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U Z N E S E N I A

z  27. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  24 júna  2013

Miestna rada prerokovala : 
   
   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 27/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 27/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          uznesenie č. 27/03
   4.   Návrh  na zníženie nájmu na  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J. C. Hronského č. 16  pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o.
          uznesenie č. 27/04
   5.  Návrh  dodatočného  podnetu  na Zmeny a  doplnky územného  plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov
          uznesenie č. 27/05
   6.   Návrh na Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
          uznesenie č. 27/06
	Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2013 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, odborníkom komisií MZ a zapisovateľom komisií MZ 

       uznesenie č. 27/07
	Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave 
         uznesenie č. 27/08


Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-8.  nasledovné uznesenia: 

27/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  
	s pripomienkou – do programu rokovania zaradiť bod:
	„Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave“												Hlasovanie : za :  6

      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

27/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Petra Szusčíka
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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27/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
trvá plnenie uznesení:
2MMR/11, 19/09, 25/13, 25/14, 26/06, 26/15

	2.    splnené boli uznesenia:
24/07,  24/10, 25/03, 25/04, 25/05, 25/06, 25/07, 25/08, 25/09, 25/10, 25/11, 25/12, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 26/03, 26/04, 26/05, 26/07, 26/08, 26/09, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/16, 26/17,  26/18, 26/19

	3.    ruší  sa uznesenie
    	       26/13 
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

27/04   Miestna rada
p r e r o k o v a l a 
návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ulici J. C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o., so sídlom na Björnsonovej č. 7
	s pripomienkou : 

doložiť platnú nájomnú zmluvu uzatvorenú s SBD a predložiť na rokovanie MR dňa 17.09.2013										Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
27/05   Miestna  rada
s c h v a ľ u j e 
podnet v rámci Zmien a doplnkov územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, 03 súvisiaci so zmenou  pozemkov  parc. č.  6710/4, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 32  v  k. ú. Vinohrady, mestská časť Bratislava-Nové Mesto z funkčnej plochy občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na funkciu málopodlažná zástavba obytného územia
p o v e r u j e 
starostu MČ B-NM o zaslanie prijatého uznesenia a podnetu na zmenu územného plánu mesta primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  1
									          zdržali sa : 0
27/06   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 
           - s pripomienkou		                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
27/07   Miestna  rada
s c h v a ľ u j e
vyplatenie odmien za I. polrok 2013
a)   poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b)  členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
c)  zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
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27/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
presun vo výške 3.500 € z programu Komunikácie, kultúra a šport z funkčnej klasifikácie 08209 z položky 637002 Konkurzy a súťaže, podprogram 7.5 stredisko 0060 na program Transfery všeobecnej povahy na funkčnú klasifikáciu 0560 na položku 641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (Transfery v rámci verejnej správy), podprogram 1.6 stredisko 0130
	poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 3.500 €, účelovo viazanej na finančné zabezpečenie práce nadčas policajtov podľa pokynov Miestneho úradu
      - bez pripomienok               						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0








	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    		Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta							         starosta







Peter Szusčík
overovateľ




















Bratislava    24.06.2013
Spracovala : Júlia Červenková 
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