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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 8/15, 11/18, 11/22,  13/18/B, 14/09/B, 15/20, 15/21, 5MMZ/03, 16/08

2. splnené sú uznesenia:

11/07, 11/08, 11/32, 12/05, 12/06,12/18, 4MMZ/04, 4MMZ/05,4MMZ/06, 4MMZ/07,13/15,14/10, 14/23,15/13,15/17,16/03,16/04,16/05,16/06,16/07,16/10

3. ruší uznesenie:
  16/09, 25/16,





















                 	






	  		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: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							                          
11/18 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: 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: 12.2.2013
15/20    Miestne zastupiteľstvo
A.  s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 vo výške 29 900,00 € za účelom obstaranie:
 
položka	výdavok						počet kusov	ceny vrátane DPH
1.	naťahovací hákový systém pre cisternovú nadstavbu	      1		  4 200,00 €
2. 	plošinová nájazdová váha 2 ks			      2		  3 700,00 €
3.	kolesový dopravný nakladač s radlicou, 		      2	         	22 000,00 €
					Výdavky celkom s DPH 20%	29 900,00 €	
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B. navýšenie kapitálových príjmov zapojením Rezervného fondu vo výške 29 900,00 € na stanovený účel
	- bez pripomienok	  					
Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/21    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,
mm/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,
		       nn/	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,
tt/   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; 

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;
qq/ 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;
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.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov  na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 46 893,00 € na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode A. tohto uznesenia. 

C.  navýšenie kapitálových príjmov vo výške 46 893,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  		
     Vyhodnotenie : v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 15.3.2013
5MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
                   úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 v celkovej čiastke príjmov vo výške 18.871.616,00 € a výdavkov vo výške 18.837.307,00  €
	bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/08    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 18340/10, záhrady o výmere 9m2
- parc. 18340/11, záhrady o výmere 14m2, 
katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú evidované v overenom odčleňovacom Geometrickom pláne č. 68/2010 vypracovanom dňa 07.07.2010 spoločnosťou GATA, s.r.o., geodetické práce, 
Plickova 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 19.07.2012 od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej, rod. Mráziková, obaja bytom Sliačska 7B, 831 02 Bratislava za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom č. 42/2013 zo dňa 22.02.2013 vyhotovenom Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu 3.710,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude predávajúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  					
Vyhodnotenie : v konaní , kúpna zmluva podpísaná     					                                          	                                   						                         	                           








































































   2. Splnené boli uznesenia:

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: splnené, zapracované do rozpočtu, vyhodnotenie bude súčasťou                         
                       záverečného účtu za rok 2012

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: splnené, EKO podnik VPS realizoval nákup schválených investícií v roku  
                          2012


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:	splnené, EKO podnik VPS realizoval schválené investície v roku 2012
            			 							
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 : splnené, v súlade s rozhodnutím primátora financie neodovzdala ani 
                           mestská časť Rača ani mestská časť Vajnory 

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 : splnené, zapracované do rozpočtu, uzatvorené vyhodnotením 
                                        záverečného účtu za rok 2012
      					                                          	                                   
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 : splnené                                                                                                    


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 : splnené, EKO podnik VPS realizoval nákup schválených investícií 
                             v roku 2012	                                          	                               
	
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: splnené zapracované do rozpočtu. EKO podnik VPS realizoval nákup schválených investícií v roku 2012      					                                          




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: splnené, EKO podnik VPS realizoval nákup schválených  
                                      investícií v roku 2012     					                                          	                                  								                          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: splnené, EKO podnik VPS realizoval schválené investície 
                                           v roku 2012					                                          

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: splnené , EKO podnik VPS realizoval  nákup schválených investícií v roku 
                                    2012

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,
	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,

		       rrr/    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	  						
Vyhodnotenie : splnené  uznesením  MZ č. 15/21 zo dňa 12.2.2013    					                                          	                                   
Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
1 4/ 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:  splnené, uzatvorená nájomná zmluva č. 234/2012 dňa 20.12.2012

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/13    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 6 857,62 € za účelom kúpy novovytvoreného pozemku parc. č. 18357/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2  k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 55/2012 zo dňa 08.01.2013 vyhotoveného Ing. Mariánom Voštinárom – AGM; odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. 18357/1.
navýšenie kapitálových príjmov  vo výške 6 857,62 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel 
             - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie : splnené

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/17    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
A.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € za účelom obstarania úžitkového motorového vozidla s nasledovnými parametrami: 
- malé úžitkové vozidlo na prepravu menej ako 5 osôb
- benzín, objem max. 1,6 62 kW/85 k
- spotreba priemerná do 8 l, v meste do 10 l
- oceľové kolesá
- zadné sedadlá sklápateľné a vyťahovateľné
B. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 10 000,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
  	- bez pripomienok	  				
	      Vyhodnotenie : splnené, motorové vozidlo zakúpené

Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
           1. trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 25/16, 8/15, 11/07, 11/08, 11/18, 11/22, 11/32, 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, 15/13, 15/17, 15/20, 15/21, 5MMZ/03
2. splnené sú uznesenia:
01/07, 11/35/D, 14/10, 15/03, 15/04, 15/05, 15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/14, 15/15, 15/16, 15/18, 15/19, 5MMZ/04
   - bez pripomienok	  				
                Vyhodnotenie: splnené, konštatačné uznesenie o plnení uznesení                                                                                                      
                                                                                                          		      
Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/04    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
             Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
   - bez pripomienok	  				
             Vyhodnotenie : splnené                                                                                                 
                                                                                                          		                                                                       
Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 232/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.04.2010 
- bez pripomienok	  				
Vyhodnotenie : splnené      					                                          	                                   	
Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014
- bez pripomienok	  				
Vyhodnotenie : splnené      					                                          	                                         				                                          	                
Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/07    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
pridelenie bytu
	garsoniéru č. 47 na Bojnickej č. 25 – Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48

garsoniéru č. 43 na Bojnickej č. 25 – Márii Olšovej, bytom Odborárska č. 42
	bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie : splnené  					                                          	                                   		                                          	                 						                                      
Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy č. .../2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
	bez pripomienok	  			

Vyhodnotenie : splnené ,stanovisko odoslané primátorovi   hl.mesta SR     					                                          	                                   


































3. ruší uznesenie

Dátum prijatia uznesenia: 16.4.2013
16/09    materiál: 
návrh na voľbu členky miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
predkladateľ  stiahol  z rokovania


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 
+
































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 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 11. júna 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  29.  mája  2013


