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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 25/16, 1/07,  8/15, 8/16,
9/08, 9/18
10/11, 10/12, 10/19, 10/22, 10/27, 10/34, 10/35


2. Splnené sú uznesenia:

3MMZ/04.2
6/19
7/06.B.2
9/05, 9/07, 
10/03, 10/04, 10/05,10/06,10/07,10/08,10/09, 10/10,10/13,10/14,10/15,10/16,10/17,10/18,10/20,10/24,10/25,10/26,10/28,10/29,10/3010/31,10/32,10/33


3. Ruší uznesenie

3/14
9/13,9/14,9/15
10/21, 10/23











     	
       








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

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

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


V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
          Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia:13.12.2011
8/16 Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e 
         z rokovania materiál
Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
          Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/08  Miestne zastupiteľstvo
        sťahuje z rokovania materiál
Návrh na 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 osobitého zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 29.600,- eur s podmienkou, že kúpna zmluva bude s kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V prípade, že kúpna zmluva nebude s kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
         Vyhodnotenie : v konaní, pripravuje sa nový návrh

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/18  Miestne zastupiteľstvo
s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2012 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú :
a)  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5%, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

b)   povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvôtnych vyšších príjmov,

c)   viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8. zákona č. 583/2004 Z.z.
-s pripomienkami:
    - rozpočtové opatrenia zverejňovať na www stránke a pravidelne informovať finančnú komisiu
                   Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/11  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
  Vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
	bez pripomienok						
Vyhodnotenie: v konaní

      					                                          	                                 	

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/12  Miestne zastupiteľstvo
  s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
           Návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
Vyhodnotenie: v konaní, pripravuje sa nový návrh

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/19    Miestne zastupiteľstvo
            s ť a h u j e   z    r o k o v a n i a
             materiál
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2  zapísané na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 263/2011 zo dňa 12. 12. 2011 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s  ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 81.900 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť
	Vyhodnotenie: v konaní, pripravuje sa nový návrhc

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/22  Miestne zastupiteľstvo
           s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
              materiál
            návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9, záhrady o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom prístupu k pozemku registra „C“ KN parcele č. 6727/2 a k rodinnému domu so súp. č. 2307 na parcele č. 6727/2 pre MUDr. Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom Ľ. Fullu 22, 841 05  Bratislava, po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 02.12.2011, vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 28.373,83 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
            Vyhodnotenie: v konaní, pripravuje sa nový návrh

								                        
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/27  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 15140/75, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 122/2011, vyhotoveného Ing. Milicou Vaškovou dňa 13.12.2011 oddelením od parcely registra „C“ KN č. 15140/32, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1086 m2, zapísanej na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto pre Dionýza Machciníka, bytom Jasovská 3038/1, 851 07  Bratislava, Rudolfa Machciníka, bytom Jašíkova 16, 821 03  Bratislava, Ivana Grambličku, bytom Trnavská cesta 36, 821 02  Bratislava a Romana Nagya, bytom Dunajská 369/2, 929 01  Dunajská Streda, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 37/2012 zo dňa 06.03.2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 19 875,21 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
             - bez pripomienok			             	     	                                        
                Vyhodnotenie:v konaní			                          	     

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/34   Miestne zastupiteľstvo
           s ť a h u j e   z r o k o v a n i a
            materiál
            Návrh na poskytnutie dotácie spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o.
	Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/35  Miestne zastupiteľstvo
           A. b e r i e   n a v e d o m i e
                 Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
           B. p o v e r u j e
                 starostu
                pripraviť do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na schválenie materiál týkajúci sa založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto spolu so zakladateľskou listinou spoločnosti
    - bez pripomienok			             	     	                                         
	Vyhodnotenie: v konaní
      					                                          	                               								                          






















2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia : 20.9.2011				  
6/19  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a 
         návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave“ 
         Vyhodnotenie : splnené uznesením MZ č. 10/12 zo dňa 17.4.2011

Dátum prijatia uznesenia: 3.11.2011
7/06 Miestne zastupiteľstvo
u k l a d á
2. dopracovať internú smernicu o finančnej kontrole a vnútornom auditev oblasti príjmu organizácie a v súlade s ňou postupovať pri zabezpečovaní výkonu finančnej kontroly
						Termín : 31.12.2011
Vyhodnotenie: splnené, SK dopracovala  jestvujúcu smernicu aj pravidlá obehu účtovných 
                         dokladov a nové žiadanky a tlačivá, ktorými sa od 1.3.2012 riadi

Dátum prijatia uznesenia : 12.1.2012
3MMZ/04 Miestne zastupiteľstvo
		     2. S c h v a ľ u j e	
Návrh „Integrovanej  stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti       
Bratislava-Nové Mesto „ /ISRMO BA NM/ v objeme oprávnených výdavkov 4 mil.€   
a samostatné predbežné 
       projektové návrhy jednotlivých projektov :
    Revitalizácia verejného priestranstva – Rešetkova – Osadná
       Obnova ZŠsMŠ Odborárska
       Obnova ZŠsMŠ Za kasárňou
       Obnova ZŠsMŠ Česká
       Obnova ZŠsMŠ Sibírska
       Obnova ZŠsMŠ Riazanská
                 Obnova bytového domu Odborárska 4
                 Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská ul.
                 Prístavba azylového domu Sv. Jána 
	bez pripomienok 

      Vyhodnotenie : splnené 

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/05  Miestne zastupiteľstvo
         sťahuje z rokovania materiál
 Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011
 Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 10/05 zo dňa 17.4.2012

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/07 Miestne zastupiteľstv
        s c h v a ľ u j e
         zníženie ročného nájmu za prenajaté nebytové priestory v spoločenskom dome Vernosť, Nobelova č. 30 pre nájomcu Vernosť, spol. s r. o. Nobelova 30 Bratislava o 15% a zároveň zvyšuje investíciu do údržby a opráv prenajatých priestorov na 20% z ročného nájmu, ktoré budú trvalo zhodnocovať prenajatý objekt. Konečná výška ročného nájmu po poskytnutí zľavy činí 58.686,85 €.
          -s pripomienkou
          „V zmluve zakotviť poskytnutie zľavy na športové aktivity vo výške 25% pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“					
             Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/03  Miestne zastupiteľstvo
           konštatuje, že:
          1.  trvá termín plnenia uznesení:
   3/14, 22/20, 25/16, 1/07, 6/19, 7/06.B.2,  8/15, 8/16, 3MMZ/04.2, 9/05, 9/07, 9/08, 9/13, 9/14, 9/15, 9/18
          2.  Splnené sú uznesenia:
               2/04/B,7/13, 7/14, 8/08, 8/09, 8/19, 8/20, 3 MMZ/03, 3MMZ/04/1 ,3 MMZ/05, 9/03,9/04, 9/06, 9/09, 9/10, 9/11, 9/12, 9/16, 9/17, 9/19
          3.   Zrušuje sa uznesenie
                6/16, 6/17, 7/16, 8/17
          - bez pripomienok					     	                       
          Vyhodnotenie:  splnené , konštatačné uznesenie o plnení uznesení   					                                          	                                
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/04  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
            Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto
            - bez pripomienok					     	                       
           Vyhodnotenie:  splnené   					                                          	                                   					                                          
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/05  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
  Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly rozpočtovej ZŠsMŠ Za kasárňou
           - bez  pripomienok	                                                                                          
               Vyhodnotenie: splnené     					                                          	                                             								                        
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/06  Miestne zastupiteľstvo
          s c h v a ľ u j e
 Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2011
	bez  pripomienok	                                                                             
Vyhodnotenie:  splnené    					                                          	 
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/07 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
          Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011 
	bez pripomienok			      					                                                               

Vyhodnotenie: splnené      					                                          	                 					                                          	           
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/08 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Všeobecne  záväzné nariadenie mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN MČ B-NM vyhlásených VZN MČ B-NM č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN MČ B-NM č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN MČ B-NM č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, VZN MČ B-NM č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002 a VZN MČ B-NM č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
          - bez pripomienok
             Vyhodnotenie:	splnené		                                          	                                 								                    

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/09  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  ktorým sa  dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2009, zo dňa 20. 10. 2009 o úprave podmienok predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
             - bez pripomienok							
      	Vyhodnotenie: splnené				                                          	                                		               								                                           
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/10  Miestne zastupiteľstvo
  s c h v a ľ u j e
            Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2008, zo dňa 16.4.2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok ihrísk pre deti a mládež
	bez pripomienok							

            Vyhodnotenie: splnené			                                          	                                  			
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/13  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 2012/2013
         - bez pripomienok							
        Vyhodnotenie: splnené      					                                          	                                   								                         

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/14  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e 
            doplnenie zástupcu zriaďovateľa do školských rád na ZŠsMŠ Cádrova , ZŠsMŠ Česká a ZŠsMŠ Kalinčiakova – Ing. Andreu Vítkovú
	- bez pripomienok						
	Vyhodnotenie: splnené
                                  								                        
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/15  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e 
            pomenovanie nových ulíc v lokalite Ahoj – Briežky názvami:
	Pálavská

Neronetová
Merlotová
Alibernetová
	- bez pripomienok  							
Vyhodnotenie: splnené, návrh predložený na magistrát, kde ho mestské 
                          zastupiteľstvo schválilo na rokovaní dňa 31.5.2012

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/16 Miestne zastupiteľstvo
         A. s c h v a ľ u j e
               premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska – Otonelská na ulicu „Lipovinová“
         B.  u k l a d á
             prednostovi
              predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy



- bez pripomienok					
Vyhodnotenie: splnené, návrh predložený na magistrát, kde ho mestské 
                         zastupiteľstvo dňa 31.5.2012 schválilo
      					                                          	                                 
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/17  Miestne zastupiteľstvo
          s c h v a ľ u j e 
 Cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu ako prípady osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  


Predmet nájmu
Cena
Za MJ
CO kryty
20,00 €/rok
1 m 2
Trafostanice
20,00 €/rok
1 m 2
	bez pripomienok					     	                     

Vyhodnotenie: splnené						                       

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/18   Miestne zastupiteľstvo
            s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
            m a t e r i á l 
             návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/16 zo dňa 3.11.2011
	Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 10/03/3 dňa 17.4.2012

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/20  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
uznesenie o prenájme pozemkov zastavaných stavbami garáži vo vlastníctve tretích osôb           v  k. ú. Nové Mesto lokalita Bartoškova, Budyšínska, Šancová, Varšavská, Tetmayerova, Za kasárňou, Pluhová, Halašova, Riazanská, Robotnícka, Sreznievskeho, Gavlovičova, Semianova a v k. ú. Vinohrady lokalita Opavská, Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová, Guothova za cenu v súlade s uznesením č. 8/14, v súlade s ustanovením § 9a,         ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípady hodné osobitného zreteľa 
	bez pripomienok			             	     	                                        

Vyhodnotenie: splnené
      					                         

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/24  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            nájom časti pozemku registra „C“ KN parcely č. 15123/114, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1436 m2 v k. ú. Nové Mesto, vedenej na LV č. 2382 o výmere 1 m2  za účelom umiestnenia nabíjacej stanice k elektromobilom pre spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2852/B ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné: 1 €/m2/rok, celkovo za 1 €/rok
	bez pripomienok			             	     	                                          

Vyhodnotenie: splnené
      					                                          	                                   	




Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/25  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
Protokol o odzverení správy nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 50/2012, predmetom ktorého je odzverenie pozemku registra „C“ KN parcely č. 15140/75, zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 122/2011, vyhotoveného Ing. Milicou Vaškovou dňa 13.12.2011 oddelením od parcely registra „C“ KN č. 15140/32, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1086 m2, zapísanej na LV č.3749 v  k.ú. Nové Mesto zo správy  Základnej  školy Kalinčiakova číslo 12, 
831 04  Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s článkom 7 Zásad hospodárenia s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným.
             - bez pripomienok			             	     	                                         
           Vyhodnotenie: splnené      					                                          	                                  

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/26   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
 nájom pozemku registra „C“ KN parcely č. 15123/224 v k.ú. Nové Mesto, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k.ú. Nové Mesto,   ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parcely č. 15123/28 v k.ú. na základe geometrického plánu č. 109/2011 vyhotoveného Ing. Janou Hranicovou dňa 8.11.2011 pre spoločnosť TESAKO, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, a to za účelom rekonštrukcie stavby prečerpávajúcej stanice celoareálovej kanalizácie, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa ako aj za účelom majetkoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku, na ktorom je predmetná stavby postavená, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu 10 rokov, za nájomné 25,-  €/m2 /rok celkovo za 625,- €/rok
             - bez pripomienok			             	     	                                       
               Vyhodnotenie:  splnené     					                                          	                                 

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/28  Miestne zastupiteľstvo
           A.   s c h v a ľ u j e
                   Koncepciu rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Nové Mest
           B.   s ú h l a s í
                   s vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 a ďalšie roky, na plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS BA-NM)
                    - bez pripomienok		             	     	                                          
	      Vyhodnotenie:  splnené     					                                          	                                                  		    							                        
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/29   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            Dodatok č. 2 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 – 2013
              - bez pripomienok		             	     	                                        
      	Vyhodnotenie: splnené		                                          	                                                		    
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/30   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy označenej kódom OPBK/2012/1.1/09 za  účelom realizácie projektu s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ulica“, ktorého ciele sú  v súlade s platným územným plánom mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a platným Programom hospodárskeho 
	a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava -Nové Mesto  na roky 2007-2013, 
	zabezpečenie  financovania celkových oprávnených výdavkov  projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ulica“ mestskou časťou Bratislava -Nové Mesto počas celej doby jeho realizácie z vlastných zdrojov,
	financovanie   projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ulica“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov  na projekt stanovených žiadateľom 276 264,69 €,   t.j. vo výške 13 813,24 €.
              - bez pripomienok		             	     	                                         
	Vyhodnotenie: splnené      					                                          	                                                

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/31   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu:
             vo výške 3 500 € 
              - bez pripomienok		             	     	                                          
	Vyhodnotenie: splnené       					                                          	                                                    		    							                          
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/32   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            úpravu platu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu vo výške 2 289 € 
              - bez pripomienok		             	     	                                          
      	Vyhodnotenie: splnené		                                          	                                        		    							                          
Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/33   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            kapitálové výdavky v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012

Položka
Prostriedok
Počet
Cena bez DPH
1
Špeciálne vozidlo s montážnou plošinou na orezy stromov
1 ks
 85 000,00 €
2
Lisovací kontajner na dopad
1 ks
 10 000,00 €
3
Kosačka
1 ks
 31 000,00 €
                                    Kapitálové výdavky celkom bez DPH 20 % :		     126 000,00 €
              - bez pripomienok		             	     	                                          
      	Vyhodnotenie: splnené		                                          	                                       		    

















3. ruší uznesenia

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: ruší uznesenie ako neaktuálne

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/13  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 v dome Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné č. 256, postavenom na parc. č. 11698, katastrálne územie Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 32 000 €. V cene je zahrnutý aj podiel 2931/64054 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
	bez pripomienok						            

       Vyhodnotenie: k vykonaniu dražby nebol vydaný súhlas primátora hl. mesta 

Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/14  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 26 vo vchode Račianska č. 91 v Bratislave, súpisné č. 1528, postavenom na parc. č. 12160, 12163, 12168, katastrálne územie Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 55 000 €. V cene je zahrnutý aj podiel 3641/564182 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
- bez pripomienok							           
       Vyhodnotenie: k vykonaniu dražby nebol vydaný súhlas primátora hl. mesta 
         
Dátum prijatia uznesenia: 14.2.2012
9/15  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
konanie opakovanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 8 v dome Mestská č. 9 v Bratislave, súpisné č. 271, zapísanom na LV č. 3313, postavenom na pozemku parc. č. 11572/1,2,3, katastrálne územie Nové Mesto zapísanom na LV 3314. Vyvolávacia cena je 52 000 €. V cene 
je zahrnutý aj podiel 3393/394037 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel 3393/290698 na pozemku
- bez pripomienok							          
           Vyhodnotenie: k vykonaniu dražby nebol vydaný súhlas primátora hl. mesta 

Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/21  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
prenájom kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí o výmere podlahovej plochy 16,57 m2, nachádzajúceho sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č.1 v Bratislave, so súp. č. 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 15123/11
a zapísanej na LV č. 5750 v  k. ú. Nové Mesto pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00 177 474 0102, Kutuzovova č. 17, 831 03  Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy na 1 rok, za nájomné 1,00 €/rok
             - bez pripomienok			             	     	                                         
	Vyhodnotenie: nájomca odstúpil od zmluvy




Dátum prijatia uznesenia: 17.4.2012
10/23  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov: kancelárií č. 104 až 108 a kancelárií č. 111 až 115, sociálne zariadenia, kuchynka a časť chodby o celkovej prenajímanej ploche 418,16 m2, nachádzajúceho sa v budove číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 15123/11 a zapísanej na LV č. 5750, katastrálne územie Nové Mesto pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie so sídlom Hubeného 25 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy na 1 rok, za nájomné 21,-  €/m2 /rok celkovo za  8 781,36 €/rok
             - bez pripomienok			             	     	                                         
	Vyhodnotenie: nájomca odstúpil od zmluvy
         











































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 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 12. júna 2012.






Po preskúmaní Správy o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, predloženej prednostom Miestneho úradu MČ B-NM Ing. Kollárikom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM dávam k  vyhodnoteným uzneseniam   súhlasné   stanovisko.








Ing. Ján D u b r a v e c 
                                                                             miestny kontrolór


V Bratislave dňa 31. mája 2012
 



