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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1. Trvá termín plnenia uznesení:
19/04C, 19/09/B
20/12, 20/14, 
21/08/C,
22/14, 22/16/1, 22/30, 22/31, 
7MMZ/10, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18
23/05/B, 23/06, 23/12, 23/13, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19
01/12/B, 01/13
  
2. Splnené sú uznesenia:
22/20
19/28/B,C,D/1-2,
20/13, 20/17/3, 20/18,  20/20
21/08/A-B, 21/22, 21/23
22/16/2, 22/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/35, 
7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7/MMZ/13
23/03, 23/04, 23/05/A, 23/07, 23/08, 23/09, 23/10, 23/11, 23/14, 23/15
01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11,01/12/A, 01/14, 01/15, 01/16

3. Ruší uznesenie
11/18, 22/33, 22/34, 23/20





                 	












                                 




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

1. Uznesenia 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 ,  vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

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 , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/12	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
1.    Kapitálové výdavky pre ZŠ a MŠ Cádrova 23, Bratislava:
       Položka	prostriedok				počet	cena s DPH
1.	elektrická pec pre školskú kuchyňu	  1 ks	     2.800 €
                      2. 	poplašný systém narušenia		  1 ks	     9.700 €
                      3.		čistiaci stroj				  1 ks	     2.000 €
			Výdavky celkom s DPH 20% 	               11.500 €
2.  Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11.500 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní, vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov z uznesenia č. 19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 17.12.2013 takto:
     Stredisko		prostriedok				počet	cena s DPH
DI Kuchajda		vozidlo 7-miestne s korbou		  1 ks	    20.900 €
Údržba zelene		vozidlo 7-miestne so sklápacou korbou    1 ks	    29.000 €
					Výdavky celkom s DPH 20%	   49.900 €
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní, vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014


Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
21/08    Miestne zastupiteľstvo 
	s c h v a ľ u j e
	C.   p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová
- bez pripomienok	
Vyhodnotenie: v konaní,

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu na rok 2014, a to:
Bežné príjmy vo výške  15 529 285,59 €
Bežné výdavky vo výške  15 536 367,42 €

Kapitálové príjmy vo výške  4 168 343,74 €
Kapitálové výdavky vo výške 8 259 442,59 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 23 807 170,71 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 23 795 810,01 €
Finančné operácie celkom vo výške 4 109 541,38 €
Vyhodnotenie: v konaní , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/16/1	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1.	poskytnutie účelovo viazaných zúčtovateľných dotácií v  pilotnom kole participatívneho rozpočtu na jednotlivé vybrané projekty participatívneho rozpočtu (podľa zoznamu) občianskym združeniam, ktoré zabezpečia realizáciu vybraných projektov a zúčtovanie poskytnutých dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v znení neskorších predpisov v celkovej čiastke 25.000 €:
	- Ako nájsť v tele zdravého ducha
	- Revitalizácia stanice Filiálka – 2014
	- Aj málo je niekedy veľa
	- Gaudiho dielnička
	- Zeleninovo-komunitná záhrada
	- Škola dokorán
	- Bylinné spoločenstvá
	- Cyklo-point
	- Po zastávka
	- Prevencia sociálnej izolácie
	- Pestujeme dobro(tky)
Vyhodnotenie: v konaní,  vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014 
											
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/30	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
z rozpočtovej čiastky v rámci investičných akcií Revitalizácia – Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení použitie finančnej čiastky vo výške 126.000,00 € na realizáciu akcie Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/31	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
             Návrh na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Vyhodnotenie: v konaní 

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000 € .
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
FK 0510   EK 633006  2     zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   4 000 €
FK 0510   EK 644002         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   5 000 €
FK 0510   EK 637004         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške      700 €
FK 0560   EK 637011  1     zdroj 41  program 5.3.3 HS 0252   vo výške      300 €
FK 0540   EK 637004          zdroj 41  program 5.2.1 HS 0252   vo výške  3 468 €
FK 0540   EK 633006          zdroj 41  program 5.2.2 HS 0252   vo výške  5 000 € 
FK 0443   EK 636001          zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške  1 000 €
FK 0443   EK 637005  8      zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške     213 €
FK 01116 EK 633006          zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010   vo výške     319 €                                                                  
      									    Spolu  20 000 € 
2.   Navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO - podniku VPS  v časti bežných   výdavkov  pre rok 2014 o 13 192 €  za účelom doriešenia  financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka - MČ B-NM na Bojnickej ulici v Bratislave.
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
FK 01116  EK 633006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€
FK 01116  EK 635006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 01116  EK 637011        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              
 									 Spolu  13 192 € 
3.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 15 000 € na opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
       Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635006/1       zdroj 41  program 4.3    HS 0611  vo výške 15 000 €                                                                              
4.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 10 000 € na čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              
5.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 4 000 € na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 – Správa bytov, avšak práce bude realizovať EKO – podnik VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0660    EK 637004        zdroj 41  program 6.3    HS 0012  vo výške 4 000 |€                                                                              
Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí:  62 192 €.
                  - bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014 

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/16  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Použitie čiastky vo výške 60 000 € z rozpočtovanej čiastky v rámci investičných akcií – „Realizácia  -  Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení „ na realizáciu akcie: Vybudovanie 2 tried materskej školy v priestoroch Základnej školy Kalinčiakova
2.   Presun v časti bežných výdavkov vo výške 23 000 € z programov:
Funkčná klasifikácia 0912 položka 635006 ZŠ – Rezerva na BV ZŠ 
      kód zdroja 41 program 8.2 hosp. stredisko 0400 vo výške  5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 633006 Všeobecný materiál /Správa úradu/ 
kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške 5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 635006 Údržba budov, priestorov, objektov /Správa úradu/ kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške  5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 637011 Štúdie, expertízy, posudky /Správa úradu/ kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške  8 000,00 €
na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova  - novovybudovanú materskú školu, a to:
Nákup detských stolov a stoličiek
Nákup detských postielok 
Nákup hračiek pre deti
Nákup skriniek, skriňovej zostavy do triedy 
Nákup zariadenia pre stravovanie detí (taniere, príbory, poháre  a pod.) 
Nákup vyučovacích pomôcok 
                   -  bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014 

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/17  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
presun v časti kapitálových výdavkov  vo výške 5 000 € z „ Programu 4.3 Cestná doprava  - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie“ z akcie :
0912   717002/165  43    4.3    0410 -  Realizácia – rekonštrukcia MŠ Legerského 
na obstaranie - zakúpenie 2 elektrických rúr na pečenie pre jedáleň  Základnej školy s materskou školou Sibírska 
                  -   bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/18  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.	Finančné prostriedky na dohody o pracovnej činnosti s odvodmi pre pracovníkov kancelárie na druhý polrok 2014 vo výške 13 833 €.
2.   Presun finančných prostriedkov vo výške 13 833 € sa vykoná z:
FK 01116 položka 633006 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo výške 3 000 €
FK 08209 položka 637002/2 zdroj 41 program 7.5 HS 0060 vo výške 3 833 €
FK 0451 položka 635006/1 zdroj 41 program 4.3 HS 0611 vo výške 7 000 €
3. Plán činnosti a spôsob riešenia Kancelárie pre participáciu verejnosti
        - bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/05/B  Miestne zastupiteľstvo
 B.     u k l a d á 
1.  Vypracovať zásady o prenajímaní majetku obce v súlade so zákonom o majetku obcí s určením pravidiel a postupov prenechávania majetku obce do nájmu.
	Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM                               Termín: do 31. 12. 2014
Vyhodnotenie: v konaní, Zásady sú vypracované a budú predložené na rokovanie MZ

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/06    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.   presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 8 900,00 € na nákup motorového vozidla pre oddelenie sociálnych služieb na rozvoz stravy v rámci poskytovania opatrovateľskej služby
Presun sa vykoná               
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma €
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  8900,00
na:
10202
714001
43
9.3
0018
Nákup osobného automobilu
+ 8900,00

2.   navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS na projekt Štúdia energetickej náročnosti vo výške 15 000 €
           Presun sa vykoná: 
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
716/25
43
4.3
0612
Štúdia energetickej náročnosti
- 15 000,00
na:
0620
721001/8
43
6.2
0131
Štúdia energetickej náročnosti -kapitálový transfer
+15 000,00

3.  navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS  na Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar vo výške 13 000 €
Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
717001/27
43
4.3
0612
Obstaranie stroja na vykres.čiar
-13 000,00
na:
0620
721001/9
43
6.2
0131
Obstaranie stroja na vykres.čiar-kapitálový transfer
+13 000,00

4.   presun  finančných  prostriedkov  v  časti  kapitálových  výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Projektovú dokumentáciu - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 1 000 € 
Presun sa vykoná:             
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  1 000,00
na:
0443
716/355
43
4.3
0612
PD- Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova
+ 1 000,00

5.  presun finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Realizáciu akcie Oplotenie–ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 10 000 € 
  Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  10 000,00
na:
0443
717002/355
43
4.3
0612
Real. - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova
+ 10 000,00

6.  navýšenie príspevku - finančných prostriedkov vo výške 2 000 € v časti bežných výdavkov na dohodu o vykonaní práce pre pracovníka EKO-podniku VPS, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar pre parkovaciu politiku.
  Presun sa vykoná:               
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0451
635006/1
41
4.3
0611
Oprava a údržba komunikácie
-  2 000,00
na:
0620
641001
41
6.2
0131
EKO-podnik VPS - bežný transfer
+ 2 000,00

       - bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/12	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
	Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31.755 m2 od Istrochemu Reality, a.s.
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/13	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh cenového  výmeru  na  prenájom nebytových priestorov a s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Zmenu dotácií na korčuľovanie na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
- z položky 1090 642001/241 1.6.  0130 OZ – soc. oblasť                        -  7.296 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  7.296 €  
- z položky 0451 635006/5 41 4.3. 0610 Parkov.čiary – parkov. politika  -   3.500 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  3.500 €  
- bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/17	Miestne zastupiteľstvo
	materiál	
Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
nezískal dostatočný počet hlasov
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014								
23/18	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí 
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/19	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava 
Vyhodnotenie: v konaní
 
Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/12/B Miestne zastupiteľstvo
B. u k l a d á
                1. predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva
 predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z radov občanov (neposlancov)		Termín: 28. 2. 2015
Vyhodnotenie: v konaní
										
Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/13 Miestne zastupiteľstvo
v y h l a s u j e
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 17.02.2015 za deň konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na ul. Vajnorskej č. 21 v Bratislave vo Veľkej sále
u r č u j e
      požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu miestneho kontrolóra spĺňať
   kvalifikačné predpoklady:
- 	minimálne úplné stredné vzdelanie
b)	iné predpoklady:
-	prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, resp. v právnickej alebo v kontrolnej činnosti, a to minimálne 4 roky;
-	komunikatívnosť;
- 	organizačné a riadiace schopnosti;
-	bezúhonnosť 
	             náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
	osobné údaje kandidáta, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj;

písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiu o príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
profesijný životopis;
čestné prehlásenie o bezúhonnosti, napr. nevykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou miestneho kontrolóra podľa § 18 ods. 2 zákona, nie je dlžníkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. Hlavnému mestu SR Bratislave, nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, nie je voči jeho osobe vedené trestné stíhanie  a pod.;
doklad preukazujúci dosiahnutú prax.
Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ, a to najneskôr do 03.02.2015 do 15:00 hod. do podateľne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
s c h v a ľ u j e
spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
-	verejným hlasovaním
4. 	u r č u j e
dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra pred hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotlivý kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska)
5.	u r č u j e
dĺžku pracovného času miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok	
6.	s p l n o m o c ň u j e   starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, ktorá bude  zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva; pričom zároveň určí jedného z poslancov miestneho zastupiteľstva predsedom tejto komisie. Komisia najneskôr do 10.02.2015 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
u k l a d á   starostovi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, t. j. na web sídle mestskej časti, v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA, v televíznom vysielaní TV BA.   
	s pripomienkami							
Vyhodnotenie: v konaní
































2. Splnené boli uznesenia:

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: splnené, pravidelne sa predkladá uložené ako pracovná úloha pre odd.     sociálnych služieb - priamo zodp. p. Repáňová

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/28  Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu			
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						
Vyhodnotenie: splnené, uznesenie sa pravidelne plní, ako pracovná úloha pre Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

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	
Vyhodnotenie: splnené, uznesenie sa pravidelne plní, ako pracovná úloha pre Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
					
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: splnené, uznesenie sa pravidelne mesačne plní, ako pracovná úloha pre prednostu MÚ v spojení so zodpovednými zamestnancami za jednotlivé investičné akcie

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/13	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: splnené




Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
Nové znenie schválené 15.4.2014
„20/17 Miestne zastupiteľstvo	
3. ž i a d a 
starostu
zabezpečiť, aby všetky zadania pre architektonickú súťaž, prípadne štúdiu, pred ich zadaním  prerokovali komisie miestneho zastupiteľstva.
            - bez pripomienok	
Vyhodnotenie: splnené uznesenie sa pravidelne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre architekta MČ

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/18	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a 
starostu
zabezpečiť pravidelné zverejňovanie všetkých stanovísk mestskej časti k investičnej činnosti na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti, a to do piatich pracovných dní od podpisu starostom mestskej časti, alebo iným pracovníkom mestskej časti          Termín: trvale 
           - bez pripomienok 
Vyhodnotenie: splnené.
uznesenie sa pravidelne mesačne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre odd. ÚPaŽP  - miestny úrad už od 1.1.2014 zverejňuje všetky stanoviská mestskej časti k investičnej činnosti 

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
Nové znenie schválené  z 15.4.2014
20/20	Miestne zastupiteľstvo	
o d p o r ú č a  
starostovi,
aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti všetkých oznámení mestskej časti vo veci súhlasu na výrub drevín do troch dní od ich podpisu starostom, alebo iným povereným pracovníkom mestskej časti  všetkých rozhodnutí mestskej časti o súhlase na výrub drevín na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti, a to do troch pracovných dní od starostom mestskej časti, alebo iným pracovníkom mestskej časti                       Termín: trvale
            - bez pripomienok
Vyhodnotenie: splnené,  
uznesenie sa pravidelne mesačne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre odd. ÚPaŽP  - miestny úrad už od 1.1.2012 zverejňuje vyššie uvedené dokumenty v súlade so zákonom určenou povinnosťou

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
21/08    Miestne zastupiteľstvo 
	s c h v a ľ u j e
A.  s c h v a ľ u j e 
1.   Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených  pri  prerokúvaní Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
2.    Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
B.   b e r i e   n a    v e d o m i e
stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania
             - bez pripomienok	
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
21/22	Miestne zastupiteľstvo	
o d p o r ú č a 
starostovi,
aby zabezpečil na oficiálnej internetovej stránke samosprávy MČ Bratislava-Nové Mesto pravidelné zverejňovanie
všetkých oznámení a upovedomení stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestskej časti, a to do troch dní od podpisu starostom alebo iným pracovníkom mestskej časti,
všetkých rozhodnutí, povolení, stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestskej časti, a to do troch pracovných dní od ich právoplatnosti
- bez pripomienok  							
Vyhodnotenie: splnené,  
uznesenie sa pravidelne mesačne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre odd. ÚKaSP  - miestny úrad už od 1.1.2012 zverejňuje vyššie uvedené dokumenty v súlade so zákonom určenou povinnosťou

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
21/23	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a   starostu,
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých zámerov alebo oznámení podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj na oficiálnej internetovej stránke samosprávy MČ Bratislava-Nové Mesto, a to do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia
           - bez pripomienok  			
Vyhodnotenie: splnené,  
uznesenie sa pravidelne mesačne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre odd. ÚPa ŽP  - miestny úrad už od 1.1.2012 zverejňuje vyššie uvedené dokumenty v súlade so zákonom určenou povinnosťou

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/16/2	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
2.  mechanizmus práce participatívneho rozpočtu mestskej časti B-NM
 -s pripomienkami:
  	Do mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu  
             v bode 1 Zastupiteľstvo - doplniť zarážky:
- schvaľuje na začiatku kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť Kancelárie pre participáciu (výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné, atď.)
- schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu (výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov, atď.), ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania
            v bode 2 Starosta spolu s Kanceláriou pre participáciu a MÚ zabezpečuje doplniť zarážky:
  	- pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované Kanceláriou pre participáciu komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva
Vyhodnotenie: Dokument schválený a upravený, konania sa realizujú

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/17	Miestne zastupiteľstvo	
1. s ú h l a s í
    so Zmenami a doplnkami 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami, ktoré sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme a sú súčasťou tohto uznesenia
2. p o v e r u j e
    	    starostu mestskej časti
 zaslaním prijatého uznesenia primátorovi hlavného mesta
Vyhodnotenie: splnené	
             3. ž i a d a
             prednostu,
             aby pravidelne zabezpečoval:
      - predkladanie všetkých návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu
- predkladanie všetkých pripomienok k návrhom na zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu.
- zverejňovanie na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti všetkých stanovísk a pripomienok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k urbanistickým štúdiám, ktoré majú za cieľ zmeniť a doplniť Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo územný plán zóny a to do troch dní odo dňa ich podpisu starostom, alebo iným pracovníkov mestskej časti
Vyhodnotenie: splnené uznesenie sa pravidelne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre architekta MČ

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/20	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:
1) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, s. č. 1300, nachádzajúceho sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: 	
●  priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a 
●    knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2
2) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a.s.,; všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
Vyhodnotenie: uzavreté, súťaž bola neúspešná, v lehote nebola podaná žiadna ponuka

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/26	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
predaj pozemkov registra „C“ KN evidovaných Geometrickým plánom č. 13/2013 zo dňa 25.03.2013 Ing. Mariánom Voštinárom – AGM, Jesenná 2, 821 02 Bratislava,                         IČO: 32 107 820, autorizačne overeným dňa 25.03.2013, úradne overeným dňa 28.03.2013:
parc. č. 6743/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Mgr. Martina Riegel a Mgr. Editu Riegelovú 
parc. č.  6743/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Ing. Imricha Kelecsényiho a Juranu Kelecsényiovú
parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Annu Čúzyovú
parc. č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Máriu Šilanovú
; v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 205/2013 zo dňa 24.10.2013 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: celkovo 11 500,00 € 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 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/27	Miestne zastupiteľstvo	
A)  z r i a ď u j e
Programovú radu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, ktorá bude v spolupráci so starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto koordinovať a určovať požiadavky na obsahovú náplň jednotlivých televíznych programov (zvukovoobrazových záznamov, audiovizuálnych diel atď.), ktoré pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zhotovujú jej zmluvní partneri, najmä spoločnosť CITY TV, s.r.o. a ktorá bude dohliadať na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv medzi mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a jednotlivými zhotoviteľmi zvukovoobrazových záznamov a audiovizuálnych diel, najmä so spoločnosťou CITY TV, s.r.o. 
B) v o l í 	
     členov Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie:
    	  a) JUDr. Richard Mikulec – nominácia za klub nezávislých poslancov
     b) Ing. Katarína Augustinič – nominácia za klub KDH, NOVA, nezávislí poslanci
     c) Mgr. Dan Sládek – nominácia za  klub SDKÚ-DS
     	 d) Mgr. Marek Tettinger – nominácia za MÚ B-NM
C)  u r č u j e, 
 že Programová rada mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie bude zasadať pravidelne, minimálne jedenkrát mesačne a spomedzi svojich členov si zvolí predsedu Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, 
ktorý bude zvolávať jej zasadnutia  minimálne raz za mesiac a predkladať minimálne raz za       šesť mesiacov Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava - Nové Mesto správu o činnosti Programovej rady  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre televízne vysielanie. 
D) u k l a d á 
               prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
           aby vytvoril potrebné personálne, materiálne a technické podmienky (určenie zapisovateľa, poskytnutie miestnosti na zasadnutia atď.) na pravidelné zasadnutia Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie. 
Termín plnenia uznesenia: od 15. júna 2014
Vyhodnotenie: splnené, programová rada 1.krát zasadala 17.9.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/35	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a    starostu,
             aby podal v rámci procesov verejného obstarávania z úrovne mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto zabezpečil realizáciu elektronických aukcií pri každom postupe v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou hodnotou zákazky na 10.000,00 € bez DPH a to s výnimkou obstarávania, projektových dokumentácií, audítorskej činnosti, súdnoznaleckých posudkov a pod., prác v rámci rekonštrukcií a opráv komunikácií, stavebných a rekonštrukčných prác, a s výnimkou zákaziek, pri ktorých sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje súťažný postup
Vyhodnotenie: splnené, uznesenie sa pravidelne plní, uložené príkazom ako pracovná úloha pre Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 vedených v k.ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu - POLUS Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 	
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č.  23/09 zo dňa 9.9.2014  

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/05  Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 31 v katastrálnom území Nové Mesto; v rozsahu 30 m2; na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre Martina Kiša, trvale bytom Kladnianska 74, 821 05 Bratislava; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. poschodí bytového domu na ul. Osadná č. 8 v Bratislave, ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 zo dňa 21.02.2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2013 za nájomné vo výške: 346,20 €/rok; za podmienky, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.	
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č.  23/11 zo dňa 9.9.2014    

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/06  Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:
parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2 
parc. č. 15115/43, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
parc. č. 15115/62, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 352 m2
parc. č. 15115/63, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
; všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 2382 a  časti pozemkov registra „E“ UO:
parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 574 m2
parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 m2  
parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1946 m2
všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č.  5667; na dobu určitú troch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre spoločnosť G.S.B.V, s.r.o. so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 23/10  zo dňa 9.9.
			  	
Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/08  Miestne zastupiteľstvo
      s c h v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s. r. o., IČO: 36611565, so sídlom Tallerova 4, 811 02  Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo v súlade s § 13 ods. 5 písm. d) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným 
mestom SR Bratislavou z dôvodu, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné a hospodárne, nakoľko spoločnosť od roku 2010 nemá konateľa a spoločníci spoločnosti dlžníka sú z Izraela, a spoločnosť nedisponuje majetkom na uspokojenie pohľadávky.
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/13  Miestne zastupiteľstvo
1.   s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2.   ž i a d a   starostu 
upraviť Organizačnú štruktúru Miestneho úradu na oddelení sociálnych služieb a riešiť personálne obsadenie Sociálnej výdajne
           bez pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
1.   Trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 11/18, 19/04C, 19/09/B,   19/28,  20/12, 20/13, 20/14, 20/17, 20/18,  20/20,  21/08, 21/22, 21/23, 22/14, 22/16, 22/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35,  7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7MMZ/10, 7MMZ/13, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18
2.   Splnené sú uznesenia:
14/09/B, 5MMZ/03, 18/04, 6MMZ/14, 20/07, 20/16, 21/07, 21/11, 21/21, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06, 22/07,  22/08, 22/09, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/15, 22/18, 22/19, 22/21, 22/22,  22/23, 22/24, 22/25,  22/28, 22/29, 22/32, 7MMZ/03, 7MMZ/07, 7MMZ/09, 7MMZ/11, 7MMZ/12, 7MMZ/14,  7MMZ/15
        - bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: konštatačné uznesenie o plnení uznesení

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/04    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
	Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39
        -  bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/05    Miestne zastupiteľstvo
              A.    s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 B.     u k l a d á 
1.  Vypracovať zásady o prenajímaní majetku obce v súlade so zákonom o majetku obcí s určením pravidiel a postupov prenechávania majetku obce do nájmu.
						Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM
							Termín: do 31. 12. 2014
	Zabezpečiť vykonávanie efektívnej kontroly došlých platieb za nájom majetku obce  v záväznosti na predpísané pohľadávky.	

Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM
							Termín: do 31. 12. 2014
                - bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/07    Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
prenájom časti pozemkov registra „E“ UO: 
- parc. č. 12444, orná pôda, v rozsahu 71,275 m2,
- parc. č. 12450, orná pôda, v rozsahu 414,70 m2, 
katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 a časti pozemku registra „C“ KN:  	 
- parc. č. 12780/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 546 m2, 
katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 
na dobu určitú, a to nasledovne: 
pre časť pozemku registra „E“ UO parc. č. 12444 – orná pôda v rozsahu 10,575 m2 za účelom vybudovania a umiestnenia výťahovej šachty a vstupu do bytového domu, do protokolárneho  prevzatia  vybudovanej  a  skolaudovanej  výťahovej  šachty  a  vstupu do
bytového domu zo strany vlastníkov bytov v bytom dome nachádzajúcom sa na Pluhovej  č. 12 do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného po realizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom;
pre časť pozemku registra „E“ UO časť parc. č. 12444 – orná pôda a pre časť pozemku registra „E UO časť parc. č. 12450 – orná pôda v celkovom rozsahu 254,40 m2 za účelom úpravy  chodníka  okolo  prednej  časti  bytového  domu  Pluhová  č. 12  a  vybudovania  12 parkovacích miest; do protokolárneho prevzatia vybudovaných a skolaudovaných parkovacích miest zo strany Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného po realizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom; 
pre časť pozemku registra „E“ UO časť 12450 – orná pôda v rozsahu 221,00 m2 za účelom úpravy príjazdovej spevnenej plochy (betónová plocha) k bytovému domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave, do 31.12.2015;  
pre časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/3 – zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 546 m2 za účelom vybudovania 28 parkovacích miest, do protokolárneho prevzatia vybudovaných a skolaudovaných 28 parkovacích miest zo strany Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného po realizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom;
pre spoločnosť VAJNORSKÁ REAL, spol. s r.o. so sídlom Odbojárov č. 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534,  zapísaného  v  Obchodnom  registri  Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 
vložka č. 78786/B ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších   predpisov  z  dôvodu,  že  nájomca  má 
Rozhodnutím stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚKaSP - 2013/2749/KON/SPdod.56 zo dňa 07.06.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2013 (ďalej len „rozhodnutie“), dodatočne povolenú zmenu nadstavby „Bytového domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave“, na pozemku parc. č. 12451 v k.ú. Nové Mesto ako aj umiestnené parkovacie miesta v počte 12 na pozemku registra „C“ parc. č. 12440/1, ktorý nie je evidovaný na liste vlastníctva, a ktorý zodpovedá pozemkom registra „E“ UO parc. č. 12444 a 12450 a umiestnené parkovacie miesta v počte 28 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/3, pričom predmetné parkovacie miesta budú po ich skolaudovaní bezplatne odovzdané do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a v rámci ich vybudovania nájomca, na vlastné náklady, upraví príjazdovú spevnenú plochu k bytovému domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave a opraví chodník okolo prednej časti predmetného bytového domu  za nájomné:
- pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 12444 a parc. č. 12450  vo výške 8,37 €/m2/rok;
- pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/3 vo výške 8,76 €/m2/rok;
s týmito podmienkami:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
Všetky parkovacie miesta, výťahová šachta, vstup do bytového domu ako aj úprava príjazdovej spevnenej plochy a oprava chodníka okolo prednej časti bytového domu budú vykonané najneskôr do 31.12.2015. 
Nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne.
            - bez pripomienok	  							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/08	Miestne zastupiteľstvo		
s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 odo dňa účinnosti v poradí ďalšieho Dodatku č. 3 na dobu 10 rokov pre terajšieho nájomcu spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova 2472/19, 851 03  Bratislava, s podmienkami
Nájomca najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve podpíše Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15.06.2012. V prípade, že nájomca Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15.06.2012 nepodpíše v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, toto uznesenie stratí platnosť.
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nájomca podpíše do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
- bez pripomienok	  								
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/09	Miestne zastupiteľstvo		
s c h v a ľ u j e
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 vedených v k.ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a vo výlučnom  vlastníctve  Hlavného mesta  SR  Bratislavy,  a to  v prospech  nájomcu  -  POLUS 
Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 za nájomné vo výške 8,50 €/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca má na predmetných pozemkoch vybudovanú    líniovú   stavbu  -  parkovisko  v  súlade  s  Nájomnou  zmluvou   uzatvorenou s Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto č. 356/2003 zo dňa 13.11.2003 a tieto nepretržite od r. 2004 užíva, a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, s možnosťou odstúpenia v súlade s ust. § 679 Občianskeho zákonníka, ako aj v prípade porušenia podmienky tohto uznesenia uvedenej v písm. d) nájomcom.
S podmienkami:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;
nakoľko nájomná zmluva č. 356/2003 bola uzatvorená na dobu určitú do 18. 3. 2014, nájomca doplatí nájomné za obdobie od 19. 3. 2014 do účinnosti tejto zmluvy; splní si všetky záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy č. 356/2003, do dňa jej ukončenia (uhradí prípadné dlžné nájomné) a zároveň uhradí pomernú časť prvého nájomného za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014, a to najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, pričom za úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy na účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom prevádzkovania, údržby a opráv parkoviska so záväzkom, že parkovisko bude prístupné verejnosti bezplatne počas sviatkov a dní pracovného voľna:
             - aspoň 20 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch jún, júl a august prístupných verejnosti;
- aspoň 7 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch september, október, november, december, január, február, marec, apríl a máj prístupných verejnosti;
       nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne;
- bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
prenلjom časti pozemkov registra „C“ KN:
parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2 
parc. č. 15115/43, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
parc. č. 15115/62, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 352 m2
parc. č. 15115/63, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 2382 a časti pozemkov registra „E“ UO:
parc. č. 15100/101, vodné plochy, v rozsahu 574 m2
parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 m2  
parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1946 m2
všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č.  5667
na dobu určitú troch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre spoločnosť G.S.B.V, s.r.o., so sídlom Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o.,  so  sídlom Šoltésovej č. 12, 811 08 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa  §  9a  ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z  dôvodu  zriadenia staveniska slúžiaceho stavbe „GLOBAL BUSINESS CENTER“ situovanej 
na rohu ul. Vajnorskej a ul. Za stanicou, ktorej stavebníkom je žiadateľ a za účelom výstavby jednotlivých pripojení stavby na inžinierske siete a prekládky už existujúcich inžinierskych sietí, ako aj za účelom rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie Vajnorská v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2012-11/382/KON-UR-10 zo dňa 20.04.2012, právoplatného dňa 05.06.2012 za nájomné:
- pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62 a 15115/63 vo výške 22,062 €/m2/rok;
-  pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102 vo výške  6,334 €/ m2/rok;
      s týmito podmienkami:
a	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; ak nájomná zmluva nebude zo strany nájomcu podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie miestneho zastupiteľstva stráca platnosť;  
b    nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy predloží návrh zmluvy o budúcej zmluve k zriadeniu vecného bremena / vecných bremien, ktoré budú vybudované v rámci stavby „GLOBAL BUSINESS CENTER“ na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2012-11/382/KON-UR-10 zo dňa 20.04.2012, právoplatného dňa 05.06.2012 spolu s predpokladaným rozsahom budúceho / budúcich vecného bremena / vecných bremien;
1. ak nájomca v lehote 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy nepredloží prenajímateľovi návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / vecných bremien podpísaný oprávnenou osobou zo strany nájomcu, nájomná zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka); 
2.   cena zriadenia vecného bremena / vecných bremien bude vychádzať zo znaleckého posudku;
3.    nájomca spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby predloží prenajímateľovi po  realizačné geodetické zameranie všetkých sietí a súčasne predloží podpísanú realizačnú zmluvu o zriadení vecného bremena / vecných bremien oprávnenou osobou zo strany nájomcu, pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške ročného nájomného za predmet nájmu; 
c/  	nájomca bude užívať pozemky výlučne na účel schválený miestnym zastupiteľstvom
	- bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/11	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
prenلjom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 31 v katastrálnom území  Nové  Mesto, v rozsahu 30 m2, na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre Martina Kiša, trvale bytom Kladnianska č. 74, 821 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. poschodí bytového domu na ul. Osadná č. 8 v Bratislave, ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 zo dňa 21.02.2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2013 za nájomné vo výške: 346,20 €/rok, za podmienky, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
pridelenie obecného bytu - garsoniéra č. 43 na III. poschodí bytového domu na Bojnickej č. 23 dvom pracovníkom EKO-podniku VPS - p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p. Jaroslavovi Karkoškovi, trvale bytom Sputniková č. 1, Bratislava, na dobu určitú - dobu trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa EKO-podnik VPS Halašova č. 20, Bratislava 
-  s pripomienkou: rešpektovať  platný cenový výmer pri stanovení nájomného za byt	 
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/15	Miestne zastupiteľstvo	
A.   n e m á    p r i p o m i e n k y 
k Zmenám a doplnkom 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
             B. p o v e r u j e
prednostu Miestne úradu Bratislava – Nové Mesto zaslaním prijatého uznesenia   primátorovi Hlavného mesta SR Bratislava
      - bez pripomienok  									
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/06 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           verejné hlasovanie pri všetkých personálnych návrhoch
	bez  pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014

 01/07  Miestne zastupiteľstvo
sobášiacich poslancov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Ing. Katarínu Augustinič
Ing. Libora Gašpierika
JUDr. Tomáša Korčeka
JUDr. Richarda Mikulca
Mgr. Editu Pfundtner
Ing. Zuzana Rattajovú
Ing. Katarínu Šebejovú, PhD.
Ing. arch. Petra Vaškoviča
Ing. Andreu Vítkovú
Mgr. Martina Vlačikyho, PhD.
	plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

	bez  pripomienok						
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/08  Miestne zastupiteľstvo
            s ch v a ľ u j e
	plat starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vypočítaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 154/2011 Z.z. s navýšením podľa § 4 ods. 2 uvedeného zákona vo výške 3.226 € s účinnosťou od 12.12.2014
- bez  pripomienok							 
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/09  Miestne zastupiteľstvo
            p o v e r u j e
Ing. Stanislava Winklera zastupovaním starostu v súlade s § 12 ods. 2, 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
	bez  pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/10  Miestne zastupiteľstvo
            1. z r i a ď u j e
                Miestnu radu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v počte 7 členov
            2. s ch v a ľ u j e
                členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Ing. Jozefa Bielika
   MUDr. Pavla Dubčeka
Ing. Pavla Galamboša
Ing. Libora Gašpierika
   Mgr. Editu Pfundtner
Ing. Andreu Vítkovú
	bez  pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014

01/11  Miestne zastupiteľstvo
            s ch v a ľ u j e
            stále Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
            1. komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
            2. komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
            3. komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby
            4. komisia pre školstvo a vzdelávanie
            5. komisia sociálnych vecí a bývania
            6. komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy
	7. návrhová
	8. mandátová
            9. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestne- ho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014

01/12  Miestne zastupiteľstvo
            A. s ch v a ľ u j e
predsedov, podpredsedov  a členov stálych Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   1. komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
       predseda :		Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.
       podpredseda :	Mgr. Dan Sládek
       členovia :		Ing. Katarína Šebejová, PhD.
MUDr. Pavol Dubček
               2. komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
       predseda :		Ing. Pavol Bielik
       podpredseda :	Andrej Balga, MBA
       členovia :		Ing. Katarína Augustinič
Ing. Pavol Galamboš
Ing. Marek Líška
Mgr. Vladimír Mikuš
Ing. Andrea Vítková
Ing. Stanislav Winkler			
              3. komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby
       predseda :		Ing. arch. Peter Vaškovič
       podpredseda :	0
       členovia :		Ing. Andrej Árva
                                      Mgr. Edita Pfundtner
            4. komisia pre školstvo a vzdelávanie
   predseda :		Ing. Andrea Vítková
   podpredseda :		Peter Ágoston
   členovia :		Ing. Andrej Árva
			Mgr. Zuzana Kriglerová
            5. komisia sociálnych vecí a bývania
   predseda :		Peter Ágoston
   podpredseda :		Ing. Katarína Šebejová, PhD.
   členovia :		MUDr. Jozef Dubravický
			Ing. Libor Gašpierik
			JUDr. Richard Mikulec
            6. komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy
   predseda :		Ing. Zuzana Rattajová
   podpredseda :		Mgr. Dušan Rafaj
   členovia :		Ing. Marek Líška
			JUDr. Richard Mikulec
			Mgr. Marek Norovský
	7. komisia návrhová
    predseda :		Ing. Jozef Bielik
	8. komisia mandátová		
    predseda :		Mgr. Marek Norovský
    podpredseda :	JUDr. Richard Mikulec
    členovia :		JUDr. Tomáš Korček
			Mgr. Dušan Rafaj
            9. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestne- ho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   predseda :		Mgr. Dušan Rafaj
   podpredseda :	             Mgr. Dan Sládek 
   členovia :		Mgr. Marek Norovský
                                       Ing. Zuzana Rattajová
			MUDr. Pavol Dubček	
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/12  Miestne zastupiteľstvo           
B. u k l a d á
    2.  prednostovi Miestneho úradu
 zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uchádzať sa do 15.02.2015 o zvolenie za členov odborníkov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Oznámenie zverejniť na webovej stránke mestskej časti, v Televízii Nové Mesto a novinách Hlas Nového mesta 						Termín : do 31.12.2014 
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/14  Miestne zastupiteľstvo
           A.  s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014,  ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM
B.   u k l a d á
riaditeľom škôl navýšené finančné prostriedky oproti roku 2014 použiť len na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí
	bez  pripomienok							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014

01/15  Miestne zastupiteľstvo
           A.   k o n š t a t u j e, 
že návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol zverejnený na miestach na to určených a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a neboli doručené žiadne pripomienky.
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2014,  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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2013 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
s pripomienkami							
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/16  Miestne zastupiteľstvo
            v o l í 
	JUDr. Richarda Mikulca za tajomníka Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok							 
Vyhodnotenie: splnené

































3.Ruší uznesenie:


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., Čulenova 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: ruší uznesenie ako neaktuálne

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/33	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
Vyhodnotenie a odôvodnenie:
Na základe schváleného uznesenia bolo požiadané MDVaRR SR metodické usmernenie súvisiace s možnosťou spracovať územné plány vyššie uvedených zón, ktoré nie sú vymedzené v územnom pláne  obce – mesta.  MDVa RR SR odpísalo, že územný plán zóny je možné spracovať len v súlade s §12 písm. a stavebného zákona a teda tie zóny, ktoré nie sú vymedzené v územnom pláne obce – meste Bratislavy nie je možné obstarať. V princípe je možné ich obstarať, ale nemôžu byť obcou schválené – sú zbytočným nákladom – nulitné.
Na základe tohto písomného usmernenia sa uskutočnila konzultácia so stavebnou uzáverou na vyššie uvedené lokality na uvedenom ministerstve. Riaditeľ odboru územného plánovania a prizvaní pracovníci ministerstva informovali, pokiaľ nie je možné obstarať pre lokalitu územný plán zóny, nie je možné vyhlásiť stavebnú uzáveru.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť uznesenie 22/33

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/34	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie a odôvodnenie:
            Termín „dopravno – urbanistická štúdia“ nie je legislatívny výraz. Stavebný zákon pre riešenie dopravnej problematiky pozná len ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY. V súvislosti s týmto generelom objednal už  magistrát mesta Bratislavy územný generel dopravy, ktorý je v štádiu prieskumov a rozborov a spracováva komplexne celú Bratislavu, teda aj navrhované územie. V kontexte uvedeného by bolo duplicitné obstaranie dokumentu v zmysle prijatého uznesenia.
            Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť uznesenie 22/34



Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/20	Miestne zastupiteľstvo
	ž i a d a	
s t a r o s t u,
aby v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a BVS, a.s.,  spracoval analýzu možnosti odkanalizovania nadmernej zrážkovej činnosti na území MČ B-NM
Vyhodnotenie a odôvodnenie na základe prerokovania rozpracovanej Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu pred prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti objednanú BSK Bratislava, spracovateľ Prírodovedecká fakulta Komenského Bratislava
Podľa vyjadrenia spracovateľov štúdie v Bratislave je dostatočná kapacita kanalizácie pre riešenie prívalových vôd. Nie je len dostatočná údržba zo strany BVS a.s,  hl. m. SR Ba a MČ Bratislavy. Iné problémy s odkanalizovaním nadmernej zrážkovej činnosti neboli zistené.

Poznámka č. 1.:
            Podľa zverejnených zistení zo štúdie v roku 2014 boli na území MČ B-NM dňa 21.8.2014 zrážky v spáde cca 40 mm/m2 a boli problémy s odvodom vôd z verejných priestranstiev a plôch, ako aj lokálne záplavy spôsobené nedostatočným odvodom dažďových vôd kanalizáciou.
V roku 2014 boli na území MČ B-NM dňa 11. - 12.9.2014 zrážky v spáde cca 120 mm/m2 (t.j. trikrát vyššie ako 21.8.2014) a neboli problémy s odvodom vôd z verejných priestranstiev a plôch, ako ja neboli lokálne záplavy spôsobené nedostatočným odvodom dažďových vôd kanalizáciou.
Dôvod: realizovalo sa intenzívne vyčistenie vpustí, kontrola priepustnosti kanalizačných rozvodov, hlavných kanalizačných stôk a ich vyčistenie.


Poznámka č. 2.
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja dal spracovať štúdiu k riešeniu prívalových vôd na území kraja.
Na prerokovaní jej čiastočných výsledkov a zistení dňa 20.11.2014 bolo jasne spracovateľmi štúdie uvedené, že problém s „prívalovými vodami“ v Bratislave je problémom nedostatočnej údržby komplexu mestskej kanalizácie.
            Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zrušiť uznesenie 23/20





















                  


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 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva vo volebnom období 2014 -2018 konané dňa  17.februára 2015






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 
     Poverený riadením ÚMK B-NM



V Bratislave dňa 16. januára.2015



