spoločenské akcie (najmä koncerty, galakoncerty, uvítanie detí do života, akcie pre jubilantov, divadelné predstavenia a iné), ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mestská časť zastúpená starostom mestskej časti, alebo na ktorých organizáciu finančne, personálne, materiálne alebo iným spôsobom prispieva a to minimálne päť dní pred konaním akcie prostredníctvom mailových adries, ktoré si poslanci mestskej časti nahlásili na organizačnom oddelení mestskej časti
     Termín plnenia: trvalý, uznesenie je pozastavené	
					
d1)    zabezpečiť pravidelné oboznamovanie poslancov so stavom všetkých investičných akcií a rekonštrukcií mestskej časti uskutočňovaných z rozpočtu mestskej časti (bežného aj kapitálového) ako aj sponzorských darov venovaných mestskej časti, formou jednoduchej tabuľky (príloha 1) a to na mesačnej báze, vždy do 7 kalendárneho dňa aktuálneho mesiaca (stav k prvému dňu aktuálneho mesiaca)
d2)    zabezpečiť zaslanie stavu investičných akcií a rekonštrukcií poslancom emailom po prvý krát v mesiaci január 2014
     		Termín plnenia: trvalý
Vyhodnotenie: v konaní
Uznesenie č. 19/28 a) bolo starostom v súlade so zákonom pozastavené   a požiadané boli o výklad viaceré inštitúcie.    
Uznesenie č. 19/28 b), c), d) sa realizuje v súlade s pokynmi starostu.


















2. Splnené boli uznesenia:


Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/18/B 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
Vyhodnotenie : v konaní
Vecné plnenie jednotlivých investícií 
MŠ Légerského – strecha, zateplenie – akcia realizovaná v 9. – 10.2013
MŠ Pionierska – stavebné úpravy – práce sú ukončené
Výmena okien (Sibírska, Légerského, Šuňavcová, Česká)
Vyhodnotenie: splnené
		Sibírska, Česká – ukončené
Legerského, Šuňavcová – uznesením č. 19/04 zo dňa 17.12.2013 presunuté do 01.2014


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.
Vyhodnotenie: splnené, schválené kapitálové výdavky vo výške 214.920 € boli zabezpečené a realizované k 31.12.2013.      					                                        


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
Vyhodnotenie: splnené, schválené kapitálové výdavky boli zabezpečené a realizované k 31.12.2013.          					                                        






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.  
Vyhodnotenie: splnené, schválené kapitálové výdavky boli zabezpečené a realizované k 31.12.2013.           					                                        


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. 
Vyhodnotenie: splnené, súťaž vypísaná, prihláška nepodaná v lehote – žiaden uchádzač. Na MZ konanom 17.12.2013 bolo uznesením MZ č. 19/15 schválené vypísanie novej súťaže, ktorá teraz prebieha.

     					                                        
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
 Vyhodnotenie: splnené bod 1, 3. Bodn 2 uznesením MZ č. 19/04 zo dňa 17.12.2013 presunuté do 01.2014.					                                        



Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
6MMZ/11 Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
za  účelom  uloženia  výtlačného potrubia  z prečerpávacej stanice kanalizácie z bytových domov na Bojnickej  č. 19 – 25  
1/  zriadenie  vecného  bremena na pozemky  parc. č. 13 587/3, 13 587/2 a 13 589/7  vo vlastníctve  Istrochem-u Reality, a.s. so sídlom  na Nobelovej č. 34, Bratislava, na dobu určitú do  30.6.2023
2/  cenu  33,19 €/bm   za  zriadenie  vecného bremena,  ktorá pri dĺžke  trasy  100 bm  predstavuje  jednorazovú sumu 3 319 €
3/  Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  Mgr. Rudolfa Kusého  k  podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena  na  pozemku  vo  vlastníctve   Istrochem Reality, a.s.  so  sídlom  na  Nobelovej  č. 34  Bratislava.
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 18/22 zo dňa 15.10.2013.



Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/15  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zriadenie odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3879/B za účelom uloženia káblového elektrického vedenia. Odplata vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 181/2013 zo dňa 10. 7. 2013, vypracovaným Ing. Petrom Vinklerom, vo výške 11.000,00 € za podmienky, že zmluva o zriadení vecného bremena bude žiadateľom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v  miestnom zastupiteľstve a odplata bude pripísaná na účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v lehote 15 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná a odplata v uvedenej lehote nebude pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 19/24 zo dňa 17.12.2013.


Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/17  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predložený návrh Dohody o prevzatí záväzku Hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúceho z rozhodnutí:
	Star-271/2009 ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08.04.2009

Star-2109/2010 ÚPŽP – 2040/2010/AKM
Star-1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013,
podľa ktorej Mestská časť Bratislava-Nové Mesto preberá záväzok Hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu.
Vyhodnotenie: splnené, dohoda je podpísaná.      
Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/19  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súpisné číslo: 2315 na parc. registra „C“ č.  6742/1 o výmere 411 m2, vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“  s priloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
Vyhodnotenie: splnené uznesením MR č. 19/21 zo dňa 17.12.2013. 



Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/20  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 17/24 zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z 11.06.2013 bod 1.2 nasledovne:
položka	prostriedok					počet	cena s DPH
     2.		zametacie zariadenie				  1 ks	45.000,00 €
Vyhodnotenie: splnené, schválené kapitálové výdavky boli zabezpečené a realizované k 31.12.2013.           		      



Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/22  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 23.08.2013 v časti  bodu 1/ a to nasledovne:

1/  uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemky registra „C“ KN parc. č. 13587/3, parc. č. 13587/2 a parc. č. 13589/7 vo vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 79 525, na dobu určitú do 30.06.2023, v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; spolu s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vyššie citované nehnuteľnosti.

zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 23.08.2013 v časti  bodu 3/ a to nasledovne:

 3/ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctva Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 79 525; ako aj k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vyššie citované nehnuteľnosti.
Vyhodnotenie: splnené  - zmluva je uzatvorená.    					                                        



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/03  Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
            1.    trvá termín plnenia uznesení:
       22/20, 8/15, 11/18, 13/18/B, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14,  17/24,  17/25,  17/26,  17/27,  17/30, 17/35, 6MMZ/11, 6MMZ/14,  18/04,  18/10,  18/15,  18/17,  18/19,  18/20,  18/22
2.    splnené sú uznesenia:
   18/02,  18/05,  18/06,  18/07,  18/08,  18/09,  18/11,  18/12,  18/13,  18/14, 18/16,  18/18,  18/21,  18/23,  18/24,  18/25
3. ruší uznesenie:
                17/25
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/04/A,B,   Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
1. zmeny k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014, predložené poslaneckými klubmi. 
       2.  vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 vo výške          23.345.108 €.
u k l a d á
prednostovi 
spracovať na základe schválených zmien rozpočtu na rok 2014, resp. zapracovať schválené zmeny do textu návrhu rozpočtu na rok 2014 v súlade s písmenom A, bod 1. a bod 2.
D.  s ch v a ľ u j e
      návrhy rozpočtov na roky 2015 a 2016
Vyhodnotenie: splnené   



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/05   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Vyhodnotenie: splnené   



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/06   Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I.. polrok 2014.
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/07   Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia finančného a hospodárskeho Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranú na evidenciu a výber daní.
Vyhodnotenie: splnené 


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/08   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014. 
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/09/A   Miestne zastupiteľstvo
A.   s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Město.
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/10   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014.
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/11   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014.
Vyhodnotenie: splnené   
   
Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/14   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
pomenovanie novovzniknutej ulice názvom „Svätovavrinecká“ v lokalite „Koliba“, katastrálne územie Vinohrady.
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/16   Miestne zastupiteľstvo
A:	z r u š u j e    
Uznesenie č. 18/10 zo dňa 15.10.2013

B:	s c h v a ľ u j e
zníženie nájomného z prenájmu nebytového priestoru č. N 12 - 901, o celkovej výmere podlahovej plochy 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ul. J. C. Hronského č. 16 - 20 v Bratislave; súpisné číslo 1636 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 11924/1 až 8 evidovaného na LV č. 3059 pre k. ú. Nové Mesto, ktorý má Mestská časť Bratislava – Nové mesto v správe a ktorý je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ; o 15% zo sumy 987,07 € / rok; nájomcovi  spoločnosti  ŽBLNK  TOMAX, s.r.o.  so  sídlom Björnsonova 3040/7, 811 05 
Bratislava, IČO: 43 910 904, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49931/B; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.06.2015; ako prípad hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 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 1999 užívaný ako ekologická rýchločistiareň, ktorá poskytuje obyvateľom danej lokality svoje služby, obyvatelia sú s jej existenciou stotožnený a jej existenciu hodnotia kladne; pričom rozsah prenájmu predstavuje len malú časť celkovej úžitkovej plochy, ktorú prevádzka rýchločistiarne ŽBLNK predstavuje. Prevádzka rýchločistiarne ŽBLNK je z väčšej časti (110 m2) situovaná v nebytových priestoroch bytového domu na ul. J. C. Hronského 12-14, ktoré sú vo vlastníctve Bytového družstva Bratislava III so sídlom na ul. Kominárska 8 v Bratislave, IČO: 00 169 633.
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/18   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/113 – ostatné plochy, vo výmere 10 m2, ktorý je pre katastrálne územie Vinohrady evidovaný na LV č. 3673; pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová 12, 831 01 Bratislava, ako prípad hodným osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok registra „C“ parc. č. 6005/113 je susedným pozemkom k pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/15 evidovanom na LV č. 2382 pre katastrálne územie Vinohrady, ktorý
	sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, rod. Košťálovej;

je včlenený do nehnuteľností, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, rod. Košťálovej; 
je dlhodobo bezpodielovými spoluvlastníkmi užívaný, pričom sa na prevádzanom pozemku nachádza oplotenie vybudované bezpodielovými spoluvlastníkmi a ohraničujúce pozemky v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré sú evidované pre katastrálne územie Vinohrady na LV č. 2382. 
Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom posudku č. 215/2013 zo dňa 20.08.2013 vo výške 1 580,00 € 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  15  dní  odo  dňa  obojstranného  podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené  



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/19   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/112 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, ktorý je pre katastrálne územie Vinohrady evidovaný na LV č. 3673; pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová 12, 831 01 Bratislava, ktorí sú bezpodieloví spoluvlastníci stavby dvojgaráže nachádzajúcej (z časti) sa na prevádzanom pozemku so súpisným číslom 3140, ktorá je evidovaná na LV č. 2382 pre katastrálne územie Vinohrady; a to za všeobecnú hodnotu pozemku tak ako je stanovená v znaleckom posudku č. 94/2013 zo dňa 12.04.2013, 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 475,00 € 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 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/22   Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 – Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2, vedenom na LV č. 2382, v rozsahu 34,5 m2, ktorý má Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverený od vlastníka pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, a tento ďalej zverila EKO-podniku VPS, pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so 
sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01  Bratislava, IČO: 35 958 766. 
Vyhodnotenie: splnené   



Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/23/A,B   Miestne zastupiteľstvo
1.    s c h v a ľ u j e
A:  zníženie mesačného nájomného na sumu 2.000,00 € mesačne
za prenájom spoločenského domu VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30  o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1. až 5. uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka prenajatý spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, a ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 2002, do  predmetu  nájmu  investoval  vlastné  finančné  prostriedky,  sám  na  vlastné  náklady, predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť; počnúc od 01.12.2013 do 30.06.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
S podmienkami:
	Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;

nájomca najneskôr ku dňu 31.12.2013 uhradí nájomné vo výške 3.504,60 € za obdobie kalendárneho mesiaca október 2013 a nájomné vo výške 3 504,60 € za obdobie kalendárneho mesiaca november 2013; pričom za úhradu sa považuje pripísanie dlžnej sumy na účet mestskej časti. V prípade, ak nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote uhradené, toto uznesenie stráca platnosť;

B:  zmenu Nájomnej zmluvy 
v časti doby nájmu - na dobu neurčitú s možnosťou jej ukončenia výpoveďou:
	bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa s dvojtýždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho týždňa po doručení výpovede nájomcovi;

podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zo strany nájomcu so šesť mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho polroka po doručení  výpovede prenajímateľovi.
Vyhodnotenie: splnené  


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/24   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu Uznesenia č. 18/15 z 18. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto konaného dňa 15.10.2013, nasledovne: 
„zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok registra „C“ KN parc. č. 12204/3 – Ostatné plochy o výmere 2709 m2, v k.ú. Nové Mesto, vedenom na LV č. 3749, v prospech žiadateľa - spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3879/B, za účelom uloženia káblového elektrického vedenia. Odplata vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom číslo 181/2013 zo dňa 10.07.2013, vypracovaným  Ing. Petrom  Vinklerom,  vo  výške  11.000,00  €  za  podmienky,  že  zmluva 
o zriadení vecného bremena bude žiadateľom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a odplata bude pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v lehote 15 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná a odplata v uvedenej lehote nebude pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/25   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 SR Bratislavy č. .../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia.
Vyhodnotenie: splnené   




Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/26   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 sa dopĺňa čl. 9 ods. 6 písm. f).
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/27   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
       zmenu doby trvania nájmu predmetov nájmu
a)	parc. č. 15132/1   časť o výmere 1.470 mﾲ1.470 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
b)	parc. č. 15132/63  o výmere 643 mﾲ643 m², druh pozemku –  zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
c)	parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 mﾲ4.950 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
d)	parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 mﾲ2.302 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“; 
nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto, obec Bratislava – MČ Nové Mesto,  okres Bratislava III,  v katastri nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava III, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, konaného dňa 20.12.1990; nájomcovi Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341; na dobu určitú v trvaní 15 rokov od účinnosti dodatku nájomnej zmluvy; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od roku 1975 užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže prostredníctvom športového občianskeho združenia, na základe Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013 zo dňa 28.10.2013 uzatvorenej so správcom zvereného majetku, s  odvolaním  na  pripravované  Memorandum  o vzájomnej  spolupráci  medzi   MČ 
Bratislava-Nové Mesto a futbalovým klubom za účelom vzniku miestneho športového klubu pod názvom „Novomestský športový klub BCT Bratislava“ a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach FK BCT na roky 2014 až 2026.
Vyhodnotenie: splnené   
   

 

 
   





  





    




























3. Ruší uznesenie:


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 : zrušené 


Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ulici J.C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. so sídlom na Björnsonovej č. 7, ktorý v týchto priestoroch prevádzkuje rýchločistiareň o 15% z ročného nájmu na obdobie od 1.10.2013 do 30.6.2015
Vyhodnotenie: zrušené uznesením MZ č. 19/16 zo dňa 17.12.2013.


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/13  Miestne zastupiteľstvo
sťahuje  z  rokovania  
návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto ako:
-	parc. č. 12738/15 – ostatné plochy o výmere     	89 m2, 
-	parc. č. 12738/16 – ostatné plochy o výmere      	49 m2,
-	parc. č. 12738/17 – ostatné plochy o výmere	177 m2,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 12738/8 a sú evidované Geometrickým plánom č. 11/2013 zo dňa 23.05.2013 vyhotoveným spoločnosťou K-GEO s.r.o., Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overeným dňa 04.06.2013; na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy; pre spoločnosť ImmoBuild Group s. r. o. so sídlom Komárnická 28, 821 03 Bratislava,  IČO 35 975 768. 
Vyhodnotenie: zrušené   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/20  Miestne zastupiteľstvo
	s ť a h u j e  z rokovania
návrh na prenájom časti pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, a to: parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria – 965 mﾲ965 m² a parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria – 36 mﾲ36 m².
Vyhodnotenie: zrušené
     






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 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 11. februára  2014.



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  31. januára 2014
 
	


