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U Z N E S E N I A
z 14.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   11. decembra  2012

 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
         uznesenie číslo: 14/01
 2.  Schválenie programu rokovania
         uznesenie číslo: 14/02
 3   Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM
         uznesenie číslo: 14/03
 4. Návrh  plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2013
         uznesenie číslo: 14/04
 5. Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
         uznesenie číslo: 14/05
 6. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 3. 11. 2011
         uznesenie číslo: 14/06
 7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach    
         uznesenie číslo: 14/07
 8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 14/08
 9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
         uznesenie číslo: 14/09
10. Návrh na kúpu  nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve  spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1 
         uznesenie číslo: 14/10
11.  Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS
         uznesenie číslo: 14/11
12.  Návrh Dodatku č. 11 k zriaďovacej listine EKO-podniku verejno-prospešných služieb
         uznesenie číslo: 14/12
	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  v správe EKO-podniku VPS (prístrešok) 

 uznesenie číslo: 14/13
14.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  v správe EKO-podniku VPS (2 autá)
         uznesenie číslo: 14/14
15.  Návrh na odpísanie pohľadávok  (DOMINO, s.r.o., PRESPORK-CENTER, s.r.o.)
         uznesenie číslo: 14/15
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16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie v oblasti veterinárnej starostlivosti
         uznesenie číslo: 14/16
17. Návrh na odvolanie člena odborníka a voľbu člena-odborníka komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby a návrh na uvoľnenie z funkcie člena – poslanca komisie sociálnych vecí a bývania a komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
         uznesenie číslo: 14/17
18.  Návrh  časového harmonogramu zasadnutí  Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na  rok 2013 
         uznesenie číslo: 14/18
19. Návrh  vecného plánu  zasadnutí  Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
         uznesenie číslo: 14/19
20. Návrh kultúrnych akcií, športových a  telovýchovných podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
         uznesenie číslo: 14/20
21. Návrh plánu sobášnych obradov  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
         uznesenie číslo: 14/21
22. Návrh k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ustanovením § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava
        uznesenie číslo: 14/22
23. Návrh na prenájom parcely č. 15123/213 k.ú. Vinohrady
        uznesenie číslo: 14/23


Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-23 uznesenia: 


14/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Annu Jánošovú
Petra Szusčíka
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Libora Gašpierika
Ing. Mariána Vereša
									Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :   0      								                           zdržali sa :   0
14/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania s pripomienkami:
	do programu rokovania zaradiť bod:

„Návrh k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ustanovením § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava“
       „Návrh na prenájom parcely č. 15123/213 k.ú. Vinohrady“
Hlasovanie:  za: 19
proti:   0
										          zdržali sa:   0
14/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
          	1. trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 25/16, 1/07, 8/15, 9/18, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 11/35/D, 12/05, 12/06, 12/11, 12/1, 12/20, 13/04, 4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 13/13, 13/15, 13/16, 13/18
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2. splnené sú uznesenia:
10/27, 11/10, 11/15, 12/03, 12/04, 12/07, 12/08, 12/09, 12/10, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/19, 12/21, 12/22, 12/23, 13/05, 13/06, 13/07, 13/08, 13/09, 13/10, 13/11, 13/12, 13/14, 13/17
3. Ruší uznesenie
                 4MMZ/03
Hlasovanie : za : 20 
      				                                          	                                                     proti :  0								                                             zdržali sa :  0
14/04    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
             Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2013
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa  :  0                                                                                         
14/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly  splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly  rozpočtovej organizácie  EKO - podnik VPS
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :    0
14/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, schválených MZ MČ B-NM dňa 3.11.2011
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :   0

14/07    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
               Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach   na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   2

14/08    Miestne zastupiteľstvo
             a)  s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
b)  u k l a d á
riaditeľom škôl
použiť navýšené finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   		proti :   0									                         	         zdržali sa  :   0 

14/09    Miestne zastupiteľstvo
             A.  s c h v a ľ u j e
          vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 vo výške : 20.716.229 €
        - bez pripomienok
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B:  s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti:
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2013 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 alikvotnych 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.

             C:  o d p o r ú č a   z o b r a ť   n a   v e d o m i e
                    návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015
			  						Hlasovanie : za : 17
      					                                          	                                   proti :   1	
								                           zdržali sa :   2
14/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
A. kúpu pozemkov registra „C“ KN vedených Správou katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu na LV č. 477:
	parc. č. 13 440/66, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2,
	parc. č. 13 440/27, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2,

parc. č. 13 440/28, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/29, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2,
parc. č. 13 440/30, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/31, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
parc. č. 13 440/32, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
	parc. č. 13 440/33, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
parc. č. 13 440/34, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
parc. č. 13 440/35, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2,
parc. č. 13 440/36, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
parc. č. 13 440/38, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
parc. č. 13 440/39, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
parc. č. 13 440/40, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 440/41, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
parc. č. 13 440/42, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
parc. č. 13 440/43, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,
parc. č. 13 440/44, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
parc. č. 13 440/45, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
parc. č. 13 440/46, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
parc. č. 13 440/47, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
parc. č. 13 440/48, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
parc. č. 13 440/49, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
parc. č. 13 440/50, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/51, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/52, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/53, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/54, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/55, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
parc. č. 13 440/56, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 440/57, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
parc. č. 13 440/58, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
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	parc. č. 13 440/59, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,

parc. č. 13 440/60, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
parc. č. 13 440/61, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
parc. č. 13 440/62, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 442/16, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
	parc. č. 13 442/17, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
	novovytvorená parc. č. 13 433/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 893 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava pričlenením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 824 m2 k pozemku parc. č. 13433/11 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2;
	novovytvorená parc. č. 13 433/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 720 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava odčlenením časti parc. č. 13433/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 720 m2;
	novovytvorená parc. č. 13 442/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1277 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, pričlenením pozemku parc. č. 13442/3, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 142 m2 k časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1135 m2
parc. č. 13 442/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1824 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2;
	parc. č. 13 442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1389 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2
 katastrálne územie Nové Mesto od výlučného vlastníka - spoločnosti Istrochem  Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B:

	za kúpnu cenu 10,00 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. a) a nn), oo) a pp), o celkovej výmere 3621 m2, t. j. za kúpnu cenu 36 210,00 € bez DPH a 43 452,00 € vrátane DPH 
	za kúpnu cenu 0,50 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. b) až mm) a písm. qq) a rr), o celkovej výmere 5735 m2, t. j. za kúpnu cenu 2 867,50 € bez DPH a 3 441,00 € vrátane DPH 


B.    zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 46 893,00 € na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode A. tohto uznesenia. 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :    2  
                                                  
14/11    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prevod majetku – 10 ks košov dvojičiek na triedený zber (2 ks zberných nádob na jednom stojane  pre   plasty  a  zmiešaný  odpad)  a 3  ks  košov,  upravených  špeciálne na cigaretové 
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ohorky s oddelenou funkčnou časťou v tvare cigarety na cigaretové ohorky z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO podnik VPS, Halašova 20, Bratislava
- bez pripomienok		  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   0 
14/12    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 11 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 schváleného uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24.12.1993; Dodatku č.2 schváleného uznesením č. 38/07 zo dňa 14.07.1994; 
Dodatku č.3 schváleného uznesením č. II/7/11 zo dňa 05.09.1995; Dodatku č.4 schváleného uznesením č. II/22/14 zo dňa 16.12.1997; Dodatku č. 5 schváleného uznesením č. M5/03A zo dňa 30.07.2002; Dodatku č. 6 schváleného uznesením č. 24/34 zo dňa 15.10.2002; Dodatku č. 7 schváleného uznesením č. 16/18 zo dňa 21.06.2005; Dodatku č. 8 schváleného uznesením č. 18/11 zo dňa 18.10.2005; Dodatku č.9 schváleného uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16.06.2009 a Dodatku č.10 schváleného uznesením č. 11/20 zo dňa 26.06.2012
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0
14/13    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to: kovového prístrešku
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   0
14/14    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to: auto Felicia kombi 1,61 a ramenového nakladača
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa :   0                                                     
14/15    Miestne zastupiteľstvo
              s c h v a ľ u j e
odpísanie pohľadávok v celkovej výške 32 882,89 eur (990 630,- Sk)
       - bez  pripomienok
				  						Hlasovanie : za : 19
      						                                          	                                   proti :  0									                         	         zdržali sa :  0  
14/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17 
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :  0  
14/17    Miestne zastupiteľstvo
             1. o d v o l á v a
 a) Ing. Michala Lukáča z funkcie člena odborníka Komisie  územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Město
       b) Ing. Libora Gašpierika z funkcie člena – poslanca komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe vzdania sa funkcie člena
                 c) JUDr. Tomáša Korčeka z funkcie člena - poslanca komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe vzdania sa funkcie člena
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            2. v o l í 
Vieru Fiamovú za členku odborníčku Komisie  územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :    0										                           zdržali sa :    0      
14/18    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :    0										                           zdržali sa :    0                                                   
14/19    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :  0   
14/20    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh kultúrnych akcií, športových a telovýchovných podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto na rok 2013
	s pripomienkou:	 

-    konanie akcií organizovaných mestskou časťou oznamovať poslancom prostredníctvom elektronickej pošty týždeň vopred
										Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :   0                                                     
14/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na rok 2013
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :   0  
14/22    Miestne zastupiteľstvo
                 A.   konštatuje,
že pán Tibor Király, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava je v súlade s ustanoveniami  zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR  č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673:
	pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005m2;

stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357/1 

         B.      schvaľuje
Dohodu o urovnaní uzavretej v súlade s ustanoveniami § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka predmetom, ktorej je vyriešenie existujúcej kanalizačnej prípojky vedúcej cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 18357/1, o ktorej mestská časť Bratislava – Nové Mesto v čase konania dražby nemala vedomosť 
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 S podmienkami:
	po zaplatení sumy vo výške 11 064,00 € pán Tibor Király, bytom ul. Röntgenova č.1176/4, 851 01 Bratislava si nebude voči mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uplatňovať žiadne ďalšie nároky, ktoré by súviseli s nadobudnutím nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673:
	pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo 	výmere 1005 m2;

stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357
2. Dohoda o urovnaní bude zo strany pána Tibora Királyho, bytom ul. Röntgenova č. 1176/4, 851 01 Bratislava podpísaná do 30 dní odo od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že pán Tibor Király, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava dohodu o urovnaní nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :   1                                        
14/23    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku registra „C“ KN vedených Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavy na LV č. 2280: parc. č. 15123/213, druh pozemku ostatné plochy o výmere 395 m2  
katastrálne územie Nové Mesto, ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská republika v správe Obvodný úrad Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava v podiele 1/1 za nájomné vo výške 8,32 €/l m2 /ročne, t.j. pri prenajímanej ploche 395 m2  predstavuje ročný nájom výšku 3 286,40 € (slovom tritisícdvestoosemdesiatšesť € 40/100)
s podmienkou, že:
-  nájomné a náklady na revitalizáciu a údržbu detského ihriska na dobu 5 rokov bude hradené zo sponzorského príspevku investora Národného futbalového strediska.
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  16
      						                                          	                                   proti :   0 										                           zdržali sa  :   1 




	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta



Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie



               Ing. Libor Gašpierik  					         Ing. Marián Vereš 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ





Bratislava       12. 12. 2012
Spracovala :  Júlia Červenková
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Príloha č. 1
 k uzneseniam zo 14. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
zo dňa 11. 12. 2012

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2013 – 2015 
Bežné príjmy 
	Príjmovú časť bežného rozpočtu navrhujeme upraviť z 15 577 052 € na výšku 15 280 000 €, t.j. zníženie o 297 052 €, pričom výšku rozpočtovaných príjmov dane z nehnuteľností navrhujeme na úrovni roku 2012 v čiastke 2 703 672€ a výšku výnosu DzP v čiastke 5 128 234 €. 

Navrhované vyplýva z diskusie na Miestnej rade, kde sa poslanci uzniesli na zachovaní výšky príjmov z dane z nehnuteľností z dôvodu, že súčasná kríza zrejme skomplikuje výber dane z nehnuteľností, a teda nie je predpoklad, že by výnos tejto dane v roku 2013 zaznamenal nárast. 
Nárast DzP sa predpokladá z dôvodu, že v roku 2013 končí rovná daň, čo sa premietne podľa predpokladov do plánovaného nárastu daní z príjmov na úrovni štátu o 4,4 %. Prerozdelenie dane z príjmov hlavným mestom sa zvyšuje z 11,37% na 11,9%, a teda je predpoklad, že príjem z tejto dane sa zvýši na uvedenú čiastku.
Kapitálové príjmy
Navrhujeme zvýšiť z pôvodnej čiastky 2 905 191 € na 2 947 191 €, t.j. navýšenie o 42 000 €.
Zvýšenie predstavuje zvýšenie    príjmu z predaja pozemkov a nehmotných aktív z pôvodných 108 000€ na 150 000€, t.j. o 42 000 €. 
Bežné výdavky
Bežné výdavky navrhujeme vo výške bežných príjmov, čiže 15 280 000,- €. Navrhujeme nasledovné úpravy v programoch:
Program 1 – Všeobecné verejné služby
Navrhujeme zníženie z 2 826 906 € na 2 751 406 €, t.j. o 75 500 €, a to úpravami v podprogramoch :
	– Výdavky verejnej správy – zníženie z 2 555 919 €  na 2 471 919 €, t.j. o 84 000 €.

	– Transfery všeobecnej povahy VS- zvýšenie z 36 500 € na 45 000 €, t.j. o 8 500 €. V tom je započítané zvýšenie na RC Kramárik z 12 000 € na 13 600 €. 


Program 4 – Ekonomická oblasť
Navrhujeme zníženie z 608 357 € na 541 136 €, t.j. o 67 221 €, a to v podprogramoch:
             4.1 – Prieskumné a projektové práce – zvýšenie z 19 000 € na 28 000 €, t.j. o 9 000 €.
Zaradená tu bude okrem iného dopravná štúdia – Škultétyho ulica v čiastke 2 000 €, súťaž o podobu Račianskeho mýta vo výške 6 800 €. 
4.2 – Stavebný úrad – zníženie z 297 650 € na 221 429 €, t.j. o 76 221 €. Pri úprave rozpočtu možno navýšiť rozpočet stavebného úradu v prípade získania vyšších príjmov /napr. príjmami z uložených pokút, ktoré sa nerozpočtujú/.

Program 5 – Ochrana životného prostredia
V texte má byť suma 142 600 €. Po diskusii sa suma akceptuje z dôvodu, že je potrebné rozpočtovať čiastku na likvidáciu komárov vo výške 30 000 €. Okrem toho sa suma zvyšuje z dôvodu, že do oddelenia sú zaradení pracovníci na dohodu, za ktorých sa neodvádzali odvody, avšak od roku 2013 je zmena zákona a odvody sa budú odvádzať.


STRANA č. 1
Prílohy č. 1
k uzneseniam zo 14. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
zo dňa 11. 12. 2012

Program 6 – Bývanie a občianska vybavenosť
Navrhujeme zníženie z 3 967 211 € na 3 772 880 €, t.j. o 194 331 €, a to v podprogramoch:
6.2 – EKO – podnik VPS – zvýšenie z 3 029 080 € na 3 037 080 €, t.j. o 8 000 € z dôvodu, že sociálnu výdajňu bude prevádzkovať EKO – podnik VPS  

6.3 – Správa bytov a nebytových priestorov – po diskusii v Miestnej rade navrhujeme zníženie, po prehodnotení  z 923 711 € na 721 380€, t.j. o 202 331 €. 
Navrhované revízie a z nich vyplývajúce odstraňovania vád vyžadujú finančné prostriedky, avšak realizácia bude postupná a v prípade potreby sa zohľadní požadovaná čiastka pri úprave rozpočtu.

Program 7 – Rekreácia, kultúra a šport
Navrhujeme zníženie z 1.106.621 € na 1.096.621 €, t.j. o 10 000 €, a to v podprogramoch :
7.1 – Telovýchova a šport  - zníženie z 18 577 € na 13 577 €, t.j. o 5 000 €. Zníženie navrhujeme z dôvodu porovnania s očakávanou skutočnosťou roku 2012.
7.6 – Vysielacie a vydavateľské služby –  zníženie z 198 441 € na 193 441 €, t.j. o 5 000 €. Z toho 101766 je rozpočtované na Bratislavskú televíziu , zvyšok na Hlas Nového mesta, inzerciu, propagáciu, reklamu.

Program 8 – Vzdelávanie
Navrhujeme zvýšenie z 6 174 923 € na 6 224 923 €, t.j. o 50 000 €. 
8.2 – Základné vzdelanie – opravy a údržby ZŠ a MŠ – zvýšenie z 100 000 € na 150 000 €, t.j. o 50 000 €.

Program 9 - Sociálne zabezpečenie
9.6 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Navrhujeme upraviť text – text „vrátane príspevkov pre bezdomovcov“ nahradiť „finančné výpomoci pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi“.

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť:
	Rekonštrukcia vstupu do budovy , klientske centrum – navrhujeme čiastku  265 000 €  znížiť  na   150 000 €, t.j. o 115 000 €. Do textu doplniť vetu: „ Súčasťou bude aj Centrum 1. kontaktu /klientske centrum/ a dochádzkový systém“
	 Rekonštrukcia škôl a školských zariadení - navrhujeme čiastku 300 000 € zvýšiť na 440 000 €, t.j. o 140 000 €. €. Do textu doplniť vetu: „ Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení, vrátane školských jedální a ihrísk.“
	Budovanie venčísk pre psov  - navrhujeme čiastku 24 000 € znížiť  na 15 000 €, t.j. o 9 000 €. Zároveň vylúčiť vetu:“ Oplotenie bude poplastované.“
	Vylúčiť položku „Klientske centrum“ vo výške 96 000 €.
	Rekonštrukcia budovy na Hálkovej ulici– navrhujeme znížiť čiastku z 80 000 € na 22 000 €. 
	Vylúčiť položku PD – Revitalizácia Kuchajdy vo výške 10 000 €.   
	Doplniť položku PD- Rekonštrukcia nadchodu  nad železnicou pri Palme vo výške 5 000 €. 
	Doplniť položku -   Rekonštrukcia nadchodu  nad železnicou pri Palme vo výške 30 000 €. Doplniť text:“ Prechod je v zlom technickom stave, potrebuje rekonštrukciu schodiska, ochranný náter, nové osvetlenie, ktoré následne umožní inštaláciu kamier.“
	Doplniť položku -  PD -Šport park vo výške 6 000 €
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	Doplniť položku -   Realizácia Šport park vo výške 44 000 €. Doplniť text: “Hlavné mesto zvažuje zverenie pozemku cyklistického štadióna na MČ BNM. Nakoľko ide o jednu z posledných veľkých hodnotných plôch v širšom centre Bratislavy, prebratie mestskou časťou do správy vnímame ako krok k tomu, aby pozemok slúžil verejnosti za účelom športu a oddychu /zeleň/.   
	Doplniť položku- Územný plán zóny Hornomlynská dolina – Kamzík vo výške 14 000 €. Doplniť text: “Prieskumy a rozbory a vypracovanie zadania , 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona.“
	Doplniť položku - PD – Ľudové námestie – vo výške 7 200 €. Doplniť text:“ Ide o PD na Revitalizáciu verejného priestranstva Ľudového  námestia, ktorá sa  bude realizovať v rámci ISRMO Bratislavy.“
	Doplniť položku – PD – aktualizácia výkazu výmer – Revitalizácia Rešetková – Osadná vo výške 400 €.
	Doplniť položku – PD - Revitalizácia ihrísk, športovísk a parkov vo výške 30 000 €.
	Doplniť položku – PD – Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej vo výške 5 000 €.
	Doplniť položku – Spoluúčasť na rekonštrukcii podchodu na Trnavskom mýte vo výške 24 000 €.
	Doplniť položku – Vybudovanie parkovacieho systému vo výške 20 000 €. 
	Doplniť položku - Štúdia a PD –Vybudovanie nového EKO – podniku VPS vo výške 20 000 €.  
	 Navrhujeme zníženie PD – Revitalizácia Račianske Mýto z 20 000 € na 12 000 €, t.j. o 8 000 €.

Celkové kapitálové výdavky z pôvodnej čiastky 5 139 177 € sa zvyšujú týmto návrhom na sumu 5 217 577 €, t.j. o 78 400 €.

         Rezervný fond sa zapája vo výške 2 270 386 €. 
Záver:     Príjmy celkom:  20 497 577 €
                 Výdavky celkom: 20 497 577 €
    Rozpočet je vyrovnaný.
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