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U Z N E S E N I A

z  34.  zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  29. apríla  2014


Miestna rada prerokovala : 
   
   1.   Schválenie programu rokovania
Uznesenie 34/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
Uznesenie 34/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 34/03	
4.   Návrh na určenie  volebných obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre  voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014-2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
      Uznesenie 34/04
5.  Informácia k vyhláseniu voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto      Uznesenie 34/05 – neprijatie uznesenia
6.   Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti
      Uznesenie 34/06
        Materiál bol stiahnutý z rokovania
7.	Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014
      Uznesenie 34/07
8.   Správa o príprave Kultúrneho leta 2014 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 34/08
	Návrh  na  schválenie  trvalého  upustenia od vymáhania  pohľadávky  vedenej  voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., IČO: 366 11 565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku  vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo podľa § 13, ods. 5 písm. d/, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavy

      Uznesenie 34/09

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-9.  nasledovné uznesenia: 

34/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkou:
- z programu rokovania sťahuje bod: 
           „Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti“
            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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34/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  JUDr. Richarda Mikulca
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
34/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
1.   trvá plnenie uznesení:
2MMR/11, 19/09, 25/13, 28/11, 28/20, 28/22, 32/06, 33/03, 33/04, 33/05, 33/06, 33/10
	2.    splnené boli uznesenia: 
28/04, 28/05, 28/06, 28/10, 30/08, 31/05, 32/03, 32/04, 32/05, 32/07, 32/08, 33/07, 33/08, 33/09, 33/11
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

34/04   Miestna rada
prerokovala 
materiál „Návrh na určenie  volebných obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre  voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014-2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	s pripomienkami


odporúča
materiál predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 27. mája 2014
      		      				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

34/05    Miestna rada
neprijala uznesenie k
         Informácii k vyhláseniu voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto      


34/06   Miestna  rada
s t i a h l a     z   r o k o v a n i a
„Návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra Ovručská a plán jeho činnosti“

34/07   Miestna  rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
správu o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
34/08   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
správu o príprave Kultúrneho leta 2014 v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
34/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
trvalé  upustenie  od vymáhania  pohľadávky  vedenej  voči  spoločnosti ROYAL GARDEN, s. r. o., IČO: 36611565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo v súlade s § 13 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou  z   dôvodu, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie 
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pohľadávky by nebolo úspešné a bolo by nehospodárne, nakoľko spoločníci spoločnosti dlžníka sú z Izraela, spoločnosť od roku 2010 nemá konateľa a spoločnosti nie je možné doručiť žiadne písomnosti
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0












	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						    starosta








JUDr. Richard Mikulec
overovateľ
















Bratislava     29. 4. 2014
Spracovala :  Júlia Červenková
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