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U Z N E S E N I A
zo 7. mimoriadneho.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   26.  júna 2014


  1. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
        uznesenie číslo: 7MMZ/01
  2. Schválenie programu rokovania
        uznesenie číslo: 7MMZ/02
  3.  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
        uznesenie číslo: 7MMZ/03
  4. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189
        uznesenie číslo: 7MMZ/04
materiál nezískal dostatočný počet hlasov
  5.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava
        uznesenie číslo: 7MMZ/05
materiál nezískal dostatočný počet hlasov
  6.  Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava
        uznesenie číslo: 7MMZ/06
materiál nezískal dostatočný počet hlasov
  7. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou so sídlom Cádrova 23 v Bratislave pre PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom Šancová 3573/31 v Bratislave  
        uznesenie číslo: 7MMZ/07
  8.  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 číslo: 7MMZ/08
  9.  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o. na prenájom časti pozemku parc. č.  11279/2
        uznesenie číslo: 7MMZ/09
 10.  Návrh  na  navýšenie príspevku príspevkovej organizácii EKO-podniku VPS
        uznesenie číslo: 7MMZ/10
 11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 36b ods. 2 – verejné športové podujatia
        uznesenie číslo: 7MMZ/11
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 12. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 91 ods. 1, písm. h) – výnos dane za ubytovanie
        uznesenie číslo: 7MMZ/12
 13. Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
        uznesenie číslo: 7MMZ/13
 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Račianskej č. 87, Bratislava
        uznesenie číslo: 7MMZ/14
 15. Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou, na dobu určitú – počas výkonu povolania
        uznesenie číslo: 7MMZ/15
        materiál bol stiahnutý z rokovania
 16. Návrh na schválenie kapitálovej akcie – vybudovanie 2 tried materskej školy v priestoroch Základnej školy, Kalinčiakova a ich zariadenie
        uznesenie číslo: 7MMZ/16
 17. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole s materskou školou Sibírska na nákup elektrických rúr
        uznesenie číslo: 7MMZ/17
 18. Návrh financovania a spôsob riešenia zabezpečenia Kancelárie pre participáciu verejnosti na II. polrok 2014
        uznesenie číslo: 7MMZ/18

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-18 uznesenia: 

7MMZ/01    Miestne zastupiteľstvo
    s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Mariána Vereša – zastupujúceho predsedu návrhovej komisie
Dagmar. Arvayovú
Mgr. Mareka Norovského
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Andreu Vítkovú 
Ing. Branislava Feješa
   - bez pripomienok	  					Hlasovanie: za : 21
      					                                          	                                   proti : 0									                           zdržali sa : 0
7MMZ/02  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program  rokovania 
	-bez pripomienok:

								Hlasovanie: za : 13
                     			                                                                            proti :    3										                           zdržali sa :   5
7MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo	
1. berie na vedomie
 a) Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2013
 b) Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
2. s c h v a ľ u j e
     1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 14.563.463,39 €, výdavky 14.294.147,26 € a prebytok 269.316,13 €
- v kapitálovom rozpočte príjmy 285.440,20 €, výdavky 1.520.408,40 € a schodok 1.234.968,20 € vykrytý z rezervného fondu
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	Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013 vo výške 965.652,07 €

 3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 214.498,00 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 4. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2013 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 5  Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013 bez výhrad
       bez výhrad 							Hlasovanie: za : 20
                     			                                                                            proti :   0										                           zdržali sa :  1
7MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 vedených v k.ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu - POLUS Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov	
									Hlasovanie: za : 14
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :  1
MMZ/05    Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 31 v katastrálnom území Nové Mesto; v rozsahu 30 m2; na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre Martina Kiša, trvale bytom Kladnianska 74, 821 05 Bratislava; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. poschodí bytového domu na ul. Osadná č. 8 v Bratislave, ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 zo dňa 21.02.2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2013 za nájomné vo výške: 346,20 €/rok; za podmienky, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov	
									Hlasovanie: za : 14
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :  2
7MMZ/06  Miestne zastupiteľstvo
prerokovalo materiál 
Návrh na prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2 

parc. č. 15115/43, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
parc. č. 15115/62, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 352 m2
parc. č. 15115/63, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
; všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 2382 a  časti pozemkov registra „E“ UO:
	parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 574 m2
	parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 m2  
	parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1946 m2


Strana 3

 všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č.  5667; na dobu určitú troch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre spoločnosť G.S.B.V, s.r.o. so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
      Materiál nezískal dostatočný počet hlasov 
									Hlasovanie: za : 14
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :  3
7MMZ/07  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.   prenájom časti stavby základnej školy – Cádrová ul. súpisné číslo 1021 na parc. č. 6128/5, evidovanej na liste vlastníctva číslo 3686 pre katastrálne územie Vinohrady, a to
- suterénu o výmere podlahovej plochy 154,64 m2
- učebne na I. nadzemnom podlaží o výmere 56,07 m2
; za účelom zriadenia talianskeho centra pre deti vo veku 2 až 6 rokov; na dobu určitú od 01.08.2014 do 31.07.2019; pre PaedDr. Janu Asaro, trvale bytom Šancová 3573/31 v Bratislave; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; z dôvodu, že PaedDr. Jana Asaro, ako jedna zo spoluzakladateľov občianskeho združenia Primo Centro Italiano – Prvé talianske centrum „IL FIORELLINO“ vo fáze založenia, ponúka výučbu taliančiny s poldennou / celodennou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 6 rokov vo forme tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít prispôsobených veku detí, s dôrazom na rozvoj komunikácie, pričom ponúkané služby sú určené pre všetkých obyvateľov danej lokality. PaedDr. Jana Asaro zároveň pristúpi k úprave prenajatých priestorov, pričom hodnota realizovaných investícií bude predstavovať sumu 25 000 € vrátane DPH; za nájomné vo výške:
- za obdobie 1 a 2 rokov trvania nájomného vzťahu 		1m2/50,00 €/rok
- za obdobie 3 až 5 rokov trvania nájomného vzťahu		1m2/80,00 €/rok
; s týmito podmienkami:
A:	nájomca v lehote 3 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve predloží doklad o podaní žiadosti o registráciu občianskeho združenia Primo Centro Italiano – Prvé talianske centrum „IL FIORELLINO“ na Ministerstve vnútra SR; ak nájomca v uvedenej lehote nepredloží doklad o podaní žiadosti o registráciu občianskeho združenia, uznesenie miestneho zastupiteľstva stráca platnosť;
B:	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 5 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; ak nájomná zmluva nebude v uvedenej lehote zo strany nájomcu podpísaná, uznesenie miestneho zastupiteľstva stráca platnosť; 
C:	nájomca bude užívať nebytové priestory výlučne na účel schválený miestnym 	zastupiteľstvom
D:	nájomca si nebude po skončení nájmu uplatňovať voči prenajímateľovi výšku vložených investícií.

2.   Postúpenie práv a povinností z uzatvorenej nájomnej zmluvy s PaedDr. Janou Asaro na občianske združenie Primo Centro Italiano – Prvé talianske centrum „IL FIORELLINO“, ktoré má byť založené za účelom za účelom prevádzkovania talianskeho centra pre deti vo veku 2 až 6 rokov, ako aj s tým spojenú zmenu účelu nájmu. 
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 20
                     			                                                                            proti :   0										                           zdržali sa :  0
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7MMZ/08  Miestne zastupiteľstvo
      s c h v a ľ u j e 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s. r. o., IČO: 36611565, so sídlom Tallerova 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 pohľadávky by nebolo úspešné a hospodárne, nakoľko spoločnosť od roku 2010 nemá konateľa a spoločníci spoločnosti dlžníka sú z Izraela, a spoločnosť nedisponuje majetkom na uspokojenie pohľadávky.
- bez pripomienok
			  						Hlasovanie :  za : 11			    							   	                  proti :  1			 					                           		           zdržali sa :  7
7MMZ/09  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11279/2 o výmere 10 m 2  z celkovej výmery 4.560 m2, zapísaného na LV č. 2382, vedeného v k. ú. Nové Mesto, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu – MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., so sídlom Muchovo nám. č. 8, 851 05 Bratislava, IČO: 31384421 za ročné nájomné vo výške 663,88 € za 10 m2 prenajatej plochy; ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca má na časti predmetného pozemku (ulica Odbojárov) postavený novinový stánok a tento  pozemok už v minulosti - od 11. 5. 2001 do 11. 5. 2011 riadne užíval v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 108/2001  vrátane jej dodatkov s podmienkami:
a/  nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť,
b/   nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiacov s možnosťou odstúpenia v súlade s ust. § 679 Občianskeho zákonníka;
b/  nakoľko nájomnej zmluve č. 108/2001 skončila platnosť dňa 11. 5. 2011, nájomca doplatí nájomné za obdobie dvoch rokov spätne a zároveň uhradí pomernú časť prvého nájomného za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014,
c/  nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy uhradí nájomné podľa predchádzajúceho písm. b/, pričom za úhradu sa považuje pripísanie predmetnej 
      sumy na účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade, ak predmetné nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote uhradené nájomná zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka),
d/   nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom prevádzkovania novinového stánku,
e/ nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne,
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :  0
7MMZ/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000 € .
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
FK 0510   EK 633006  2     zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   4 000 €
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FK 0510   EK 644002         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   5 000 €
FK 0510   EK 637004         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške      700 €
FK 0560   EK 637011  1     zdroj 41  program 5.3.3 HS 0252   vo výške      300 €
FK 0540   EK 637004          zdroj 41  program 5.2.1 HS 0252   vo výške  3 468 €
FK 0540   EK 633006          zdroj 41  program 5.2.2 HS 0252   vo výške  5 000 € 
FK 0443   EK 636001          zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške  1 000 €
FK 0443   EK 637005  8      zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške     213 €
FK 01116 EK 633006          zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010   vo výške     319 €                                                                  
      									    Spolu  20 000 € 
2.   Navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO - podniku VPS  v časti bežných   výdavkov  pre rok 2014 o 13 192 €  za účelom doriešenia  financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka - MČ B-NM na Bojnickej ulici v Bratislave.
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
FK 01116  EK 633006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€
FK 01116  EK 635006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 01116  EK 637011        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 |€                                                                              
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              
 									 Spolu  13 192 € 
3.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 15 000 € na opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
       Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635006/1       zdroj 41  program 4.3    HS 0611  vo výške 15 000 €                                                                              
4.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 10 000 € na čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 |€                                                                              
5.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 4 000 € na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 – Správa bytov, avšak práce bude realizovať EKO – podnik VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0660    EK 637004        zdroj 41  program 6.3    HS 0012  vo výške 4 000 |€                                                                              
Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí:  62 192 €.
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   0
7MMZ/11  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :   0										                           zdržali sa :  0
7MMZ/12  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu 
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Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1, písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosu dane za ubytovanie
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   0
7MMZ/13  Miestne zastupiteľstvo
1.   s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
ž i a d a
        starostu 
upraviť Organizačnú štruktúru Miestneho úradu na oddelení sociálnych služieb a riešiť personálne obsadenie Sociálnej výdajne
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :   0										                           zdržali sa :  0
7MMZ/14  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 nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1528 na Račianskej ul. č. 87 v Bratislave, postavenom na pozemku registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a 12168, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na LV č. 2902, ktorý je vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   0

7MMZ/15  Miestne zastupiteľstvo
pridelenie  bytu -  garsoniéry č. 43 na III. poschodí bytového domu na Bojnickej č. 23 – Patrikovi Brandsteterovi   trvale   bytom   Dvory  nad  Žitavou  na  dobu  určitú  –  dobu  trvania  pracovného  pomeru u     zamestnávateľa EKO - podnik VPS  Halašova č. 20
bol stiahnutý z rokovania

7MMZ/16  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Použitie čiastky vo výške 60 000 € z rozpočtovanej čiastky v rámci investičných akcií – „Realizácia  -  Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení „ na realizáciu akcie: Vybudovanie 2 tried materskej školy v priestoroch Základnej školy Kalinčiakova

2.   Presun v časti bežných výdavkov vo výške 23 000 € z programov:
Funkčná klasifikácia 0912 položka 635006 ZŠ – Rezerva na BV ZŠ 
kód zdroja 41 program 8.2 hosp. stredisko 0400 vo výške  5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 633006 Všeobecný materiál /Správa úradu/ 
kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške 5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 635006 Údržba budov, priestorov, objektov /Správa úradu/ kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške  5 000,00 €
Funkčná klasifikácia 01116 položka 637011 Štúdie, expertízy, posudky /Správa úradu/ kód zdroja 41 program 1.1.2 hosp. stredisko 0010 vo výške  8 000,00 €
na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova  - novovybudovanú materskú školu, a to:
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	Nákup detských stolov a stoličiek
	Nákup detských postielok 

Nákup hračiek pre deti
Nákup skriniek, skriňovej zostavy do triedy 
	Nákup zariadenia pre stravovanie detí (taniere, príbory, poháre  a pod.) 
Nákup vyučovacích pomôcok 
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   0
7MMZ/17  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
presun v časti kapitálových výdavkov  vo výške 5 000 € z „ Programu 4.3 Cestná doprava  - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie“ z akcie :
0912   717002/165  43    4.3    0410 -  Realizácia – rekonštrukcia MŠ Legerského 
na obstaranie - zakúpenie 2 elektrických rúr na pečenie pre jedáleň  Základnej školy s materskou školou Sibírska 
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 19
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   0
7MMZ/18  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.	Finančné prostriedky na dohody o pracovnej činnosti s odvodmi pre pracovníkov kancelárie na druhý polrok 2014 vo výške 13 833 €.

2.   Presun finančných prostriedkov vo výške 13 833 € sa vykoná z:
FK 01116 položka 633006 zdroj 41 program 1.1.2 HS 0010 vo výške 3 000 €
FK 08209 položka 637002/2 zdroj 41 program 7.5 HS 0060 vo výške 3 833 €
FK 0451 položka 635006/1 zdroj 41 program 4.3 HS 0611 vo výške 7 000 €

3. Plán činnosti a spôsob riešenia Kancelárie pre participáciu verejnosti
- bez pripomienok							Hlasovanie: za : 12
                     			                                                                            proti :    0										                           zdržali sa :   1




Ing. Ľudovít Kollárik						Mgr. Rudolf Kusý
	      prednosta							        starosta



Ing. Marián Vereš
zastupujúci predseda
návrhovej komisie




          Ing. Branislav Feješ			                                      Ing. Andrea Vítková
    overovateľ		 		      	                                 overovateľ


Bratislava       26. 6.2014
Spracovala :  Júlia Červenková 
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