Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
____________________________________________


Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
Dňa 3.6. 2014









Vyhodnotenie
                    plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
        Bratislava - Nové Mesto

_______________________________________________________________





Predkladá:						Materiál obsahuje:
Ing. Ľudovít Kollárik					1.Návrh uznesenia
prednosta MÚ						2.Správa o plnení uznesení ...“

			




Vypracoval:						Stanovisko kontrolóra:
Ing. Ľudovít Kollárik					priložené
prednosta MÚ





						 

  
		                                      JÚN 2014

Návrh uznesenia:

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, 20/12, 20/13, 20/14, 20/16, 20/17, 20/18,  20/20
21/07, 21/08, 21/11, 21/21, 21/22, 21/23


2. Splnené sú uznesenia:
20/11, 20/23
21/03, 21/04, 21/05, 21/06, 21/09, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/24


3.Ruší uznesenie
21/10














                 	












                                  
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 : 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., Čulenova 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 : 11.12.2012
14/09/B 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 alikvotných 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: 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  €.
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        
                           					                                                                           
   
Dátum prijatia uznesenia: 15.10.2013
18/04  Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
       úpravu rozpočtu na rok 2013, a to:
Bežné príjmy vo výške  14 783 568,19 €
Bežné výdavky vo výške  14 783 568,19 €
Finančné operácie vo výške 34 309,00 € (zostatok prostriedkov z minulých rokov)

Kapitálové príjmy vo výške  420 386,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 2 880 454,00 €
Finančné operácie vo výške  2 460 068,00 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 17 698 331,19 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 17 664 022,19 €
Finančné operácie celkom vo výške 2 494 377,00 €

     a/ bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
6MMZ/14  Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania 
návrh na predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN:
-	parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2 pre MUDr. Arnošta Kolozsiho a Ingrid Kolozsiovú, obaja trvale bytom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2 pre Ing. arch. Augustína Konráda bytom Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, pre Ing. Františka Stupku a Annu Stupkovú obaja trvale bytom Ďumbierska 16, 831 01 Bratislava
-	parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2, pre Ing. Martina Slaninku bytom Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava
pre k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 - ostatné plochy o výmere 63 m2 vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 3673 pre k. ú. Vinohrady; na základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/04/C  Miestne zastupiteľstvo
  C.  s p l n o m o c ň u j e
                  starostu mestskej časti:
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2014 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými     opatreniami, ktorými sú:
	presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5 %, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov,
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.
Vyhodnotenie: v konaní   


Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/09/B   Miestne zastupiteľstvo	
   B.   u k l a d á
                riaditeľom škôl
                použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov 
v školských kluboch detí.
Vyhodnotenie: v konaní 

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/28  Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu			
b)   zabezpečiť pozývanie poslancov mestskej časti na všetky stretnutia s obyvateľmi mestskej časti organizované, alebo spoluorganizované mestskou časťou zastúpené starostom mestskej časti, alebo na ktorých organizáciu finančne, personálne, materiálne alebo iným spôsobom prispieva a to minimálne päť dní pred konaním akcie prostredníctvom mailových adries, ktoré si poslanci mestskej časti nahlásili na organizačnom oddelení mestskej časti
     Termín plnenia: trvalý						
Vyhodnotenie: v konaní, uznesenie sa plní

c)   zabezpečiť pozývanie  poslancov  mestskej  časti  na všetky kultúrne a spoločenské akcie (najmä koncerty, galakoncerty, uvítanie detí do života, akcie pre jubilantov, divadelné predstavenia a iné), ktoré organizuje alebo spoluorganizuje mestská časť zastúpená starostom mestskej časti, alebo na ktorých organizáciu finančne, personálne, materiálne alebo iným spôsobom prispieva a to minimálne päť dní pred konaním akcie prostredníctvom mailových adries, ktoré si poslanci mestskej časti nahlásili na organizačnom oddelení mestskej časti
     Termín plnenia: trvalý	
Vyhodnotenie: v konaní, uznesenie sa plní
					
d1)    zabezpečiť pravidelné oboznamovanie poslancov so stavom všetkých investičných akcií a rekonštrukcií mestskej časti uskutočňovaných z rozpočtu mestskej časti (bežného aj kapitálového) ako aj sponzorských darov venovaných mestskej časti, formou jednoduchej tabuľky (príloha 1) a to na mesačnej báze, vždy do 7 kalendárneho dňa aktuálneho mesiaca (stav k prvému dňu aktuálneho mesiaca)
d2)    zabezpečiť zaslanie stavu investičných akcií a rekonštrukcií poslancom emailom po prvý krát v mesiaci január 2014
     		Termín plnenia: trvalý
Vyhodnotenie: v konaní, uznesenie sa plní

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/07    Miestne zastupiteľstvo
            	s ťa h u j e  z   rokovania
               Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh  Market, Tomášikova č. 46, Bratislava
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/12	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Kapitálové výdavky pre ZŠ a MŠ Cádrova 23, Bratislava:
       Položka	prostriedok				počet	cena s DPH
1.	elektrická pec pre školskú kuchyňu	  1 ks	     2.800 €
2. 	poplašný systém narušenia		  1 ks	     9.700 €
                       3.	čistiaci stroj				  1 ks	     2.000 €
				Výdavky celkom s DPH 20% 	   11.500 €
2.  Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11.500 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/13	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
zmenu účelu využitia kapitálových výdavkov z uznesenia č. 19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 17.12.2013 takto:
     Stredisko		prostriedok				počet	cena s DPH
DI Kuchajda		vozidlo 7-miestne s korbou		  1 ks	    20.900 €
Údržba zelene		vozidlo 7-miestne so sklápacou korbou    1 ks	    29.000 €
					Výdavky celkom s DPH 20%	   49.900 €
   - bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Kapitálové výdavky – čerpanie kapitálových výdavkov – dofinancovanie hlasovacieho systému Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo výške 13.635,20 € v súlade s návrhom
Zapojenie Rezervného fondu vo výške 13.635,20 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní, akcia zrealizovaná, vyhodnotenie bude v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
Nové znenie schválené 15.4.2014
„20/17 Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a 
starostu
zabezpečiť, aby všetky zadania pre architektonickú súťaž, prípadne štúdiu, pred ich zadaním  prerokovali komisie miestneho zastupiteľstva.
- bez pripomienok“	
Odôvodnenie: 
K tomu istému návrhu majú komisie MZ rôzny názor. 
Niektoré komisie MZ  návrh schvália niektoré nie. Týmto postupom je následne celý proces zablokovaný.
Riešitelia si vždy dôležité a potrebné návrhy z komisií MZ osvoja. Ak niektorá komisia bude pri prerokovaní trvať, že jej stanovisko je potrebné v plnej miere zohľadniť, uvedie to do  záznamu, prípadne poverí predsedu komisie toto stanovisko predniesť na rokovaní MR a starostovi MČ zodpovednému za jednotlivé akcie.
Vyhodnotenie: v konaní


 
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/18	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a 
starostu
zabezpečiť pravidelné zverejňovanie všetkých stanovísk mestskej časti k investičnej činnosti na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti, a to do piatich pracovných dní od podpisu starostom mestskej časti, alebo iným pracovníkom mestskej časti          Termín: trvale 
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie: v konaní, miestny úrad od 1.1.2014 zvereňuje:   
- všetky stanoviská mestskej časti k investičnej činnosti 

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
Nové znenie schválené  z 15.4.2014
20/20	Miestne zastupiteľstvo	
o d p o r ú č a  
starostovi,
aby zabezpečil pravidelné zverejňovanie na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti všetkých oznámení mestskej časti vo veci súhlasu na výrub drevín do troch dní od ich podpisu starostom, alebo iným povereným pracovníkom mestskej časti  všetkých rozhodnutí mestskej časti o súhlase na výrub drevín na oficiálnej internetovej stránke samosprávy mestskej časti, a to do troch pracovných dní od podpisu starostom mestskej časti, alebo iným pracovníkom mestskej časti                       Termín: trvale
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní, uznesenie sa plní


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
Vyhodnotenie: v konaní,


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	
Vyhodnotenie: v konaní,

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
Vyhodnotenie: v konaní,

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  	
Vyhodnotenie: v konaní,

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  							
Vyhodnotenie: v konaní,

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  			
Vyhodnotenie: v konaní,




















2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/11	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
a) 	vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:
1) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, súp. č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: 	
● 	priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a 
● 	knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2
2) 	parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a.s., 
všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
    b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
   - bez pripomienok	  			
Vyhodnotenie: splnené, súťaž uzavretá, neprihlásil sa žiaden záujemca, je predložený nový návrh na schválenie MZ

Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/23    Miestne zastupiteľstvo 
	s c h v a ľ u j e
vykonanie mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu oprávneného a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“ a to:
	na výkon a úhradu autorského dozoru architekta,

opodstatnenosť a cenu prác naviac, pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie,
uplatnenie zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela – investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: Splnené uznesením MZ č.  21/05 zo dňa 15.4.2014

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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

	Plán činnosti Komunitného centra Ovručská
bez pripomienok  					
Vyhodnotenie: Splnené, zriaďovacia listina podpísaná


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	  
Vyhodnotenie: Splnené

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 
Mesto na školský rok 2014/2015
-	bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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	  						
Vyhodnotenie: Splnené

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  							
Vyhodnotenie: Splnené

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  			
Vyhodnotenie: Splnené

















3.Ruší uznesenie

21/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Zriaďovaciu listinu Komunitného centra Ovručská
	Plán Komunitného centra Ovručská
   - bez pripomienok	  			
Vyhodnotenie: uznesením MZ č. 21/24  zo dňa 15.4.2014.bolo uznesenie 21/10 zrušené




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 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 3. júna 2014.






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   23.  mája 2014


