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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

II/11/05/B,  3/14,  16/19/1.A, C, D,  22/20
25/16, 1/07,1/11.B, 2/04/B, 2/21, 2/28
3/06, 3/07, 3/08
4/04, 4/10

2. Splnené sú uznesenia:

 4/03, 4/05, 4/06, 4/07,4/08, 4/09, 4/11




















     		










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

1. Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že trvá plnenie uznesení:
Dátum prijatia uznesenia : 23.4.1996
II/11/05  Miestne zastupiteľstvo
	   B. u k l a d á 
	   Riaditeľom organizácií zriadených MZ
               Štvrťročne predkladať MZ stav hospodárenia
   Vyhodnotenie :  v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 10.4.2007
3/14 	Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e 
	zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova ul.“ do siete škôl
	Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 2.4.209
16/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
návrh na revitalizáciu projektových zámerov : 
A.“Revitalizácia verejného priestranstva Mierová kolónia“
C. „Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova ul. – Osadná ul. 
D.“Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové nám.“

	Vyhodnotenie:
             Pri registrácii projektov bolo možné v zmysle nových pravidiel prihlásiť pre jeden 
             subjekt – obec len jeden projekt a preto bol pripravený návrh na projekt B  
             Rešetkova - Osadná ul., ktorý  je v procese schvaľovania.   
Revitalizácia  verejného priestranstva  Hálková – Brezovská bola realizovaná z rozpočtu mestskej časti v roku 2009
V prípade nového vyhlásenia projektov predložíme nasledujúce projekty na        priestranstvá A ,C a D.V súčasnosti sa pripravuje projekt integrovanej stratégie , v rámci ktorého sa navrhuje  revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie

Dátum prijatia uznesenia : 20.4.2010
22/20 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e 
           nový text uznesenia č. 20/18 zo dňa 15. 12. 2009 nasledovne :
           „Miestne zastupiteľstvo 
             ukladá   prednostovi MÚ
priebežne predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií spolufinancovaných mestskou časťou vo všetkých kluboch dôchodcov
           Vyhodnotenie: v konaní, pravidelne sa predkladá

Dátum prijatia uznesenia: 12.10.2010
25/16  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
odkúpenie: pozemku parc. č. 18340/10 - záhrada o výmere 9 m2 a  pozemku parc. č. 18340/11 – záhrada o výmere 14 m2 z pozemku parc.č.18340/4 v  k.ú. Vinohrady vytvorených na základe geometrického plánu č. 68/2010 zo dňa 19.7.2010 od Ing. Jána Martináka a manželky Ing. Andrey Martinákovej, bytom Sliačska 7/B, 831 02 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 114/2010, zo dňa 29.7.2010 a to za 79,67 €/m2, celkovo za 1832,41 € 
            - bez pripomienok						    
             Vyhodnotenie :v konaní 
			
Dátum prijatia uznesenia: 22.12.2010
01/07  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           verejné hlasovanie pri všetkých personálnych návrhoch
- bez pripomienok
Vyhodnotenie : v konaní, návrh bude spracovaný do Rokovacieho poriadku MZ

Dátum prijatia uznesenia : 22.12.2010
01/11  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: 31. 3. 2011
								
                 2.  prednostovi Miestneho úradu
                      zabezpečiť zverejnenie oznámenia o možnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uchádzať sa 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 31.1.2011
	      - bez pripomienok							 
Vyhodnotenie :v konaní, k  31.3.2011 sa prihlásilo celkom 67  občanov, materiál               
                          predložený na rokovanie MZ

Dátum prijatia uznesenia : 17.3.2011
2/04 Miestne zastupiteľstvo
         B . splnomocňuje
starostu mestskej časti
	upravovať v priebehu roku 2011 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní schválených príjmov a výdavkov

povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrady vyššími príjmami alebo úsporou iných výdavkov
	Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 17.3.2011
2/21  Miestne zastupiteľstvo
          A. s c h v a ľ u j e
               1. zabezpečenie realizácie projektu Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislavou počas celej doby jeho realizácie
                2.   Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových  
                      oprávnených výdavkov na projekt určených pre partnera







          B. s p l n o m o c ň u j e
               starostu mestskej časti
                k podpísaniu Zmluvy o partnerstve a všetkých potrebných dokumentov v súvislosti s časťou A tohto uznesenia.
	bez pripomienok						    	

      Vyhodnotenie:v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 17.3.2011
2/28  Miestne zastupiteľstvo
         ž i a d a 
         starostu mestskej časti
         A.  zvolávať rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto raz za dva mesiace v zmysle Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto čl. 7. ods. 3
          B.  predložiť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre rok 2011 na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  - bez pripomienok						
            Vyhodnotenie:v konaní, v súlade s uznesením MZ č.5/14 zo dňa 24.5.2011,     
                          bude rokovanie MR dňa 6.9.2011 o 9.00 hod a rokovanie MZ MČ B_NM 20.9.2011 o 14.00 hod. 										   
	 Dátum prijatia uznesenia: 20.4.2011
3/06  Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
prednostu Miestneho úradu
zabezpečiť
pravidelné včasné zverejňovanie všetkých verejných obstarávaní na internetovej stránke mestskej časti, v Televízii Bratislava - Nové Mesto, v denníkoch SME, Pravda, Hospodárske noviny 
realizáciu všetkých verejných obstarávaní od 5 000,- €  prostredníctvom elektronickej aukcie 							            Termín : ihneď
            - bez pripomienok     	                        
   	Vyhodnotenie:	v konaní								             	 
Dátum prijatia uznesenia: 20.4.2011
3/07  Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
miestnemu kontrolórovi
vykonať kontrolu rekonštrukcie havarijného stavu Materskej škôlky, Teplická, vykonávaného firmou ABC Market Slovakia						Termín : 6. 5. 2011
	bez pripomienok					     	 

	        Vyhodnotenie:v konaní									             , materiál spracovaný a predložený na rokovanie MZ	 

Dátum prijatia uznesenia: 20.4.2011
3/08  Miestne zastupiteľstvo
         ž i a d a 
         s t a r o s t u  mestskej časti
         vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa organizácie EKO-podniku VPS do 1 mesiaca a menovať do výberovej komisie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto: Klub SDKÚ-DS – 1 člena, Klub NEKA – 2 členov, Klub KDH-MOST HÍD-SaS – 
   člena, Nezaradení – 1 člena					        Termín : ihneď
        - bez pripomienok:				     	                        
 	Vyhodnotenie:v konaní, inzerát uverejnený s termínom predkladania prihlášok do   
                                      31.7.2011									             	 



Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/04  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
         Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
         Vyhodnotenie: v konaní, materiál bude predložený na ďalšie najbližšie rokovanie MZ

Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/10  Predkladateľ 
         s ť a h u j e 
         Návrh členov-odborníkov pre komisie zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          Vyhodnotenie:	v konaní								             

									             







































2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/03 Miestne zastupiteľstvo
        konštatuje, že:
        1.trvá termín plnenia uznesení:
           II/11/05/B,  3/14,  16/19/1.A, C, D,  22/20,  23/22, 25/16, 1/07,1/11.B, 2/04, 2/21, 2/28,  3/06,
           3/07, 3/08
        2. Splnené sú uznesenia:
            19/13, 24/04.B, 23/19, 23/22, 25/14, 2/03, 2/04 A,C, 2/05, 2/06, 2/07 2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/12,2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/29, 3/03, 3/04, 3/05, 3/09
               - bez pripomienok
		Vyhodnotenie:	splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesení	   
	   
Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/05  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
   1. Ústnu správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28. 4. 2011 
   2. nevyplatenie odmeny Mgr. Marekovi Bobákovi za mesiac máj 2011
            - bez pripomienok						       
		Vyhodnotenie:	splnené								             	   
Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/06  Miestne zastupiteľstvo
A. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2010
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010

B.  s c h v a ľ u j e 
1. Celoročné rozpočtové  hospodárenie mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  za  rok 2010  bez výhrad

2.  Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 13.786.401,02 €, výdavky 14.725.669,20 € a schodok 939.268,18 €
-  v kapitálovom rozpočte príjmy 1.189.389,01 €, výdavky 2.042.735,51 € a schodok 853.346,50 €
- príjmové finančné operácie 2.255.868,63 €

3.  Schodok rozpočtového hospodárenia  po vylúčení finančných  operácií  vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010 vo výške 1.792.614,68 €

4.  Vysporiadanie   schodku rozpočtu  v  sume 1.792.614,68 €  zo  zostatku  finančných operácií   

5.  Zostatok  finančných  operácií  po usporiadaní  vo  výške  463.253,95 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

6.  Tvorbu a použitie  prostriedkov  peňažných fondov  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010




      7.  Hospodárenie rozpočtových organizácií  za  rok  2010 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a schválenie účtovných závierok organizácií za rok 2010
		  Vyhodnotenie: splnené									             	   
Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/07  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Koncepčný  zámer  rozvoja a  pedagogicko-organizačné a  materiálno-technické  zabezpečenie  výchovno-vzdelávacieho  procesu  škôl  a školských  zariadení v mestskej  časti  Bratislava - Nové  Mesto  pre  školský  rok  2011/2012    
- bez pripomienok					     	          
	         Vyhodnotenie: splnené									             	   
Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/08  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu
         - bez pripomienok					     	                  
         Vyhodnotenie: splnené									             	   
Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/09  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         úpravu platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu
         - bez pripomienok					     	                   
        Vyhodnotenie: splnené									             	   
	Dátum prijatia uznesenia: 17.5.2011
4/11  Miestne zastupiteľstvo
         v o l í 
         Petra Ágostona za člena Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu
	bez pripomienok					     	                   

         Vyhodnotenie: splnené		


