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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 25/16, 01/07, 8/15, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 11/35/D, 12/05, 12/06, 12/18,  4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 13/15/B, 13/18/B, 14/09/B,14/10,14/23

2. splnené sú uznesenia:

9/18, 12/11, 12/20,
13/03, 13/04, 13/05, 13/06, 13/07, 13/08, 13/09, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15/A,
13/16, 13/17, 13/18/A
14/03,14/04,14/05,14/06,14/07,14/08,14/09/A,14/11,14/12,14/13,14/14,14/15,14/16,14/17,
14/18,14/19,14/20,14/21,14/22
























                 	


	  		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 : 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							                          
11/18 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	
	 							
Dátum prijatia uznesenia : 25.9.2012						                                           
12/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
riešenie kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Rača a Vajnory zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011 s cieľom opravy 
a rekonštrukcie Tržnice
            - bez pripomienok	  					
	Vyhodnotenie :v konaní                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia : 25.9.2012						                                           
12/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
	zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012 v celkovej výške 10.000 € podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok	  						
	Vyhodnotenie : v konaní                                                                                                     
      					                                          	                                   
Dátum prijatia uznesenia : 25.9.2012						                                           
12/18    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prevod obecného bytu č.10 na Višňovej č. 14  v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode bytov a  nebytových priestorov v znení 
neskorších zmien  a doplnkov  do vlastníctva  súčasného  nájomcu  Pavla Pavlíka za cenu 907,35 €
bez pripomienok	  			
Vyhodnotenie : v konaní                                                                                                     
      						                                          	                                   	

Dátum prijatia uznesenia: 17.10.2012
4MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0443.717002 227 43 Revitalizácia VP – Rešetkova-Osadná, znížením o 20.635,00 € a z programu 0443 717002 267 43 Revitalizácia VP – Ľudové námestie, znížením o 17.405,00 € do rozpočtu kapitálových výdavkov EKO-podniku VPS pre stredisko dopravy navýšením o 38.040,00 €
položka   prostriedok							počet	cena bez DPH
1.
Lisovací kontajner na odpad
1 ks
  9 700,00 €
2.
naťahovací  kontajner 10 m3
2 ks
4.000,00 €
   3.
Naťahovací kontajner 20 m3
6 ks
18 000,00 €
               Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :        31 700,00 €
		s DPH 20% :        38.040,00 €
               - bez pripomienok
  Vyhodnotenie : v konaní	                                          	                               
	
Dátum prijatia uznesenia: 17.10.2012
4MMZ/05  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0443 717002 267 4.3 Revitalizácia VP – Ľudové námestie znížením o 6.164,00 € z programu 0540 713004 274 5.2 zníženie o 4.804,00€ a z programu  0912 717003 153 4.3 zníženie o 25.882,00 € a zapojenie rezervného fondu vo výške 15.110,00 € do rozpočtu kapitálových výdavkov EKO-podniku VPS presunom nasledovne:

    položka   prostriedok					         počet	cena bez DPH
1.
Motorová kosačka
1 ks
 15 600,00 €
2.
Fréza na pne
1 ks
13.000,00 €
3.
Závesný komunálny vysávač
1 ks
3 700,00 €




4. 
Plošinová nájazdová váha na komunálny odpad
1 ks
4 000,00 €
5.
Hardware, záložný server, záložné zdroje
1 ks
7 000,00 €
               Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :        43 300,00 €
		s DPH 20% :        51 960,00 
           - bez pripomienok
           Vyhodnotenie: v konaní      					                                          	                                  	                                          	                                   

Dátum prijatia uznesenia: 17.10.2012
4MMZ/06  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 43.200,00 € na nákup technického vybavenia pre stredisko dopravy EKO-podnik VPS

    položka   prostriedok						           počet	cena bez DPH
         
1.
Montážny zdvihák na nákladné vozidlá
1 ks
 36 000,00 €
	         Kapitálové výdavky celkom:	bez DPH     :       36 000,00 €
	                                             s DPH 20% :          43 200,00 €
           - bez pripomienok
	Vyhodnotenie: v konaní      					                                          	                                  								                          Dátum prijatia uznesenia: 17.10.2012
4MMZ/07  Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
presun kapitálových výdavkov z programu 0.5.4.0 713004 274 5.2.1.0252 Modernizácia strojového parku – EKO podnik VPS znížením o 14.700,00 € do rozpočtu EKO-podniku VPS navýšením o 14.700,00 € pre stredisko Lanová dráha Bratislava Železná studnička – Kamzík na vybudovanie :
- kúrenia vo výške			      6.400,00 € s DPH
- tepelnej izolácie priestorov vrátane rekonštrukcie okien vo výške   8.300,00 € s DPH- - –- bez pripomienok	                                                    Výdavky celkom:    14.700,00 €
  Vyhodnotenie: v konaní      					                                          	                                  
Dátum prijatia uznesenia  :13.11.2012
13/15    Miestne zastupiteľstvo
  	2.   s c h v a ľ u j e
      zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99.960,00 € na  nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre EKO-podnik VPS nasledovne:

	      nákladné vozidlo 4x4 dvojnápravové - nosič kontajnerov
	      položka   prostriedok				počet		cena bez DPH
                   1. s hákovým naťahovačom				  1 ks		80 300,00 €
	      2. naťahovací kontajner 20m2                                       1 ks	               3 000,00 €
			Kapitálové výdavky celkom bez DPH			83 300,00 €
			Kapitálové výdavky celkom s DPH 20 %		99 960,00 €

	          s pripomienkou,
                     že, finančné prostriedky vo výške 99.960,00 € budú po ukončení rozpočtového roka         

                     vrátené do rezervného fondu
	Vyhodnotenie:v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/18 Miestne zastupiteľstvo
          B. z a v ä z u j e 
              starostu mestskej časti
	  zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23.8.2013
	  bez pripomienok

Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
14/09    Miestne zastupiteľstvo
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
Vyhodnotenie : v konaní				                                          

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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,
	            h/parc. č. 13 440/33, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
i/parc. č. 13 440/34, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
j/    parc. č. 13 440/35, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2,
k/   parc. č. 13 440/36, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
l/    parc. č. 13 440/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
m/  parc. č. 13 440/38, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
n/   parc. č. 13 440/39, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
o/   parc. č. 13 440/40, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
p/   parc. č. 13 440/41, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
q/   parc. č. 13 440/42, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
r/   parc. č. 13 440/43, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,
s/   parc. č. 13 440/44, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
t/    parc. č. 13 440/45, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
u/   parc. č. 13 440/46, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
v/   parc. č. 13 440/47, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
w/  parc. č. 13 440/48, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
x/   parc. č. 13 440/49, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
y/   parc. č. 13 440/50, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
z/   parc. č. 13 440/51, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
aa/ parc. č. 13 440/52, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
bb/ parc. č. 13 440/53, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
cc/ parc. č. 13 440/54, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
dd/ parc. č. 13 440/55, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
ee/ parc. č. 13 440/56, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
ff/  parc. č. 13 440/57, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
gg/ parc. č. 13 440/58, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
	            hh/ parc. č. 13 440/59, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,
ii/   parc. č. 13 440/60, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
jj/   parc. č. 13 440/61, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
kk/ parc. č. 13 440/62, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
ll/   parc. č. 13 442/16, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
   mm/ parc. č. 13 442/17, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
nn/   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;
oo/  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;
mm/ 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
                    qq/ 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   





		rr/ 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	  						
	         Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
		Vyhodnotenie: v konaní











 


















   2. Splnené boli uznesenia:

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: splnené

Dátum prijatia uznesenia : 25.9.2012						                                           
12/11    Miestne zastupiteľstvo
             s ť a h u j e  z   r o k o v a n i a
            Návrh dodatku č. 11 Zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik verejno-prospešných služieb
	Vyhodnotenie : splnené uznesením MZ č. 14/12 zo dňa 11.12.2012

Dátum prijatia uznesenia : 25.9.2012						                                           
12/20    Miestne zastupiteľstvo
              s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb č. 17/2012, predmetom ktorého sú pozemky registra „C“ KN:				
Vyhodnotenie : splnené uznesením MZ č. 13/08 zo dňa 13.11.2012

Dátum prijatia uznesenia  :13.11.2012
13/03   Miestne zastupiteľstvo
            sťahuje z rokovania
Správu o plnení uznesení MZ MČ B-NM
	Dátum prijatia uznesenia  :13.11.2012
Vyhodnotenie : splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesení

Dátum prijatia uznesenia  :13.11.2012
13/04    Miestne zastupiteľstvo
             sťahuje z rokovania
Návrh Všeobecne záväzného 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
Vyhodnotenie : splnené uznesením MZ č. 14/08 zo dňa 11.12.2012

Dátum prijatia uznesenia:3.11.2012
13/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu nebytové priestory v areáli na Hálkovej č. 11

   Za MJ2
Predmet nájmu
Cena
   1m2
Kancelárie
58 €/rok
   1m2
Archív
40 €/rok
   1m2
Dielne
40 €/rok
   1m2
Skladové priestory
40 €/rok
   1m2
Parkovacie miesta
30 €/rok

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 s účinnosťou od 1.12.2012
- bez pripomienok	  					
Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/06    Miestne zastupiteľstvo
            	berie na vedomie
	informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/07    Miestne zastupiteľstvo
            1. konštatuje,
že zníženie mesačného nájomného o sumu 1.500,00 € za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30  o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka   doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobou od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia.   
        2. schvaľuje
             zníženie mesačného nájomného o sumu 1.500,00 € za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho  sa  na  ul.  Nobelova 30 o výmere úžitkovej podlahovej plochy 
    4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV            č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to od 1.12.2012 do 30.11.2013 
   Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od    
   schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu  
   nepodpíše v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie 
   stratí platnosť
- bez pripomienok	  					
    Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/08    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
              Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO–podnik verejnoprospešných služieb č. ......., predmetom ktorého sú 
A: pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 15132/1	ostatné plochy			o výmere 10 178 m2;
parc. č. 15132/7	ostatné plochy			o výmere 4 702 m2;
parc. č. 15132/53	ostatné plochy 			o výmere 9 794 m2;
parc. č. 15132/57	ostatné plochy			o výmere 411 m2;
parc. č. 15132/58	ostatné plochy 			o výmere 19 m2;
parc. č. 15132/63	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 643 m2;
parc. č. 15132/64	ostatné plochy			o výmere 4 950 m2;
parc. č. 15132/65	ostatné plochy 			o výmere 2302 m2;
parc. č. 15132/66 	ostatné plochy 			o výmere 986 m2;
zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 5522, celkovo v hodnote 198 028,28 € (slovom: jednostodeväťdesiatosemtisícdvadsaťosem EUR 28/100) 

B:	pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 15119		ostatné plochy			o výmere 18 290 m2;
	parc. č. 15120/1	ostatné plochy			o výmere 9 917 m2;

parc. č. 15120/3	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 120 m2;
parc. č. 15120/4	ostatné plochy			o výmere 621 m2;
parc. č. 15120/5	ostatné plochy 			o výmere 1172 m2;
parc. č. 15121/1	vodné plochy		 	o výmere 89363 m2;
parc. č. 15123/1	ostatné plochy			o výmere 22453 m2;
parc. č. 15123/6	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 154 m2;
parc. č. 15123/28 	ostatné plochy 			o výmere 10402 m2;
parc. č. 15123/83	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1057 m2;
parc. č. 15123/140	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 21 m2;
parc. č. 15123/169	ostatné plochy			o výmere 6559 m2;
parc. č. 15123/183	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 182 m2;
parc. č. 15123/214	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 301 m2;
-      parc. č. 15132/4	trvalé trávnaté porasty		o výmere 2334 m2;

zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 2382, celkovo v hodnote 882.395,75 € (slovom: osemstoosemdesiatdvatisíctristodeväťdesiatpäť EUR 75/100)

C:	pozemky registra „C“ KN
parc. č. 10403/1	zastavané plochy a nádvoria		o výmere  4775 m2;
	parc. č. 10403/2	ostatné plochy				o výmere 10440 m2;

zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 1226, celkovo v hodnote 289.733,12 € (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťtri EUR 12/100), a to v súlade so zákonom                      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení 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: 13.11.2012
13/09    Miestne zastupiteľstvo
konštatuje,
že prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemku registra „C“ KN č. 11918/1 až 4 a zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytový priestor nepretržite od roku 1994, vkladá finančné prostriedky do údržby nebytového priestoru, tento užíva ako obchodný priestor na účely lekárne s prípravou liekov a na predaj zdravotníckeho tovaru doplnkového charakteru.

2.   schvaľuje
prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 11918/1 až 4, zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B za nájomné vo výške 67,00 €/m²/rok počnúc 01.12.2012 na dobu neurčitú. 
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia    
v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 
15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť. 
      - bez pripomienok	  						
     Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/10  	Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
            A.   zverenie nehnuteľného majetku vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 2382, ako pozemok registra „C“ KN parc. č.
11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, ktorý je v účtovnej evidencií 
vedený v hodnote 112 328,22 €, na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova 

             B.  výpožičku nebytových priestorov, a to suterénu a I. nadzemného podlažia v objekte bývalej súkromnej materskej škôlky na ul. Pionierska 12/A v Bratislave, ktorý je zapísaný Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 
                    2382, ako stavba nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 11873 so súpisným číslom 3219 a pozemok parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, a to na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova. 
      - bez pripomienok	  						
     Vyhodnotenie : splnené                                                                                                   

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/11    Miestne zastupiteľstvo
      1. konštatuje,
že prenájom nebytového priestoru o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2 nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k. ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb. o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 
z dôvodu, že nebytový priestor bude nájomca užívať za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, najmä k zabezpečeniu podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach. 


2.	schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru areáli o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k.ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211 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 vo výške 1,00 € ročne. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
    - bez pripomienok		  					
   Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/12    Miestne zastupiteľstvo
	1.   konštatuje,
že Nájomnou zmluvou č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka boli pozemky registra „C“ KN parc. č. 5984/1, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5984/2 zastavané plochy a nádvoria v časti o výmere 9,60 m2 prenechané do nájmu manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej, a to na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10,00 €/ m2/rok a so zákazom predmet nájmu oplotiť
2.   schvaľuje
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. zmluvou č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorým sa nájomcovi – manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej počas doby trvania nájomného vzťahu na vlastné náklady umožňuje oplotiť predmet nájmu. 
- bez pripomienok	  					
      Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/13    Miestne zastupiteľstvo
             sťahuje z rokovania materiál
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 
Vyhodnotenie: splnené  uznesením MZ č. 14/10 zo dňa 11.12.2012	 			  						
Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/14    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
	- bez pripomienok	  					
 Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     



Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/15    Miestne zastupiteľstvo
  	1.   z r u š u j e
	       uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4MMZ/03
	Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia  :13.11.2012
13/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
	zaradenie položiek:
	Príjmy:
             Položka 223001	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb – prijaté platby za energie od nájomcov vo výške 189.866,00 €
             	a
             Výdavky
             Položka 637004	Všeobecné služby – poplatky za energie (režijné náklady)
					                           vo výške 152 944,00 €
	- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/17    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
	- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie : splnené                                                                                                     

Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu a odstránenie systémových vád na predškolských zariadeniach v minimálnej výške v nasledujúcej štruktúre:
- materská škola Legerského ul. 			40 000 €
- materská škola Šuňavcova ul.			40 000 €
- základná škola Sibírska ul. 			40 000 €
              
Uvedené finančné prostriedky budú účelovo viazané na opravu havarijného stavu a odstránenie systémových vád na menovaných predškolských zariadeniach a základnej škole a budú súčasťou príslušnej kapitoly rozpočtu pre rok 2013.
Vyhodnotenie : splnené uznesením MZ zo dňa 11.12.2012 č. 14/09

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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
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
Vyhodnotenie : splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesenia   

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  				
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   

Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  					
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      					                                          	                                
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  					
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      					                                          	                                 		
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      					                                          	                                   	
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  				
       Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
				                                          	                                   			
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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
	      Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   



Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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 
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		  						
      	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
					                                          	                                  	
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      					                                          	                                 
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  					
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      					                                          	                                 
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  			
      	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
					                                          	                                   		
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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
             Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
			  					
 Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
 	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
     						                                          	                                  	
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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

            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	  					
      	    Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
					                                          	                                   		
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
      	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
					                                          	                                   		
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  						
      	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
					                                          	                                   		
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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
          Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
									
 Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
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	  					
	Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      						                                          	                                   	
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
14/22    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
                 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 

 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	  						
            	    
Vyhodnotenie: splnené                                                                                                   
      						                                          	                                 									                         
  						                                          	                                  								                          

















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 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 12. februára 2013.






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  22.  januára 2013

