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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 25/16, 1/07,  8/15, 9/18,11/07, 10/27,11/08, 11/10,11/15,11/18,11/22,11/32,11/35/D

2. splnené sú uznesenia:

9/08,10/11,10/12,10/19,10/22,10/34,10/35,11/03,11/04,11/05,11/06,11/09,11/11,11/12,11/13,11/14,11/16,11/17,11/19,11/20,11/21,11/23,11/25,11/26,11/27,11/28,11/29,11/3011/31,11/33,11/35/A,B,C, 11/36, 11/37

3. ruší uznesenia:
8/16, 11/24, 11/34   



























                 			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: 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
10/27  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 : 26.6.2012							                          
11/07 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
          úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012 
           - bez pripomienok								
         Vyhodnotenie:v konaní	

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/08 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
          l. kapitálové výdavky v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012:
položka
Prostriedok
počet
Cena bez DPH
1
komunálne multifunkčné vozidlo
1 ks
71 300,00 €
2
nadstavba na zber a odvoz odpadu a exkrementov
1 ks
10 400,00 €
3
kombinovaná sacia cisterna na čistenie vpustí, kanalizácií, šácht
1 ks
29 200,00 €
4
vysprávková sústava pre opravu komunikácií
1 ks
28 600,00 €
5
sypačová nadstavba s rozmetadlom na zimnú údržbu komunikácií
1 ks
8 000,00 €
6
snehová radlica 
1 ks
2 200,00 €




                                               kapitálové výdavky celkom s DPH 20% :                179.640,00 €


        2. zapojenie Rezervného fondu vo výške 179 640,00 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
          - bez pripomienok								
         Vyhodnotenie:	v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/10  Miestne zastupiteľstvo
           s ť a h u j e   
            z rokovania
            návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
             Vyhodnotenie: v konaní, na rokovanie je predložený nový návrh

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/15  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e 
            vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 dome Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné č. 256,  postavenom  na  parc. č. 11698  katastrálne územie  Nové Mesto. Vyvolávacia  cena je 32 500 €. V cene je  zahrnutý aj podiel 2931/64054  na  spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku.
          - bez pripomienok							
            Vyhodnotenie: v konaní, dražba sa zopakuje

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/18 Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e   
           z rokovania
predaj stavby prípojka VN- vzdušná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka VN - zemná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, trafostanica na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, transformátor na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka NN k hornej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4, prípojka NN k dolnej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská energetika a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu: 18.885,60  € bez DPH s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade, že kúpna zmluva nebude budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
         Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/22  Miestne zastupiteľstvo
           s ť a h u j e   
            z rokovania
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2 a parcely č. 12780/248 -ostatné plochy o výmere 848 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho  Geometrického  plánu č. 28/2011 vypracovanom  Ing. Mariánom Voštinárom AGM 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,
	Vyhodnotenie:	v konaní



Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/32   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012 v celkovej výške 67 816,00 € podľa predloženého návrhu
            - bez pripomienok	
           Vyhodnotenie:	v konaní
            			 							
Dátum prijatia uznesenia :26.6.2012
11/35	Miestne zastupiteľstvo           			 					D. u k l a d á
starostovi mestskej časti
vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa rozpočtovej organizácie októbra 2012 za účasti zástupcov všetkých poslaneckých klubov a nezaradených poslancov MZ MČB-NM
     - bez pripomienok	
            	     Vyhodnotenie: v konaní	
	 							


            			 						
      					                                          		               
									      



























2.Splnené boli uznesenia:

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 : splnené uznesením MZ č. 11/18 zo dňa 11/18 zo dňa 26.6.2012

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: splnené, zrušené uznesenie uznesením MZ č. 11/13 zo dňa 26.6.2012


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: splnené uznesením MZ č. 11/12 zo dňa 26.6.2012

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: splnené uznesením MZ č. 11/21 zo dňa 26.6.2012

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 : splnené uznesením MZ č. 11/23 zo dňa 26.6.2012


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: splnené

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 : splnené uznesením MZ č. 11/37 zo dňa 26.6.2012

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                         11/03  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, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33
          3.   Ruší uznesenie
3/14, 9/13, 9/14, 9/15, 10/21, 10/23 
                 - bez pripomienok				
	   Vyhodnotenie : splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesení

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/04  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
            plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2012
            - bez pripomienok					     	                        
	Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/05  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
  Správu z kontroly oddelenie sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto - referát opatrovateľskej služby
           - bez  pripomienok	                                                                                         
	Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/06  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. 2011
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
B.   s c h v a ľ u j e 
1.	Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 
       - bez výhrad
2.   Záverečný  účet  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 14.308.661,70 €, výdavky 14.116.169,38 € a prebytok 192.492,32 €
- v kapitálovom rozpočte príjmy 104.137,87 €, výdavky 147.621,25 € a schodok 43.483,38 € vykrytý z prebytku príjmov bežného rozpočtu
3.  Prebytok  rozpočtového hospodárenia  po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 vo výške 100.598,18 €
4.  Zostatok finančných operácií po usporiadaní  vo výške 807.654,72 €  vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5.  Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z prebytku hospodárenia vo výške 100 598,18 € za rok 2011 – prideliť do rezervného fondu čiastku 90 679,31 € a do fondu rozvoja bývania prideliť čiastku 9 918,87 € 
6. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a účtovné závierky organizácií za rok 2011
       - bez výhrad		                                                                            
               	Vyhodnotenie: splnené 



Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/09  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 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
             - bez pripomienok							
             Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/11  Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e


  Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - bez pripomienok								
            Vyhodnotenie: splnené
					                                          	                                
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/12  Miestne zastupiteľstvo
  s c h v a ľ u j e
            vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na
            Makovického č. 4 v Bratislave
             - bez pripomienok							
            Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/13   Miestne zastupiteľstvo
   z r u š u j e
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 10/11 dňa 17.4.2012
          - bez pripomienok							
           Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/14  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: splnené 
      					                                          	                                  	
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/16  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 hodné 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
Garáže
30,00 €/rok
1 m2
Motorkárne
30,00 €/rok
1 m2
	- bez pripomienok  							
      					                                          	                                 		           	Vyhodnotenie: splnené 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/17 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
          prevod majetku – motorové vozidlo Peugeot – Boxer 320 MH z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova 20, Bratislava
	- bez pripomienok						
	Vyhodnotenie: splnené 
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/19   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v práve EKO-podniku VPS – Hala Husár
          - bez pripomienok					     	                       
	Vyhodnotenie: splnené
      					                                          	                                 

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/20    Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO – podniku verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.12.1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 01.01.1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24.12.1993; Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 38/07 zo dňa 14.07.1994;  Dodatku č. 3 schváleným uznesením  č. II/7/11 zo  dňa 05.09.1995; Dodatku č. 4 
schváleným  uznesením č. II/22/14 zo dňa 16.12.1997; Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. 
M5/03A zo dňa 30.07.2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 15.10.2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 zo dňa 21.06.2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 18/11 zo dňa 18.10.2005 a Dodatku č. 9 schváleným uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16.06.2009
            - bez pripomienok			             	     	                                    
	Vyhodnotenie: splnené 
      					                                          	                               
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/21  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            odpredaj  pozemkov  registra  „C“,  KN  parc.  č. 12780/231 - zastavané  plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parc. 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
            - bez pripomienok			             	     	                                         
	Vyhodnotenie: splnené , kúpna zmluva podpísaná

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/23  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            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, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ je daný tým, že citovaná parcela tvorí priamo hranicu              s komunikáciou „Jeséniova ulica“ a je už oplotená a využívaná výlučne žiadateľmi, 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, a to za kúpnu cenu: celkovo 28.300 € 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:	splnené

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/25  Miestne zastupiteľstvo
           z r u š u j e
            uznesenie č. 10/23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 17.04.2012, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov kancelárií č. 104 až 108 a kancelárií č. 111 až 116 a WC nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/11 o výmere 989 m2 na Junáckej ul. č. 1, zapísanej na LV č. 5750, katastrálne územie Nové Mesto pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie so sídlom Hubeného 25 v Bratislave 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 jeden rok za nájomné vo výške 21,- €/m2/ rok celkovo za 8 781,36 € /rok.
             - bez pripomienok			             	     	                                          
          Vyhodnotenie: splnené	
      					                                          	                                 
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/26  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok			             	     	                                          
            Vyhodnotenie:	splnené

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/27   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhujú upraviť kompetencie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami
              - bez pripomienok			             	     	                                          
         Vyhodnotenie: splnené	

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/28  Miestne zastupiteľstvo
           1. o d v o l á v a
               z funkcie členku odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Barboru Lukáčovú
           2. v o l í 
               JUDr. Jaroslava Máleka za člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
                  - bez pripomienok			             	     	                                         
               Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/29   Miestne zastupiteľstvo
            s c h v a ľ u j e
             prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava III – Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 3749, a to:
-  pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2,  budova školy so  súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto, na ktorom sa nachádza sedem učební – č. 4.21, 4.18, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06 a 4.07, kabinet č. 4.20, ktoré sú situované na 4.podlaží. K uvedeným priestorom prislúchajú dve chodby – č. 4.17 a 4.09 a sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá - č. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.10 a 4.12. Celková výmera podlahovej plochy prenechávaná Prenajímateľom Nájomcovi do nájmu je 522,42 m2 vnútorných plôch pre  súkromnú školu EIS Bratislava s.r.o, Koprivnická 4301/9A, Bratislava 841 01, IČO: 46519335, 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 piatich rokov počnúc 01.7.2012, za nájomné časti školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova vo výške:  18,59 €/ m2/rok, čo je 9 711,79 €/rok
             - bez pripomienok	
            	Vyhodnotenie:	splnené
		 						
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/30   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava III – Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 3749, a to:
             - pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2, budova školy so súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto, 
             - pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 15492 m2, 
na ktorých sa nachádzajú futbalové ihrisko, šatňa, pohybová telocvičňa a sociálne zariadenie v celkovej výmere 6 500 m2 vonkajších plôch a 80,47 m2 vnútorných plôch pre Športový k klub LP DOMINO  so sídlom  Okružná 13,  821 04 Bratislava, IČO: 31 957 404 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 piatich rokov počnúc 01.7.2012, za 
   nájomné za vonkajší priestor vo výške: 1 €/rok
              - bez pripomienok	
              Vyhodnotenie: splnené	
            			 					
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/31   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR BA k VZN o dani z nehnuteľnosti
            - bez pripomienok	
            Vyhodnotenie:	splnené
      					                                          	                           
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/33   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
            pomenovanie verejnej plochy pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu názvom Námestie pri zimnom štadióne
            - bez pripomienok	
            			 						
Vyhodnotenie: splnené
      					                                          		             
		 			
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/35   Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a  v e d o m i e
      žiadosť riaditeľky rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto pani Margity Krajačovej o rozviazanie pracovného pomeru k 31. 7. 2012,   
o d v o l á v a
Margitu Krajačovú z funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto k 1.8.2012
C. p o v e r u j e
Máriu Priečinskú vedením rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto počnúc dňom 1.8.2012
	Vyhodnotenie : splnené

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/36   Miestne zastupiteľstvo
           b e r i e   n a v e d o m i e
           Zámer parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
            - bez pripomienok	
	Vyhodnotenie : splnené
            			 						
      					                                          		              
Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/37   Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
	Zakladateľskú listinu spoločnosti NOVOMESTSKÁ PARKOVACIA SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
	bez pripomienok	

             Vyhodnotenie:	 splnené


















































3. Ruší uznesenie:

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: dôvodom zrušenia uznesenia bolo, že žiadateľ podal inovovaný   
návrh, ktorý po doplnení bude predložený na rokovanie MR a následne MZ

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/24  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parcely č. 6459, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parcely č. 6460, záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 3673. Vyvolávacia cena je celkovo 96 822,00 €.
             - bez pripomienok			             	     	                                         
Vyhodnotenie: uznesenie sa ruší, dražba bude nanovo vypísaná vzhľadom na oneskorený   
                          súhlas z Magistrátu hlavného mesta ku konaniu dražby         

Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/34   Miestne zastupiteľstvo
           A. berie na vedomie
                zámer vzájomnej spolupráce so spoločnosťou FESTAP s.r.o. so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B a spoločnosťou INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o. so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka: 389/B spočívajúci v zabezpečení čistoty a väčšej bezpečnosti lokality Zátišie
          B.  poveruje 
               starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
            k podpísaniu dohôd o vzájomnej spolupráci so spoločnosťou FESTAP s.r.o. so sídlom Hattalova 2, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B a spoločnosťou INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o. so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka: 389/B 
- bez pripomienok	
	   - s pripomienkou
	Vyhodnotenie: uznesenie sa ruší, nakoľko nedošlo k schválenej dohode















