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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1. Trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 11/18, 19/04C, 19/09/B,   19/28
20/12, 20/13, 20/14, 20/17, 20/18,  20/20
21/08, 21/22, 21/23
22/14, 22/16, 22/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35
7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7MMZ/10, 7MMZ/13, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18

  
2. Splnené sú uznesenia:
14/09/B, 5MMZ/03, 18/04, 6MMZ/14,
20/07, 20/16,
21/07, 21/11, 21/21
22/03, 22/04, 22/05, 22/06, 22/07,  22/08, 22/09, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/15, 22/18, 22/19, 22/21, 22/22,  22/23, 22/24, 22/25,  22/28, 22/29, 22/32
7MMZ/03, 7MMZ/07, 7MMZ/09, 7MMZ/11, 7MMZ/12, 7MMZ/14,  7MMZ/15














                 	












                                 
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: 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 ,  vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

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 , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

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 pravidelne 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 pravidelne 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 pravidelne plní

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, vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

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, jarné pristavovanie kontajnerov už prebehlo

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, vyhodnotí sa 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“	
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 pravidelne plní, zverejňuje sa v súlade so zákonným oprávnením

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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,


Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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, zverejňuje sa v súlade so zákonným oprávnením

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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,  pravidelne sa zverejňuje

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu na rok 2014, a to:
Bežné príjmy vo výške  15 529 285,59 €
Bežné výdavky vo výške  15 536 367,42 €

Kapitálové príjmy vo výške  4 168 343,74 €
Kapitálové výdavky vo výške 8 259 442,59 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 23 807 170,71 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 23 795 810,01 €
Finančné operácie celkom vo výške 4 109 541,38 €
Vyhodnotenie: v konaní , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1.	poskytnutie účelovo viazaných zúčtovateľných dotácií v  pilotnom kole participatívneho rozpočtu na jednotlivé vybrané projekty participatívneho rozpočtu (podľa zoznamu) občianskym združeniam, ktoré zabezpečia realizáciu vybraných projektov a zúčtovanie poskytnutých dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v znení neskorších predpisov v celkovej čiastke 25.000 €:
	- Ako nájsť v tele zdravého ducha
	- Revitalizácia stanice Filiálka – 2014
	- Aj málo je niekedy veľa
	- Gaudiho dielnička
	- Zeleninovo-komunitná záhrada
	- Škola dokorán
	- Bylinné spoločenstvá
	- Cyklo-point
	- Pozastávka
	- Prevencia sociálnej izolácie
	- Pestujeme dobro(tky)
2.  mechanizmus práce participatívneho rozpočtu mestskej časti B-NM
 -s pripomienkami:
  Do mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu 	
  v bode 1 Zastupiteľstvo - doplniť zarážky:
	schvaľuje na začiatku kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť Kancelárie pre participáciu (výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné, atď.)
	schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu (výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov, atď.), ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania

  v bode 2 Starosta spolu s Kanceláriou pre participáciu a MÚ zabezpečuje doplniť zarážky:
	pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované Kanceláriou pre participáciu
	komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva

Vyhodnotenie: v konaní, , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014 
											
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/17	Miestne zastupiteľstvo	
1. s ú h l a s í
    so Zmenami a doplnkami 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami, ktoré sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme a sú súčasťou tohto uznesenia
2. p o v e r u j e
    starostu mestskej časti
 zaslaním prijatého uznesenia primátorovi hlavného mesta
 ž i a d a
prednostu,
aby pravidelne zabezpečoval:
	predkladanie všetkých návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu

predkladanie všetkých pripomienok k návrhom na zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu.
	zverejňovanie na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti všetkých stanovísk a pripomienok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k urbanistickým štúdiám, ktoré majú za cieľ zmeniť a doplniť Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, alebo územný plán zóny a to do troch dní odo dňa ich podpisu starostom, alebo iným pracovníkov mestskej časti
Vyhodnotenie: ods 1 a 2 splnený, od prijatia uznesenia nebolo podpísané žiadne stanovisko       v konaní  

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/20	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“, s. č. 1300, nachádzajúceho 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.
Vyhodnotenie: v konaní, OVS končí 30.9.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/26	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
predaj pozemkov registra „C“ KN evidovaných Geometrickým plánom č. 13/2013 zo dňa 25.03.2013 Ing. Mariánom Voštinárom – AGM, Jesenná 2, 821 02 Bratislava,                         IČO: 32 107 820, autorizačne overeným dňa 25.03.2013, úradne overeným dňa 28.03.2013:
	parc. č. 6743/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Mgr. Martina Riegel a Mgr. Editu Riegelovú 
	parc. č.  6743/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Ing. Imricha Kelecsényiho a Juranu Kelecsényiovú
	parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Annu Čúzyovú
	parc. č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Máriu Šilanovú

; v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 205/2013 zo dňa 24.10.2013 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: celkovo 11 500,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: v konaní  

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/27	Miestne zastupiteľstvo	
A)  z r i a ď u j e
Programovú radu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, ktorá bude v spolupráci so starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto koordinovať a určovať požiadavky na obsahovú náplň jednotlivých televíznych programov (zvukovoobrazových záznamov, audiovizuálnych diel atď.), ktoré pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zhotovujú jej zmluvní partneri, najmä spoločnosť CITY TV, s.r.o. a ktorá bude dohliadať na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv medzi mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a jednotlivými zhotoviteľmi zvukovoobrazových záznamov a audiovizuálnych diel, najmä so spoločnosťou CITY TV, s.r.o. 
B) v o l í 	
     členov Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie:
     a) JUDr. Richard Mikulec – nominácia za klub nezávislých poslancov
     b) Ing. Katarína Augustinič – nominácia za klub KDH, NOVA, nezávislí poslanci
     c) Mgr. Dan Sládek – nominácia za  klub SDKÚ-DS
     d) Mgr. Marek Tettinger – nominácia za MÚ B-NM
C)  u r č u j e, 
 že Programová rada mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie bude zasadať pravidelne, minimálne jedenkrát mesačne a spomedzi svojich členov si zvolí predsedu Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, 


ktorý bude zvolávať jej zasadnutia  minimálne raz za mesiac a predkladať minimálne raz za šesť mesiacov Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava - Nové Mesto správu o činnosti Programovej rady  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre televízne vysielanie. 

D) u k l a d á 
      prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
           aby vytvoril potrebné personálne, materiálne a technické podmienky (určenie zapisovateľa, poskytnutie miestnosti na zasadnutia atď.) na pravidelné zasadnutia Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie. 
Termín plnenia uznesenia: od 15. júna 2014
Vyhodnotenie: v konaní, zapisovateľ – p. Mgr. Ján Borčin, programová rada zatiaľ nezasadala


Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/30	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
z rozpočtovej čiastky v rámci investičných akcií Revitalizácia – Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení použitie finančnej čiastky vo výške 126.000,00 € na realizáciu akcie Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014


Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/31	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
             Návrh na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Vyhodnotenie: v konaní 


Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/33	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
Vyhodnotenie: v konaní 


Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/34	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní 
                 












Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/35	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
             aby podal v rámci procesov verejného obstarávania z úrovne mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto zabezpečil realizáciu elektronických aukcií pri každom postupe v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou hodnotou zákazky na 10.000,00 € bez DPH a to s výnimkou obstarávania
	projektových dokumentácií

audítorskej činnosti
súdnoznaleckých posudkov a pod.
prác v rámci rekonštrukcií a opráv komunikácií
stavebných a rekonštrukčných prác
a s výnimkou zákaziek, pri ktorých sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje súťažný postup
Vyhodnotenie: v konaní , k dňu spracovania, odd ŠF a VO nespracovalo ziadnu zákazku nad 10 000 €, ktorá by nespadala pod výnimky uvedené v uznesení

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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	
Vyhodnotenie: v konaní  

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/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	
Vyhodnotenie: v konaní  

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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

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 
Vyhodnotenie: v konaní  			  						

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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
Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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 €
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							

Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							

Vyhodnotenie: v konaní 

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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:
	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							

Vyhodnotenie: v konaní , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014 

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							

Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							
Vyhodnotenie: v konaní  , vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014






















2. Splnené boli uznesenia:



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 : splnené uznesením MZ č. 7MMZ/03 zo dňa 26.6.2014
				                             
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: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/04 zo dňa 26.6.2014

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: splnené uznesením MZ č. 18/18 zo dňa 15.10.2013
                           					                                                                           
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: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/04 zo dňa 26.6.2014

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: splnené uznesením MZ č.  22/10 zo dňa 3.6.2014

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: splnené, akcia zrealizovaná, použité už na rokovaní MZ 15.4.2014

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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: splnené uznesením MZ č. 22/10 zo dňa 3.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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: splnené, zvolané 2 verejné zhromaždenia 

Dátum prijatia uznesenia: 15.4.2014
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: splnené uznesením MZ č.  22/14, 22/15 zo dňa 3.6.2014
				  							
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/03   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,
20/12, 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
Vyhodnotenie: splnené, konštačné uznesenie o plnení uznesení

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/04    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
	   Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2014
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	   Správu o vyhodnotení sťažností a petícií za rok 2013
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/06    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranú na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/07    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/08    Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2014 o  podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní  splnené
   
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/09	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie:   splnené


Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/11	Miestne zastupiteľstvo	
u r č u j e
a)    4 volebné obvody
b)  25 poslancov
c)  počet poslancov vo volených obvodoch:
VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci
v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018
Vyhodnotenie:  splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/12	Miestne zastupiteľstvo	
u r č u j e
plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014-2018 
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/13	Miestne zastupiteľstvo	
m a t e r i á l
             Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
nezískal  dostatočný počet hlasov
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/03 zo dňa 26.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/15	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/18    Miestne zastupiteľstvo	
      sťahuje z rokovania  
Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/13 zo dňa 26.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014 
22/19	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
zníženie mesačného nájomného za prenájom spoločenského domu „VERNOSŤ“ - nachádzajúcom sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, s. č. 1300, zapísanom na LV č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 6, prenajatý nájomcovi - spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, na sumu 2.000,- € mesačne, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku dohodnutého nájomného; a to počnúc od 01.07.2014 do 31.12.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
S podmienkami:
	dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;
	nájomca najneskôr ku dňu 30.06.2014 uhradí nájomné vo výške 6.000,- € za obdobie kalendárnych mesiacov apríl, máj a jún 2014; 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, toto uznesenie stráca platnosť;
	počas doby zníženého nájomného, t.j. do 31.12.2014, nie je nájomca oprávnený uplatniť ust. čl. V. bod 3. Zmluvy o nájme č. 128/02.

Vyhodnotenie: splnené, zmluva je podpísaná

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/21	Miestne zastupiteľstvo	
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 
nezískal dostatočný počet hlasov	
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/04 zo dňa 26.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/22	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
             zverenie 
časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží, pozostávajúcich z troch samostatných miestností, situovaných vpravo od hlavného vchodu, o celkovej výmere 206,14 m2 Spoločenského strediska VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova č. 30 - súpisné číslo 1300, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto; na dobu neurčitú; pre Knižnicu Bratislava Nové Mesto so sídlom Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00 226 866 - rozpočtovú organizáciu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ;  za účelom rozšírenia jej pobočiek. 
Vyhodnotenie: splnené, zverovacie protokoly podpísané  

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/23	Miestne zastupiteľstvo	
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 
nezískal dostatočný počet hlasov
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/05 zo dňa 26.6.2014
					  						
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/24	Miestne zastupiteľstvo	
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
 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 
nezískal dostatočný počet hlasov 
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/06 zo dňa 26.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/25	Miestne zastupiteľstvo	
materiál 
Návrh na 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 
nezískal dostatočný počet hlasov 
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 7MMZ/08 zo dňa 26.6.2014

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/28	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
zmenu predmetov nájmu:
a)	parc. č. 15132/1   časť o výmere 1.470 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
b)	parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
c)	parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
d)	parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
; nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto,  okres Bratislava III,  v katastri nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava III, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990
; na predmety nájmu:
a)	parc. č. 15132/1   časť o výmere 8.708 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
b)	parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², druh pozemku –  zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
c)	parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
d)	parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
e)	parc. č. 15132/7   o výmere 4.702 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
f)	parc. č. 15132/56  o výmere 9.794 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
g)	parc. č. 15132/57  o výmere 411 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
h)	parc. č. 15132/58  o výmere 19 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“.

; nájomcovi Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
; 	z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od roku 1975 užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže prostredníctvom športového občianskeho združenia, na základe Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013 zo dňa 28.10.2013, Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 
   20.11.2013 a Dodatku č. 2 k  Zmluve zo dňa 20.12.2013, uzatvorenými so správcom zvereného majetku, z dôvodu zlúčenia združení FK BCT Bratislava a ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja    mládežníckeho futbalu v podmienkach FK BCT na roky 2014 až 2026.
Vyhodnotenie: splnené, zmluva je podpísaná 

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/29	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
1.  Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ (PHSR) do 31.12.2015
2.  Predĺženie platnosti dokumentu „Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ (KRIS BA-NM) do 31.12.2015
3. Predĺženie platnosti dokumentu “Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ do 31.12.2015
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/32	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
pridelenie bytu – garsoniéru č. 1 na prízemí bytového domu Bojnická č. 19 – Vladimíre Balcovej, bytom Bratislava-Nové Mesto 
Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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
	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 							
Vyhodnotenie:   splnené

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							
Vyhodnotenie:  splnené, zmluva je uzavretá

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							

Vyhodnotenie: splnené, zmluva je uzavretá

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							

Vyhodnotenie: splnené

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/12  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. 91 ods. 1, písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosu dane za ubytovanie
	bez pripomienok							

Vyhodnotenie:  splnené

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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							
Vyhodnotenie: splnené, súťaž bola vyhlásená,  v určenej lehote sa nepríhlasil  žiaden záujemca

Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
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
Vyhodnotenie: splnené






























                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 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 9. septembra 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   18.8. 2014



