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U Z N E S E N I A

zo  14. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  27. marca  2012

Miestna rada prerokovala : 
 1.  Schválenie programu rokovania
 2.  Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
 3.  Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 4. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  miestnych  daniach  na  území  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto  č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov
       (Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto)
 6.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. .../2012, 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
 7.  Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  č. .../2012, 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 
 8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012,  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
 9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012,  ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
10. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nebytových priestorov  v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
11. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora
12. Návrh koncepčného zámeru 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
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  13.  Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
  14.   Správa o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011
  15.   Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky
  16.   Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
  17.  Zámer na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb na príspevkovú organizáciu
  18.   Zámer k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným  so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-18  nasledovné uznesenia: 

14/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkou:
	z programu rokovania vypustiť bod:

                   „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012,  ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
									        nehlasoval :  1
14/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/03   Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
1.   trvá plnenie uznesení:
                   2/05, 7/12, 8/05, 8/14, 10/08, 12/06, 13/04,	13/05,	13/06,	13/07,	13/08,	13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16,  13/17

2.   splnené boli uznesenia:   
 7/25, 11/04, 13/03,	13/09,	13/10
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava- Nové  Mesto  č. 5/2004  zo  dňa  14. 12. 2004  v  znení  VZN  MČ B-NM  č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007,VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa  11. 12. 2007,  VZN MČ B-NM   č. 22/2008  zo dňa  16. 12. 2008  a  VZN  MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011  
- s pripomienkami 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


14/05   Miestna rada
s ť a h u j e    z   r o k o v a n i a.
             Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov
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14/06   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. …./2012, 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 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/07   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. …./2012, ktorým sa mení 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 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 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
- s pripomienkou 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné  nariadenie č. …./2012,  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 							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/09   Miestna rada
s ť a h u j e    z   r o k o v a n i a.
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

14/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových  priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v Bratislave“
- s pripomienkami							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/11   Miestna rada
1.  b e r i e   n a v e d o m i e
      Návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej   súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  nehnuteľnosti  na  Pionierskej č. 8  v  Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora“
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2.  u k l a d á
     zapracovať 
     pripomienky a predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 24. 4. 2012
         									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/13   Miestna rada
A.  b e r i e   n a v e d o m i e
správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011

B.  o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
      z o b r a ť   n a v e d o m i e
správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
- bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/14   Miestna rada
A.  b e r i e     n a    v e d o m i e 
správu o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011

B.  o d p o r ú č a
      Miestnemu zastupiteľstvu
 z o b r a ť    na    v e d o m i e 
  	správu o činnosti oddelenia sociálnych služieb za rok 2011
- bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh na pomenovanie ulíc v lokalite „Ahoj - Briežky“ názvami:
Pálavská, Neronetová, Merlotová, Alibernetová
- bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
14/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh na premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska - Otonelská na ulicu „Lipovinová“
- bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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14/17   Miestna rada
A. b e r i e   n a v e d o m i e
                  Zámer na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb na príspevkovú organizáciu

B. u k l a d á
     1. zapracovať pripomienky do materiálu
     2. predložiť na rokovanie do K-MZ
     3. predložiť na rokovanie MR dňa 24. 4. 2012
									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

14/18   Miestna rada
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. u k l a d á
     1. zapracovať pripomienky do materiálu
     2. predložiť na rokovanie do K-MZ
     3. predložiť na rokovanie MR dňa 24. 4. 2012
									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0











	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf   Kusý
                     prednosta						starosta


Ing. Pavol Galamboš
overovateľ














Bratislava      27. 3. 2012
Spracovala :  Júlia Červenková

Strana 5

