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



Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1. Trvá termín plnenia uznesení:

1. Trvá plnenie uznesení:
19/04/C; 19/09/B; 20/12; 20/14; 21/08C; 22/14; 22/16/1; 22/30; 7MMZ/10; 7MMZ/16; 7MMZ/17; 7MMZ/18; 22/33; 22/34; 23/06; 23/16; 07/27.2;07/27.3

2. Splnené boli uznesenia:
01/12/B
03/05;03/06; 03/09; 03/10; 03/11; 03/12;03/13; 03/14; 03/15; 03/16; 03/17; 03/18, 03/19; 03/20; 03/21; 03/23; 03/24; 03/25.1; 03/25.2; 03/25.3; 03/25.4; 03/25.5; 03/25.6
04/03
05/03; 05/4.1
06/02; 06/03; 06/04.1; 06/04.2
07/01; 07/02; 07/03; 07/04; 07/05; 07/06; 07/07; 07/08; 07/08; 07/09; 07/10; 07/11; 07/11; 07/12; 07/13; 07/14; 07/15; 07/16; 07/17; 07/18; 07/19; 07/20; 07/23; 07/24; 07/25; 07/26; 07/27.1;

3. Zrušené boli uznesenia:
02/44
03/07; 03/08; 03/22
07/21; 07/22; 07/27.4



















1. Uznesenia v konaní:

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/04/C	Miestne zastupiteľstvo:
C. splnomocňuje
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 
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/09/B	Miestne zastupiteľstvo:
B. ukladá: 
riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí.

Vyhodnotenie: v konaní 
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/12	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
1.	Kapitálové výdavky pre ZŠ a MŠ Cádrova 23, Bratislava:
Položka
Prostriedok
Počet ks
Cena s DPH 20%
1
elektrická pec pre školskú kuchyňu
1
2.800.- €
2
poplašný systém narušenia
1
9.700.- €
3
čistiaci stroj
1
2.000.- €


SPOLU s DPH
11.500.- €

2.	Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11.500 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
- bez pripomienok

Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.02.2014
20/14	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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 ks
CENA s DPH 20%
1
DI Kuchajda
Vozidlo 7 miestne s korbou
1
20.900.- €
2
Údržba zelene
Vozidlo 7 miestne so sklápacou korbou
1
29.000.- €



SPOLU s DPH:
49.900.- €
- bez pripomienok

Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.04.2014
21/08	Miestne zastupiteľstvo: 
schvaľuje
C. poveruje
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová.
-bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: 

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 03.06.2014
22/14	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 03.06.2014
22/16/1		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia:03.06.2014
22/30	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/10		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000.- € 
1.	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 0251vo 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
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/16		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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 postieľok 
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/17		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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 .
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/18		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/33	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka:
=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/34	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka::
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/06	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

====================================================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/16	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.



=========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.2    Miestne zastupiteľstvo
   A.  ž i a d a
starostu mestskej časti, aby požiadal BSK o zverenie pozemkov registra „C“ parc. č. 13418/2 v rozsahu 2040 m2 v areáli chemickej priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislave z dôvodu plánovanej výstavby športoviska

B.   s c h v a ľ u j e
zámer vybudovať na pozemku registra „C“ par. č. 13418/2 v rozsahu 2040 m2 v nachádzajúci sa v areáli chemickej priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislave športovisko pre potreby obyvateľov mestskej časti, nakoľko v sa lokalite Biely kríž a Gaštanový hájik žiadne ihrisko nenachádza

Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.3    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby preveril možnosť návrhu zmeny a doplnenia VZN MČ B-NM č. 5/2001, ktorým sa určí prevádzkový čas prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú erotické služby, erotické masáže a podobné služby a obdobných prevádzok takto:
pondelok až nedeľa od 9,00 hod. do 22,00 hod. a to bez možnosti povoliť výnimku a o výsledku tohto preverenia informoval miestne zastupiteľstvo vo forme písomnej správy
								Termín: do 30.10.2015






Vyhodnotenie: V KONANÍ











2. Splnené boli uznesenia:
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/12/B Miestne zastupiteľstvo:
B. ukladá
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: Splnené


MZ zo dňa 14.4.2015
03/05 Miestne zastupiteľstvo
	A.   berie na vedomie
1.  ústnu správu predsedu Komisie na výber uchádzačov o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2. zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky uchádzača o funkciu miestneho kontrolóra:
- Ing. Pavol Baxa
- Ing. Martin Böhm
- Ing. Pavol Galamboš
- Ing. Michal Horváth
- Ing. Vladimír Mráz
   - Ing. Karol Vavrinec
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 14.4.2015
03/06   Miestne zastupiteľstvo
	1.   s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 02/44 zo dňa 17.02.2015 v časti termínu voľby funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a to na deň 24.04.2015

2.  s p l n o m o c ň u j e
     prednostu Miestneho úradu
     k príprave materiálu na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================



MZ zo dňa 14.4.2015
03/09   Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že
1.  Trvá plnenie uznesení:
19/04/C; 19/09/B; 20/12; 20/14; 21/08/C; 22/14; 22/16/1; 22/30; 7MMZ/10; 7MMZ/16; 7MMZ/17; 7MMZ/18; 22/33; 22/34; 23/06; 23/16; 01/12/B; 02/44
Splnené boli uznesenia:
23/05/B; 02/01; 02/05; 02/07; 02/16; 02/17; 02/18; 02/19; 02/21; 02/22; 02/23; 02/24; 02/25; 02/26; 02/27; 02/28; 02/29; 02/30; 02/31; 02/32; 02/33; 02/34; 02/35; 02/36; 02/37; 02/38; 02/39; 02/40; 02/41; 02/42; 02/45
Zrušené boli uznesenia:
22/31; 23/12; 23/13; 23/17; 23/18; 23/19; 01/13; 02/06; 02/08; 02/09; 02/10; 02/11; 02/12; 02/13; 02/14; 02/15; 02/20; 02/43
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/10   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Koncepčný zámer  rozvoja, pedagogicko-organizačné  a materiálno  technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v MČ B-NM pre školský rok 2015/2016 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/11    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/12   Miestne zastupiteľstvo
	berie na vedomie
            Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014

Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/13   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================
MZ zo dňa 14.4.2015
03/14   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne  záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================
MZ zo dňa 14.4.2015
03/15   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ B-NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/16    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
návrh zriadenia vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nové Mesto v rozsahu 24 m2 podľa Geometrického plánu č. 9/2014 zo dňa 02.09.2014, autorizačne overenom dňa 02.09.2014 Ing. Ivanom Mišíkom, úradne overenom dňa 04.12.2014 pod číslom 2691/2014; in personam v prospech SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 ; za jednorazovú odplatu vo výške 730,00 € (slovom: sedemstotridsať EUR); za podmienky zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena  podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/17    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
prenájom kancelárskych priestorov - kancelárie č. 416 a 417 spolu o výmere 74,08 m2 nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Hálkovej č. 11 v Bratislave so súp. č. 2953 postavenej na pozemku - parcele registra „C“ KN č. 12738/10 za sumu vo výške 21,00 €/m2 ročne pre neziskovú organizáciu - Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., IČO: 45 744 688, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. bude vykonávať činnosť verejne prospešnú pre obyvateľov  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  zahŕňajúcu  najmä  činnosť  zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a  bude absentujúcim spojivom medzi rodinou/rodičom, pediatrom, fyzioterapeutom, psychológom, špeciálnym/liečebným pedagógom a sociálnym pracovníkom, pričom toto centrum včasnej intervencie bude jediným centrom v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom bude včasná intervencia podporujúca prepojenie medzi odborníkmi, prostredníctvom ktorej sa otvoria dvere k implementácii nového systému priateľskému najmä voči rodinám so znevýhodnenými deťmi, a to počnúc od 01. 05. 2015 na 5 rokov, s podmienkami:
a/   nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia  v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť,

b/   nájomca sa zaväzuje, že na predmete nájmu vymení podlahy a vymaľuje,

c/   nájomca sa mimo nájomného zaväzuje platiť za služby spojené s nájmom v plnej výške a v prípade požadovaného parkovacieho miesta taktiež nájomné v plnej výške stanovenej cenovým výmerom,
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/18    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom „Na Vtáčniku“ v lokalite „Koliba – Vtáčnik“, katastrálne územie Vinohrady
u k l a d á
      prednostovi Miestneho úradu
predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/19    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení a odovzdaní majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 44/2015 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
 03/20    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
členov odborníkov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 nasledovne:
	komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

 Ing. Karol Bujaček
 Ing. Jakub Mrva
 Mgr. Ivan Štefanka 
	komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

 Ing. Adriana Petríková
	komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

 Ing. Helena Bánska, CSc.					
 Ing. arch. Milan Beláček					
 Ing. Jana Hodúrová
 Ing. Ondrej Trnovský 

	komisia pre školstvo a vzdelávanie

 PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková    
 PhDr. Igor Hanes			 
 Ing. Silvia Švecová, PhD.		.

	komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné  vzťahy

 Dagmar Arvayová			
 Vladimír Margolien			
 Miroslav Goldschmied    
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================
  
MZ zo dňa 14.4.2015
03/21    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád
              s ch v a ľ u j e
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
 3/23    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
prenájom časti majetku: 
nebytové priestory č. 0.02 a 0.03, ktoré predstavujú WC o výmere 5,2 m² a šatňu  o výmere 12,20 m², spolu o výmere 17,40 m², nachádzajúce sa v objekte hornej stanice lanovej dráhy Bratislava – Kamzík so súp. č. 2827 postavenom na parc. registra „C“ č. 19614/3 o výmere 601 m², druh pozemku –  Zastavané plochy a nádvoria. Objekt je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava – Nové , Junácka 1, 832 91 Bratislava na základe Protokolu č. 11 88 0082 05 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava Nové Mesto z 9.3.2005. Celý objekt je zapísaný na liste vlastníctva č. 2275 v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, pre Okres: Bratislava III, Obec: BA MČ Nové , Katastrálne územie: Vinohrady. 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 , konaného dňa 20.12.1990; pre nájomcu Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 40 780 708, na dobu určitú od 01.05.2015 do 31.10.2020, za nájomné vo výške 23,- € bez DPH/ m² / rok, 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 dlhodobo  nevyužívaný správcom majetku ani žiadnym iným subjektom, prípadný nájom majetku inej tretej strane z titulu dispozičného riešenia v aktuálnom stave nie je možný a taktiež  správca majetku dlhodobo neeviduje prejav záujmu iných subjektov o nájom uvedeného majetku. 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/24    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
pridelenie bytu – garsoniéry č. 15 na I. poschodí bytového domu na Bojnickej č. 19 p. Alene Begányiovej, trvale bytom Riazanská č. 56, Bratislava 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
 03/25.1   Miestne zastupiteľstvo
               n e s ch v a ľ u j e
               zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva na 14,00 hod. 






Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/25.2   Miestne zastupiteľstvo
   ž i a d a
starostu 
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých oznámení o verejných stretnutiach obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s investormi, ktorí plánujú investičnú činnosť v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ktoré mestská časť organizuje, alebo sa na ich organizácií akýmkoľvek spôsobom podieľa (finančne, materiálne, personálne, poskytnutím priestorov, atď.) na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti a to najmenej päť pracovných dní pred konaním verejného stretnutia. V zverejnenom oznámení musí byť uvedené minimálne dátum a čas kedy sa verejné stretnutie uskutoční, miesto, kde sa verejné stretnutie uskutoční a názov investičného projektu. 







Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
 03/25.3   Miestne zastupiteľstvo
                n e s c h v a ľ u j e
                nesúhlas s trasovaním ropovodu Bratislava-Schwechat Pipeline cez Bratislavu 






Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/25.4   Miestne zastupiteľstvo
      a) d e k l a r u j e 
záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

b) u k l a d á
 prednostovi Miestneho úradu
zabezpečiť zverejňovanie na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na hlavnej internetovej stránke webového sídla informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostí priznaných za výkon funkcie, alebo  za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, tajomníka miestnej rady, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu mestskej časti, riaditeľa kancelárie starostu, poradcov starostu Bratislava-Nové Mesto a miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, v jednom súbore vo formáte uvedeným v § 19 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v platnom znení za kalendárny rok, a to v rozsahu:

b1)    titul, meno, priezvisko,
b2)  funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, resp. pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
b3)    mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti
			Termín: 		trvale od 20.04.2015
			Termín kontroly:	polročne od 01.05.2015

2.  zabezpečit zverejňovanie na webovom sídle (internetovej stránke) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v sekcii MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO, zásady odmeňovania poslancov v platnom znení (§ 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení)
			Termín: 		20.04.2015
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/25.5   Miestne zastupiteľstvo
      v o l í
JUDr. Tomáša Korčeka za člena Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy 






Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/25.6   Miestne zastupiteľstvo
  u k l a d á
               starostovi mestskej časti
               zasielať poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto víťazný projekt alebo finálny projekt, rovnako štúdiu, ak bola predmetom obstarávania a to v elektronickej podobe, prípadne inej forme a po predchádzajúcom súhlase autora ak tak bolo dohodnuté s poslancom









Vyhodnotenie: SPLNENÉ

========================================================================
MZ zo dňa 24.4.2015
04/03    Materiál
Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, návrh na určenie platu a schválenie odmeny miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
predkladateľ stiahol z rokovania
Vyhodnotenie: Splnené
=================================================================
========================================================================
MZ zo dňa 29.4.2015
05/03    Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
1.   rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 takto:
 	príjmy bežného rozpočtu		15.638.926,80 €
      výdavky bežného rozpočtu 		15.638.926,80 €
  	príjmy kapitálového rozpočtu 	  	  4.195.218,44 €
  	výdavky kapitálového rozpočtu 	  8.452.139,22 €
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  	príjmové finančné operácie 		  4.256.920,78 €
     	výsledok hospodárenia 		   	   	   0,00 €

	rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto  na rok 2015 takto:

	použitie Rezervného fondu 		2.181.492,71 €
	použitie Fondu rozvoja bývania 	2.057 428,07 €

	programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015:

vo výške 24.091.066,02 €

B.   b e r i e    n a   v e d o m i e
1.  rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 a 2017,
2.  programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016 a 2017,

C.   s p l n o m o c ň u j e
1.   starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity
a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2.  starostu  mestskej  časti  vykonávať  zmeny  rozpočtu a  zmeny  mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu,

D.  ž i a d a
      starostu MČ,
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu pripomienky a návrhy.
								Termín plnenia: trvalý

Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
MZ zo dňa 29.4.2015
05/04.1 Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
             prednostu Miestneho úradu,
aby preveril možnosti zabezpečovania online prenosov (priame prenosy) z rokovaní miestneho zastupiteľstva 
									Termín plnenia: 16.06.2015
Vyhodnotenie: Splnené
======================================================================
MZ zo dňa 7.5.2015
06/02    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program  rokovania 
	s pripomienkou:

do programu rokovania zaradiť bod „Rôzne“ a  bod „Interpelácie“
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 7.5.2015
06/03    Miestne zastupiteľstvo 
 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

	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 16.06.2015 za deň konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na ul. Vajnorskej č. 21 v  Bratislave

	u r č u j e 


požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu miestneho kontrolóra spĺňať:

kvalifikačné predpoklady:
- 	minimálne úplné stredné vzdelanie

b)	iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme:
-	spôsobilosť na právne úkony
-	bezúhonnosť 
	
II.	náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje:   
	osobné údaje kandidáta - meno a  priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
	ak je to možné, e-mailový a telefonický kontakt; 
	doklad o  bezúhonnosti – výpis z  registra trestov nie starší ako 3 mesiace;

úradne overená fotokópia príslušného dokladu o  najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
životopis; 
čestné vyhlásenie kandidáta o  tom, že má spôsobilosť na právne úkony v  plnom rozsahu;
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, ako aj súhlas na zverejnenie profesijného životopisu na webovej stránke Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pričom tento bude prístupný širokej verejnosti prostredníctvom webovej stránky na dobu neurčitú.

Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto písomné prihlášky v  zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ doručia najneskôr do 02.06.2015 do 15.00 hod. na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava. Rozhodujúci je dátum a  čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, uvedený na prezenčnej pečiatke podateľne. 

III.	Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 17.06.2015.

IV.	Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. 

	s c h v a ľ u j e 

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra
I.	Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra - tajným hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov. Na hlasovacích lístkoch budú kandidáti uvedení v   abecednom  poradí  (podľa priezviska).  Poslanci miestneho zastupiteľstva   zvolia 
meno jedného z  kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia.  Za miestneho kontrolóra  bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V  prípade, ak ani jeden z  kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v  prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za miestneho kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v  druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, a  to tak že kandidáti s  rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s  tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie. Za účelom organizácie voľby a vyhlásenia výsledkov voľby bude na zasadnutí miestneho zastupiteľstva ustanovená volebná komisia spomedzi poslancov.     

Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu miestneho kontrolóra. Kandidátovi bude miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zaslaná poštou, prípadne aj prostredníctvom e-mailu, pozvánka na voľbu miestneho kontrolóra a na vystúpenie pred poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pred konaním voľby. 

Každý kandidát na funkciu miestneho kontrolóra má právo v  deň konania voľby miestneho kontrolóra na vystúpenie pred poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v  časovom rozsahu maximálne 5 minút. 

Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí na základe prvého písmena priezviska. Po vystúpení budú môcť každému kandidátovi klásť otázky poslanci miestneho zastupiteľstva, pričom časový priestor na otázky a odpovede kandidáta nebude obmedzený. Každý kandidát na funkciu miestneho kontrolóra má právo byť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16. júna 2015 prítomný od začiatku až do ukončenia programu zasadnutia. 


4.	z r i a ď u j e 

trojčlennú komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, v zložení z poslancov miestneho zastupiteľstva: 
1. Ing. Libor Gašpierik
2. Ing. Stanislav Winkler
3. Mgr. Vladimír  Mikuš
; pričom zároveň určuje poslanca miestneho zastupiteľstva Ing. Stanislava Winklera za predsedu tejto komisie.
Komisia najneskôr do 05.06.2015 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov - v spolupráci s prednostom miestneho úradu vydá a zabezpečí zverejnenie zoznamu a životopisov jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby, a to na webovej stránke Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a  v spolupráci s prednostom miestneho úradu vydá a zabezpečí zverejnenie zoznamu uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky pre zaradenie do voľby, a to na webovej stránke Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Prednosta miestneho úradu najneskôr do 02. júna 2015 určí zapisovateľa tejto komisie.  





5.	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 prostredníctvom prednostu Miestneho úradu na úradnej tabuli, na webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA, ak to bude vzhľadom na termín vydania možné, a aj v  televíznom vysielaní TV BA v  zákonom stanovenej lehote.   
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 7.5.2015
06/04.1   Miestne zastupiteľstvo 
             	ž i a d a 
starostu MČ B-NM,
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr. brigády, atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa mestská časť organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných spojení „starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pozýva“
   


Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 7.5.2015
06/04.2   Miestne zastupiteľstvo 
             	o d v o l á v a
	na základe znenia čl. 11 ods. 2 Štatútu Vladimíra Margoliena z Komisie MZ B-NM pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/01 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e 
 program rokovanie s pripomienkou: 
	z programu rokovania stiahnuť bod: 

      „Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16. 10. 2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov“
	do programu rokovania zaradiť bod:

     „Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III
										 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/02    Miestne zastupiteľstvo
odvoláva
z funkcie predsedu návrhovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Jozefa Bielika z dôvodu abdikácie na túto funkciu
volí
predsedu návrhovej komisie
Ing. Andreu Vítkovú
	členov návrhovej komisie

Mgr. Martina Vlačiky, Ph.D.
Ing. Katarínu Šebejovú, PhD.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/03    Miestne zastupiteľstvo
ustanovuje
volebnú komisiu  za účelom organizácie voľby a vyhlásenia výsledkov voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 06/03 zo dňa 07.05.2015 v zložení:
	Ing. Stanislav Winkler

Mgr. Vladimír Mikuš
Ing. Libor Gašpierik
ktorej predsedom je Mgr. Vladimír Mikuš

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/04 Miestne zastupiteľstvo
           v o l í           
overovateľov uznesení a záznamu
JUDr.  Richarda Mikulca
JUDr.  Tomáša Korčeka

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/05 Miestne zastupiteľstvo
           berie na vedomie
         1.	zápisnicu ako aj správu predsedu komisie zriadenej uznesením č. 06/03 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 07.05.2015 na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 05.06.2015 o 9.00 hod.
2.	na web stránke zverejnený zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to:
	1. PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková
2. Mgr. Slávka Balážiková
3.  Ing. Pavol Baxa
4. Ing. Martin Böhm
5. Ing. Pavol Galamboš
6. Ing. Michal Horváth
7. Ing. Marián Kočíšek
8. Ing. Vladimír Mráz
9. JUDr. Jozef Sikela
3.	na web stránke zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to
	1. RNDr. Jozef Kadlečík
4.	na web stránke zverejnené životopisy kandidátov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do voľby o funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/06    Miestne zastupiteľstvo
	berie na vedomie
prezentáciu kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/07    Miestne zastupiteľstvo
1. 	berie na vedomie
správu predsedu volebnej komisie na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

2.	volí
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j), § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, článku 18 ods. 4 písm. k) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Ing. Martina Böhma na obdobie šiestich rokov odo dňa nástupu do práce, pričom deň nástupu do práce je 17.06.2015, na plný pracovný úväzok.

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/08    Miestne zastupiteľstvo
určuje
plat miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c písm. g) v spojení s § 18c ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to vo výške 1.922,- €.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

MZ zo dňa 16.6.2015
07/09    Miestne zastupiteľstvo
v o l í
miestneho kontrolóra Ing. Martina Böhma za tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/10    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plat starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vypočítaný podľa § 3 ods. 1 s navýšením podľa § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 3 348 € s účinnosťou od 1. 1. 2015

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/11    Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo
správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
materiál nezískal dostatočný počet hlasov
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/12    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/13    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/14    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/15    predkladateľ  materiál
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.       /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov
stiahol materiál  z rokovania




Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/16    Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
informatívnu správu o vyhodnotení plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Město za roky 2007-2015
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/17    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 nasledovne:
Mgr. Edita Ferenczyová
PhDr. Mgr. Luboš Fiam
Branislav Filipovič
Ing. Mária Kaducová

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/18    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zasadací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/19    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, katastrálne územie Vinohrady, vedenom na liste vlastníctva č. 3673 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; v prospech spoločnosti – Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518; na dobu neurčitú počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca je vlastníkom stavby súpisné číslo 10400, ktorá je umiestnená na vyššie citovanom pozemku a slúži na distribúciu elektriny obyvateľom bývajúcim a organizáciám sídliacim v danej lokalite; a to za nájomné podľa Znaleckého posudku č. 83/2015 zo dňa 16.03.2015 vo výške 8,71 €/1m2/rok; a za nasledovných podmienok:

	nájomca v lehote 20 dní odo dňa účinnosti zaplatí nájomné za dva roky spätne


	nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.


Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/20    Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 895/1000 na stavbe administratívnej budovy nachádzajúcej sa na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, súpisné číslo 1308, ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1949 vedenom Okresným úradom Bratislave, Odborom katastrálnym, obec Bratislava, mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III spolu s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 11355/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2024 m2, zapísanom na liste vlastníctva číslo 2014 pre katastrálne územie Nové Mesto, a ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s..

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/23    Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e 
Štatút účelového mimorozpočtového peňažného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schválený dňa 20.04.2004 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/08 v znení jeho dodatkov v plnom rozsahu

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/24    Miestne zastupiteľstvo
1.	berie na vedomie
vzdanie sa funkcie konateľov: 
- Mgr. Jana Biharyová, 
- JUDr. Branislav Olšák

2.	schvaľuje 
a) odvolanie členov dozornej rady:
- Ing. Martin Bartoš
- Ing. Igor Dula
- Peter Ágoston

	b) určuje 
     počet členov dozornej rady na počet 3. 



3.	schvaľuje
a)	vymenovanie
1.  vymenovanie nových konateľov, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992:
      - JUDr. Richard Mikulec 
      - Ing. Andrej Árva

2.  nového člena dozornej rady vymenoval poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992, avšak až po odvolaní členov dozornej rady v zmysle bodu 1. tohto uznesenia: - Ing. Stanislav Winkler, 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/25    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1010 m², evidovaného na LV č. 3749, v katastrálnom území Nové Mesto; v rozsahu 140 m2, vyznačenom na priloženej snímke z katastrálnej mapy; na dobu určitú piatich rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre GRANDE MGN s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731, za účelom vybudovania letnej terasy slúžiacej pre reštauráciu; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca na ďalšej časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32, v rozsahu 404 m², vybuduje detské ihrisko s bezúdržbovým umývateľným povrchom, spĺňajúce všetky hygienické a bezpečnostné parametre, v hodnote 5000 €, ktoré v lehote do 31.08.2015 bezodplatne prevedie do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; detské ihrisko bude slúžiť pre potreby pripravovanej materskej škôlky a v určenom prevádzkovom čase aj pre potreby verejnosti; za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 126/2014 vo výške: 10 €/m2/rok, celkovo za 1400 €/rok; za podmienok:
	nájomná zmluva bude obsahovať nasledovné povinnosti nájomcu, ktorých porušenie bude považované za podstatné porušenie podmienok nájomnej zmluvy s právom prenajímateľa od zmluvy odstúpiť: 

	nájomca nebude vstupovať ani neumožní vstup tretím osobám na detské ihrisko mimo prevádzkovej doby ihriska určenej pre verejnosť 
	nájomca je povinný zabezpečiť, aby v priestoroch detského ihriska nedochádzalo k   podávaniu a požívaniu alkoholických nápojov    


 b) nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 7 pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, že nájomca nepodpíše nájomnú zmluvu v lehote 7 pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/26    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III kandidátov:
	Mgr. Bursová Katarína



	Daňová Beata

JUDr. Gríger Marián
Mgr. Hrubá Magdaléna
PHNR Koštálová Mária
Ing. Mgr. Kratochvílová Štefánia
Mgr. Orságová Silvia
PhDr. Rybárová Ilza
JUDr. Surovčiaková Danica
Ščasná Elena
Mgr. Šestáková Zuzana
JUDr. Šiserová Zuzana
JUDr. Záhorová Silvia
Žák Dušan
na volebné obdobie rokov 2014 - 2018

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.1    Miestne zastupiteľstvo
   s ú h l a s í
v súlade s ustanovením § 18 zákona o obecnom zriadení, aby miestny kontrolór Ing. Martin Böhm bol štatutárnym orgánom spoločnosti. „RABIT BKS, s.r.o. IČO: 35 749 466 a vykonával funkciu konateľa spoločnosti s podmienkou, že uvedená podnikateľská činnosť nesmie byť v rozpore so záujmami mestskej časti 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================

3. Zrušené boli uznesenia

02/44	Miestne zastupiteľstvo
I.	vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.04.2015 voľbu funkcie hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. č. 21 v Bratislave vo veľkej sále
II.	určuje
1.	požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
	kvalifikačné predpoklady: 	- ukončené úplné stredné vzdelanie
	iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:

 - spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2.	náležitosti písomnej prihlášky: 
a)	osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt
b)	doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
c)	úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d)	profesijný životopis
e)	čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
f)	písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	
Kandidáti písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“:  
zašlú prostredníctvom pošty na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia podľa pošty
alebo
	osobne doručia do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Junácku ul. č. 1 v Bratislave; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015 do 17.00 hod., pričom rozhodujúci je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Miestneho úradu uvedený na pečiatke Miestneho úradu.


3.	Funkčné obdobie hlavného  kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 15.04.2015.

	Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. 


III.	schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - verejným hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom jednotliví hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno jedného z kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia. Za  hlavného kontrolóra  bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V prípade, ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, a to tak, že kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. 
	Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešní uchádzači budú pozvaní na voľbu hlavného kontrolóra pred konaním voľby. 
	Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby vystúpiť / predstaviť sa pred poslancami miestneho zastupiteľstva, v časovom rozsahu 5 minút.
	Jednotliví kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

IV.	splnomocňuje starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov, ktorá bude zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto, pričom zároveň určí jedného z poslancov za predsedu komisie. Komisia najneskôr do 07.04.2015 vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj tých, ktorí nesplnili požiadavky. 

V.	 ukladá Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby  hlavného  kontrolóra na úradných tabuliach Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mesačníku Hlas Nového Mesta a televíznom vysielaní TV BA, a to v zákonom stanovenej lehote. 
Vyhodnotenie: Zrušené
Poznámka:
======================================================
MZ zo dňa 14.4.2015
03/07    Materiál
             „Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
		bol stiahnutý z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ

========================================================================

MZ zo dňa 14.4.2015
03/08   Materiál
„Návrh na voľbu tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom MČ B-NM“
		bol stiahnutý z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ

========================================================================
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/21    predkladateľ
materiál
Návrh na schválenie predaja pozemkov v k. ú. Nové Mesto, registra „C“ KN parcely č. 12355/8, parcely č. 12355/9, parcely č. 12355/10, pre manželov - PhDr. Vahram Chuguryan a PhDr.. Simona Chuguryan
stiahol materiál  z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ

========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/22    Miestne zastupiteľstvo
v y h l a s u j e
v súlade s ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, s ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou a so zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou obchodnú verejnú súťaž 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

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ

========================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.4    návrh 
                na voľbu člena Miestnej rady Ing. Kataríny Augustinič
materiál nezískal dostatočný počet hlasov 

Bod č. 27 – Rôzne – nebol celý prerokovaný (prerokované boli iba  body 07/27.1 , 07/27.2, 07/27.3, 07/27.4) z dôvodu, že miestne zastupiteľstvo prestalo byť uznášaniaschopné, pričom počet poslancov klesol pod nadpolovičnú väčšinu.



Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ

