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U Z N E S E N I A
z 21.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   15.   apríla   2014


Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
Uznesenie 21/01
    2. Schválenie programu rokovania Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 21/02
Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 21/03
  4. Správa z kontroly hospodárenia  rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Odborárska č. 2
Uznesenie 21/04
  5. Správa z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného MZ MČ B-NM na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 11. 2. 2014
       Uznesenie 21/05
  6. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  ktorým sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, Všeobecne záväzným nariadením  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.  3/2002 zo dňa 18. 6. 2002, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č.   2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto č.   1/2012 zo dňa 17. 4. 2012
       Uznesenie 21/06
  7. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
       Uznesenie 21/07
       Materiál stiahnutý z rokovania
  8. Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
       Uznesenie 21/08
  9. Návrh na uplatnenie predkupného práva – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
       Uznesenie 21/09
 10. Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti
       Uznesenie 21/10
 11. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia
       Uznesenie 21/11
 12. Správa o činnosti splnomocnencov MZ MČ B-NM za II. polrok 2013
       Uznesenie 21/12
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 13. Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2014/2015
       Uznesenie 21/13
 14. Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013 
       Uznesenie 21/14
 15.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
       Uznesenie 21/15
 16.Návrh úpravy platu starostovi MČ B-NM
       Uznesenie 21/16
 17.Návrh úpravy platu miestnemu kontrolórovi  MČ B-NM
       Uznesenie 21/17
Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej školy s materskou školou, IČO 31 785 204, so sídlom: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
       Uznesenie 21/18
19. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
       Uznesenie 21/19
Rôzne – Návrh poslanca Ing. Libora Gašpierika – návrh na člena – poslanca a člena-odborníka stálej komisie sociálnych vecí a bývania
       Uznesenie 21/20
	Rôzne – Návrh poslanca Ing. Pavla Galamboša – participatívny rozpočet – náklady

       Uznesenie 21/21
	Rôzne – Návrh poslanca Mgr. Dana Sládka – zverejňovanie oznámení a upovedomení SÚ a ŠSÚ

       Uznesenie 21/22
	Rôzne – Návrh poslanca Mgr. Dana Sládka – zverejňovanie zámerov alebo oznámení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

       Uznesenie 21/23
	Návrh na zrušenie uznesenia 21/10

       Uznesenie 21/24

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-24 uznesenia: 

21/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Branislava Feješa
Ing. Ing. Andreu Vítkovú
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Helenu Bánsku, CSc.
Mgr. Františka Rácza
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21						                                          	                           	                 proti :  0					 					                           zdržali sa :  0

21/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkami:
z programu  rokovania stiahnuť materiál:
- Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
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do programu  rokovania zaradiť bod:
-  Návrh úpravy platu starostovi MČ B-NM
-  Návrh úpravy platu miestnemu kontrolórovi  MČ B-NM
- Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Základnej školy s materskou školou, IČO 31 785 204, so sídlom: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
- Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
			  						Hlasovanie : za : 22						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   0
21/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
1.   Trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 11/18, 14/09/B, 5MMZ/03, 18/04, 6MMZ/14, 19/04C, 19/09/B,   19/28
20/07, 20/08, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/16, 20/17, 20/18, 20/23 
2.   Splnené sú uznesenia:
19/12, 19/15, 19/17, 19/21, 19/23C,
20/03, 20/04, 20/05, 20/06, 20/09, 20/10, 20/15, 20/21, 20/22
3.   Ruší uznesenie
      17/14,
4.   Mení znenie uznesenia
      20/17, 20/20	
5.   Uznesenia, ktoré  stratili platnosť
                   19/28/a, 20/19
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 23				                                          	                           	                 			proti :  0 					 					                           zdržali sa :  0

21/04    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska 2
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 23						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :  0
21/05    Miestne zastupiteľstvo
             c h v a ľ u j e
Správu z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 20. Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. februára 2014
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :  4
21/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17. 4. 2001, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2010 zo dňa 20. 4. 2010 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 23						                                          	                           	                 proti :  0					 					                           zdržali sa :  0
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21/07    Miestne zastupiteľstvo
            	Sťahuje z rokovania
               Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh  Market, Tomášikova č. 46, Bratislava

21/08    Miestne zastupiteľstvo 
	s c h v a ľ u j e
A.  s c h v a ľ u j e 
1.   Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených  pri  prerokúvaní Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
2.    Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Jelšová
B.   b e r i e   n a    v e d o m i e
stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania
	C.   p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   4
21/09	Miestne zastupiteľstvo	
n e s c h v a ľ u j e 
prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 895/1000 na stavbe administratívnej budovy nachádzajúcej sa na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, súpisné číslo 1308, ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1949 vedenom Okresným úradom Bratislave, Odbor katastrálny, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III  a pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 o výmere 2024 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 2014 vedenom Okresným úradom Bratislave, Odbor katastrálny, obec Bratislava – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21						                                          	                           	                 proti :  0					 					                           zdržali sa :  0
21/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra Ovručská
	Plán Komunitného centra Ovručská
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   0
21/11	Miestne zastupiteľstvo	
z v o l á v a 
v zmysle čl. 7 ods. 1/h Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto verejné zhromaždenie za účelom prejednania Zriaďovacej listiny a Plánu činnosti Komunitného centra Ovručská na termín do 4.5.2014 
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 15						                                          	                           	                 proti :   1					 					                           zdržali sa :  5
21/12	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti splnomocnencov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za II. polrok 2013
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 13						                                          	                           	                 proti :   2					 					                           zdržali sa :  7
21/13	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové 
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Mesto na školský rok 2014/2015
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   0
21/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2014 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2013
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 13						                                          	                           	                 proti :   0	 									                           zdržali sa :  7
21/15	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
stanovisko k Všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. .../2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  21						                                          	                           	                 proti :   0 					 					                           zdržali sa :   0
21/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
plat starostovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1.1.2014 vo výške 3 226,- €
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 16						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   3
21/17	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
plat miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa predloženého návrhu na rok 2014 vo výške 2 400,- € s termínom úpravy 1.1.2014
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :  0
21/18	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
na základe opatrení zo Záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 zverenie počítačových zostáv

Por.      Inventárne	Názov (popis)			Obstarávacie		Dátum
číslo     číslo					cena v €		zaradenia
	50010443	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010444 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010445 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010446 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010447 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010448 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010449 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010451 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010452 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014
	50010453 	Počítačová zostava PC School	563,00			30.04.2014

Suma spolu:     5 630,00

o správy Základnej školy s materskou školou so sídlom Odborárska 2, 831 02 Bratislava, na dobu neurčitú odo dňa podpísania Protokolu o zverení hnuteľného majetku č. 65/2014 MČ BNM za účelom jeho využívania na účely výučby informatiky
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20						                                          	                           	                 proti :   0					 					                           zdržali sa :   0
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21/19	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2 v oblasti konania verejných športových podujatí
- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 19					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :  0
21/20	Miestne zastupiteľstvo	
v o l í 
JUDr. Tomáša Korčeka za člena stálej komisie sociálnych vecí a bytovej
Ing. Pavla Derkaya za člena-odborníka stálej komisie sociálnych vecí a bytovej 
- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 15					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :   2
21/21	Miestne zastupiteľstvo	
u k l a d á 
starostovi
predložiť na rokovanie 22. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyúčtovanie všetkých nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu
predložiť na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vybrané projekty participatívneho rozpočtu pred ich realizáciou
- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 10					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :   6
21/22	Miestne zastupiteľstvo	
o d p o r ú č a 
starostovi,
aby zabezpečil na oficiálnej internetovej stránke samosprávy MČ Bratislava-Nové Mesto pravidelné zverejňovanie
	všetkých oznámení a upovedomení stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestskej časti, a to do troch dní od podpisu starostom alebo iným pracovníkom mestskej časti,
	všetkých rozhodnutí, povolení, stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestskej časti, a to do troch pracovných dní od ich právoplatnosti

- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 15					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :   1

21/23	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých zámerov alebo oznámení podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj na oficiálnej internetovej stránke samosprávy MČ Bratislava-Nové Mesto, a to do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia
- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 15					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :   1

21/24	Miestne zastupiteľstvo	
A.    z r u š u j e
 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 21/10 zo dňa 15.04.2014
	s c h v a ľ u j e
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra Ovručská s dôrazom na to, že platí písomná verzia materiálu, t.j. štatutárnym orgánom je vedúci Komunitného centra, ktorého do funkcie schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na návrh starostu
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	Plán činnosti Komunitného centra Ovručská

- bez pripomienok  							Hlasovanie : za : 16					                                          	                           	                 proti :   0				 					                           zdržali sa :   0

       










	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta






Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie







               Ing. Helena Bánska, CSc.			                     Mgr. František Rácz 
          overovateľ	 			      	               overovateľ


















Bratislava       16.04.2014
Spracovala :  Júlia Červenková 
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