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Správa o plnení  uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava- Nové Mesto



Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1. Trvá termín plnenia uznesení:

1. Trvá plnenie uznesení:
19/04/C; 19/09/B; 20/12; 20/14; 21/08C; 22/14; 22/16/1; 22/30; 7MMZ/10; 7MMZ/16; 7MMZ/17; 7MMZ/18; 22/33; 22/34; 23/06; 23/16; 01/12/B;02/44

2. Splnené boli uznesenia:
23/05/B; 02/01; 02/05;02/07; 02/16; 02/17; 02/18; 02/19; 02/21; 02/22; 02/23; 02/24; 02/25; 02/26; 02/27; 02/28; 02/29; 02/30; 02/31; 02/32; 02/33; 02/34; 02/35; 02/36; 02/37; 02/38; 02/39; 02/40; 02/41; 02/42; 02/45

3. Zrušené boli uznesenia:
22/31; 23/12; 23/13; 23/17; 23/18; 23/19; 01/13; 02/06; 02/08; 02/09; 02/10; 02/11; 02/12; 02/13; 02/14; 02/15; 02/20; 02/43





















1. Uznesenia v konaní:

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/04/C	Miestne zastupiteľstvo:
C. splnomocňuje
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 
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 17.12.2013
19/09/B	Miestne zastupiteľstvo:
B. ukladá: 
riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí.

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

==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.2.2014
20/12	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
1.	Kapitálové výdavky pre ZŠ a MŠ Cádrova 23, Bratislava:
Položka
Prostriedok
Počet ks
Cena s DPH 20%
1
elektrická pec pre školskú kuchyňu
1
2.800.- €
2
poplašný systém narušenia
1
9.700.- €
3
čistiaci stroj
1
2.000.- €


SPOLU s DPH
11.500.- €

2.	Zapojenie Rezervného fondu vo výške 11.500 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
- bez pripomienok

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

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 11.02.2014
20/14	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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 ks
CENA s DPH 20%
1
DI Kuchajda
Vozidlo 7 miestne s korbou
1
20.900.- €
2
Údržba zelene
Vozidlo 7 miestne so sklápacou korbou
1
29.000.- €



SPOLU s DPH:
49.900.- €
- bez pripomienok

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

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.04.2014
21/08	Miestne zastupiteľstvo: 
schvaľuje
C. poveruje
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová.
-bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: Predmetné uznesenie bude možné zabezpečiť až po schválení rozpočtu na rok 2015

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 03.06.2014
22/14	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 03.06.2014
22/16/1		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje 
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
	- Po zastávka
	- Prevencia sociálnej izolácie
	- Pestujeme dobro(tky)
Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia:03.06.2014
22/30	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.6.2014
7MMZ/10		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000.- € 
1.	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 0251vo 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
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/16		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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 postieľok 
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/17		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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 .
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 26.06.2014
7MMZ/18		Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/33	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka:
=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/34	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka::
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/06	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
1.	 presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 8 900,00 € na nákup motorového vozidla pre oddelenie sociálnych služieb na rozvoz stravy v rámci poskytovania opatrovateľskej služby.
Presun sa vykoná
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma €
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  8900,00
na:
10202
714001
43
9.3
0018
Nákup osobného automobilu
+ 8900,00
2.	navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS na projekt Štúdia energetickej náročnosti vo výške 15 000 €.
Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
716/25
43
4.3
0612
Štúdia energetickej náročnosti
- 15 000,00
na:
0620
721001/8
43
6.2
0131
Štúdia energetickej náročnosti -kapitálový transfer
+15 000,00

3.	navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS  na Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar vo výške 13 000 €
Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
717001/27
43
4.3
0612
Obstaranie stroja na vykres.čiar
-13 000,00
na:
0620
721001/9
43
6.2
0131
Obstaranie stroja na vykres.čiar-kapitálový transfer
+13 000,00

4.	presun  finančných  prostriedkov  v  časti  kapitálových  výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Projektovú dokumentáciu - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 1 000 €. Presun sa vykoná: 
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  1 000,00
na:
0443
716/355
43
4.3
0612
PD- Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova
+ 1 000,00

5.	presun finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Realizáciu akcie Oplotenie–ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 10 000 €.
Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  10 000,00
na:
0443
717002/355
43
4.3
0612
Real. - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova
+ 10 000,00

6.	navýšenie príspevku - finančných prostriedkov vo výške 2 000 € v časti bežných výdavkov na dohodu o vykonaní práce pre pracovníka EKO-podniku VPS, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar pre parkovaciu politiku.
Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0451
635006/1
41
4.3
0611
Oprava a údržba komunikácie
-  2 000,00
na:
0620
641001
41
6.2
0131
EKO-podnik VPS - bežný transfer
+ 2 000,00
 - bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

====================================================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/16	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu dotácií na korčuľovanie na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto:
- z položky 1090 642001/241 1.6.  0130 OZ – soc. oblasť                        -  7.296 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  7.296 €  
- z položky 0451 635006/5 41 4.3. 0610 Parkov.čiary – parkov. politika  -  3.500 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  3.500 €  
- bez pripomienok 
Vyhodnotenie: v konaní.
Poznámka: vyhodnotí sa v rámci záverečného účtu za rok 2014.

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/12/B Miestne zastupiteľstvo:
B. ukladá
1. predsedom stálych komisií miestneho zastupiteľstva
predložiť na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto návrhy na voľbu ďalších členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto z radov občanov (neposlancov)			Termín: 28. 2. 2015
Vyhodnotenie: v konaní

=========================================================================
02/44	Miestne zastupiteľstvo
I.	vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.04.2015 voľbu funkcie hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. č. 21 v Bratislave vo veľkej sále
II.	určuje
1.	požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: 
	kvalifikačné predpoklady: 	- ukončené úplné stredné vzdelanie
	iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme:

 - spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
2.	náležitosti písomnej prihlášky: 
a)	osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt
b)	doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
c)	úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
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d)	profesijný životopis
e)	čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
f)	písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	
Kandidáti písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“:  
zašlú prostredníctvom pošty na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015, pričom rozhodujúci je dátum doručenia podľa pošty
alebo
	osobne doručia do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Junácku ul. č. 1 v Bratislave; a to najneskôr v lehote 14 dní pred dňom konania voľby funkcie hlavného kontrolóra, t.j. najneskôr v lehote do 31.03.2015 do 17.00 hod., pričom rozhodujúci je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Miestneho úradu uvedený na pečiatke Miestneho úradu.


3.	Funkčné obdobie hlavného  kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 15.04.2015.

	Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. 


III.	schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: 
Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra - verejným hlasovaním, písomne prostredníctvom hlasovacích lístkov, pričom jednotliví hlasujúci zakrúžkujú / zvolia meno jedného z kandidátov uvedeného na hlasovacom lístku, ktorého vzor tvorí prílohu tohto uznesenia. Za  hlavného kontrolóra  bude zvolený kandidát, ktorý získa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V prípade, ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa na tom istom zasadnutí miestneho zastupiteľstva druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom, a to tak, že kandidáti s rovnakým počtom hlasov sa uvedú jednotlivo na hlasovacie lístky s tým, že žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného výberu. 
	Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešní uchádzači budú pozvaní na voľbu hlavného kontrolóra pred konaním voľby. 
	Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby vystúpiť / predstaviť sa pred poslancami miestneho zastupiteľstva, v časovom rozsahu 5 minút.
	Jednotliví kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí. 

IV.	splnomocňuje starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov, ktorá bude zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
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Bratislava – Nové Mesto, pričom zároveň určí jedného z poslancov za predsedu komisie. Komisia najneskôr do 07.04.2015 vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj tých, ktorí nesplnili požiadavky. 

V.	 ukladá Miestnemu úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby  hlavného  kontrolóra na úradných tabuliach Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na webovom sídle Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v mesačníku Hlas Nového Mesta a televíznom vysielaní TV BA, a to v zákonom stanovenej lehote. 
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka:

2. Splnené boli uznesenia:

Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/05/B	Miestne zastupiteľstvo:
B. ukladá 
1.	Vypracovať zásady o prenajímaní majetku obce v súlade so zákonom o majetku obcí s určením pravidiel a postupov prenechávania majetku obce do nájmu.
Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM		Termín: do 31. 12. 2014
Vyhodnotenie: splnené.
Poznámka: Predmetné zásady boli schválené uznesením č. 2/31 MZ zo dňa 17.2.2015
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/01	Miestne zastupiteľstvo:
konštatuje, že
Ing. arch. Otto Novitzky zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/05	Miestne zastupiteľstvo
	konštatuje, že :
1.	Trvá termín plnenia uznesení:
19/04C, 19/09/B,  20/12, 20/14, 21/08/C, 22/14, 22/16/1, 22/30, 22/31, 7MMZ/10, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18,  23/05/B, 23/06, 23/12, 23/13, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19,  01/12/B, 01/13, 22/33, 22/34
2.	Splnené sú uznesenia:
22/20,  19/28/B,C,D/1-2, 20/13, 20/17/3, 20/18,  20/20,  21/08/A-B, 21/22, 21/23, 22/16/2, 22/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/35, 7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7/MMZ/13, 23/03, 23/04, 23/05/A, 23/07, 23/08, 23/09, 23/10, 23/11, 23/14, 23/15,  01/06, 01/07, 01/08, 01/09, 01/10, 01/11,01/12/A, 01/14, 01/15, 01/16
3.	Ruší uznesenie
11/18, 23/20, 01/13
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
02/07	Miestne zastupiteľstvo
volí
Ing. arch. Otta Novitzkého za podpredsedu Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto,
2.	Ing. Stanislava Winklera za člena Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka:
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/16	Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu, informovanie a realizáciu projektov participatívneho rozpočtu pre rok 2014,
Proces participatívneho rozpočtu na rok 2015.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/17	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
gescie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za jednotlivé volebné okrsky na volebné obdobie rokov 2014-2015.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka:
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/18	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/19	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
vecný harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
=======================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/21	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady mesačníka Hlas Nového Mesta, ktorá bude pracovať v zložení:
Predseda Redakčnej rady:		Mgr. Rudolf Kusý
Podpredseda Redakčnej rady:		Ing. Jana Škutková
Šéfredaktor Hlasu Nového Mesta:	Ing. Marek Líška
Členovia Redakčnej rady:		Ing. arch. Peter Vaškovič
					JUDr. Tomáš Korček
					MUDr. Jozef Dubravický
					Mgr. Marek Tettinger
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/22	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
voľbu členov Programovej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre televízne vysielanie v zložení:
Ing. Andrej Árva
Mgr. Zuzana Kriglerová
Mgr. Dan Sládek
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
===================================================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/23	Miestne zastupiteľstvo:
volí
Andreja Balgu, MBA, Ing. arch. Otta Novitzkého a Ing. Katarínu Šebejovú, PhD., za členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/24	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
zníženie mesačného nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ - so súp. č. 1300, nachádzajúcom sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, 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 7, 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 vo výške 2.000,- € mesačne, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 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 aj za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku dohodnutého nájomného; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí spoločenského domu pri hlavnom vchode, na vybudovanie knižnice Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto; a to počnúc od 01.01.2015 do 31.12.2015.
S podmienkami:
dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 128/02 obsahujúci - zníženie nájomného, zníženie rozsahu predmetu nájmu, vypustenie druhého odseku čl. III. Nájomnej zmluvy č. 128/02, ako aj obsahujúci doplnenie štandardných povinností nájomcu v súvislosti s údržbou nebytových priestorov, bude nájomcom podpísaný v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;
počas doby zníženého nájomného, t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2015, nie je nájomca oprávnený uplatniť ust. čl. V. bod 3. Zmluvy o nájme č. 128/02.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/25	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
nadobudnutie stavby garáže so súpisným číslom 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, v katastrálnom území Nové Mesto od jej výlučného vlastníka – JUDr. Gabriel Debnár (ďalej v texte len „Darca“) do vlastníctva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to na základe Darovacej zmluvy a v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou; za podmienky, že Darovacia zmluva bude Darcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že Darovacia zmluva nebude Darcom  v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/26	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
prenájom časti pozemkov registra „E“ UO v katastrálnom území Nové Mesto:
- parc. č. 12048/1 			vinice 			 	LV č. 5672
- parc. č. 12029/2			vinice			 	LV č. 5664
- parc. č. 12030/2			vinice				LV č. 5664
- parc. č. 12032/2			vinice			 	LV č. 5664
- parc. č. 11827/301			záhrady			 	LV č. 5646
- parc. č. 12148				vinice			 	LV č. 5677
- parc. č. 12153/1			vinice			 	LV č. 5678
- parc. č. 12154				vinice			 	LV č. 5678
- parc. č. 12152/1			vinice			 	LV č. 5675
- parc. č. 12149/1			záhrady				LV č. 5678
- parc. č. 12031/2			vinice			 	LV č. 5665
- parc. č. 12045/1			vinice			 	LV č. 5665
- parc. č. 12045/3			vinice			 	LV č. 5665
- parc. č. 12042/1			orná pôda		 	LV č. 5668
- parc. č. 12042/2			orná pôda		 	LV č. 5668
- parc. č. 12041/1			vinice			 	LV č. 5670
- parc. č. 12038				vinice			 	LV č. 5669
- parc. č. 12039/1			vinice			 	LV č. 5669
- parc. č. 11885/2			vinice				LV č. 5651
V celkovom rozsahu 9436 m2 , a to podľa priložených snímok z katastrálnej mapy; ktorých správu na základe ustanovenia § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, vykonáva Slovenský pozemkový fond so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava; s výškou nájomného za celkový rozsah nájmu, t. j. 9436 m2 predstavuje  10,00 €/rok (slovom: desať EUR); za účelom nájmu: verejnoprospešné účely, a to najmä starostlivosť o zeleň nachádzajúcu sa v lokalitách Sibírska 28-34, ul. Teplická, ul. Pionierska / Šuňavcová a v lokalite ul. Pionierska / Kyjevská / Legerského a vytvorenie priestoru pre venčenie/cvičisko psov; doba nájmu na neurčito.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/27	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 22/07 zo dňa 20.04.2010 v časti B. v nasledovnom znení: 
Do všetkých zmlúv o dielo súvisiacich s investičnou činnosťou Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na realizáciu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou existujúcich objektov, resp. na výstavbu nových objektov, je nutné zapracovať ustanovenia týkajúce sa: 
a)	zloženia finančnej zábezpeky zo strany zhotoviteľa na osobitne zriadený účet Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte ako „MČ“) bezúročne, v lehote max. do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo, vo výške minimálne 5 % z celkovej ceny za zhotovenie diela vrátane DPH za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela, a to najmenej po celú dobu trvania zmluvy o dielo ako aj po dobu trvania zodpovednosti zhotoviteľa (záruky / záručnej doby) za vady diela, pričom záruka / záručná doba za prípadné vady diela ako celku nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. V prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v stanovenej lehote na účet MČ, MČ neodovzdá stavenisko zhotoviteľovi v dohodnutej lehote a MČ vznikne zároveň právo /možnosť/ na odstúpenie od zmluvy o dielo, ako aj právo /možnosť/ na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená. MČ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej MČ v súlade so zmluvou o dielo a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov MČ vyplývajúcich zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela počas plynutia záručnej doby,
b)	možnosti odstránenia prípadných vád diela počas trvania záručnej doby priamo MČ prostredníctvom tretích osôb, a to v prípade, ak v stanovenej lehote oprávnené vady nebudú zo strany zhotoviteľa odstránené, pričom vzniknuté náklady na odstránenie vád si bude môcť MČ uplatniť priamo zo zhotoviteľom poskytnutej finančnej zábezpeky, v plnom rozsahu.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/28	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
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.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/29	Miestne zastupiteľstvo:
neschvaľuje
prijatie ponuky predkupného práva na časť spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 76/1000 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.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka:
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/30	Miestne zastupiteľstvo
a)schvaľuje
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:
1) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, súp. 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.
s pripomienkou:
Bod 6 – podmienky prenájmu (ostatný obsah zamýšľanej zmluva – písm. o) znie:
„Nájomca nie je oprávnený prenechať budovu Vernosti do podnájmu, alebo výpožičky tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Porušenie tohto ustanovenia sa bude považovať na podstatné porušenie nájomnej zmluvy.“
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/31	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
a)  Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava
b)  ruší uznesenia č. 8/14,  10/20,  6/18,  13/05,  11/16,  10/17,  17/17.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/32	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
predaj pozemkov registra „C“ KN: - parc. č. 11360/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2; pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Janu Volochovú, trvale bytom Robotnícka 9 v Bratislave; v súlade s ustanovením § 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. 143/2014 zo  dňa 15.05.2014  vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,t. j. za kúpnu cenu: celkovo 7 700,00 € 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: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/33	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., IČO: 35694777 so sídlom Hybešova 37, 831 06 Bratislava 3, z titulu uloženej pokuty  Rozhodnutím  číslo : PA/pa-414/2011/Rozh. Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava- Nové Mesto zo 20.7.2011 vo výške 5000,–eur s príslušenstvom 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 tejto veci je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné , nakoľko spoločnosť, ako bolo zistené počas exekučného konania nevlastní majetok , ktorý by uspokojil pohľadávku veriteľa.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/34   Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
nahradenie pôvodného Protokolu č. 255/2005 zo dňa 14.06.2005, Geometrickým plánom 34/2014 zo dňa 05.05.2014 a Geometrickým plánom č. 35/2014 zo dňa 27.05.2014, ako aj v súvislosti s vykonanými investičnými akciami; ktorým sa zveruje technické zhodnotenie týchto objektov: 
- Materskej školy na ul. Šuňavcova 13 v Bratislave vo výške 37 793,70 €
- Materskej školy na ul. Legerského 18 v Bratislave vo výške 85 847,40 €.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
====================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/35	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 123/2010 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Odborárska 2, Bratislava zo dňa 03.10.2010, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavieb Základnej školy a Materskej školy na ul. Odborárska 2 v Bratislave zvyšuje ich účtovná hodnota o sumu 426 414,12 €.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/36	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
nahradenie pôvodného Protokolu č. 176/2006 zo dňa 12.06.2006 novým Protokolom z dôvodu zosúladenia majetkovoprávnych vzťahov založených Protokolom č. 176/2006, Geometrickým plánom 28/2014 zo dňa 11.03.2014 ako aj na základe vykonaných investičných akcií, ktorým sa:
a)	odzveruje pozemok registra „C“ KN nachádzajúci sa v k. ú. Vinohrady parc. č. 6128/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 975 m2, v účtovnej hodnote 	73 404,38 €
b)	 zveruje technické zhodnotenie objektov Základnej školy s materskou školou na ul. Cádrova 23 v Bratislave v celkovej hodnote o sumu 154 398,08 €.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/37	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy č. 195/2013 MČ BA NM zo dňa 04.09.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2013, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavby (MŠ na ul. Pionierska 12/A v Bratislave) so súpisným číslom 3219, nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11873/1, k. ú. Nové Mesto zvyšuje jej účtovná hodnota o sumu 174 733,74 €.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/38	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb  č. 208/2014 MČ BA NM, ktorým sa do majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb zverujú cvičiace prvky:  Cyklista, Veslár, Swingar, Turista; ktoré sú osadené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/169, k. ú. Nové Mesto, a ktorých účtovná hodnota je 9 058,00 €.“
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/39	Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/40	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2015.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/41	Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom pozemkov:
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“
; 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; nájomcovi Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie, so sídlom Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava, IČO: 42 362 717;	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, ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a Základnou školou Kalinčiakova 12 Bratislava a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach Novomestského športového klubu 1922 na roky 2014 až 2026 prostredníctvom nástupcu.
Vyhodnotenie:splnené
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 17.2.2015
02/42	Miestne zastupiteľstvo:
schvaľuje
trvale upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške  4 757,15 € vzniknutej nezaplatením nájomného a poskytovaných služieb za prenajatý nebytový priestor na Škultétyho 16,  nájomcom  ktorého bola obchodná spoločnosť CZ & CZ EXKLUSIVE spol. s.r.o. Bjőrnsonova 10, 811 05 Bratislava.
Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: 
========================================================================
02/45	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
prednostu Miestneho úradu
zabezpečiť zverejnenie na internetovej stránke mestskej časti všetkých (dostupných) kontaktov a prípadne čísla dverí na všetkých pracovníkov, ktorí sú v akomkoľvek pracovno-právnom vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj aktualizáciou už zverejneného zoznamu
Termín:	trvale
Vyhodnotenie: splnené


3. Zrušené boli uznesenia


Dátum prijatia uznesenia: 03.06.2014
22/31	Miestne zastupiteľstvo:	
sťahuje z rokovania
Návrh na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka: nová voľba kontrolóra bola prijatá uznesením MZ.
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia:09.09.2014
23/12	Miestne zastupiteľstvo:
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31.755 m2 od Istrochem Reality,a.s.
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka:
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 9.9.2014
23/13	Miestne zastupiteľstvo
sťahuje z rokovania
Návrh cenového  výmeru  na  prenájom nebytových priestorov a s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava- Nové Mesto
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka: 
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/17	Miestne zastupiteľstvo:
materiál
Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
nezískal dostatočný počet hlasov
Vyhodnotenie: zrušene
Poznámka: 
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia:09.09.2014
23/18	Miestne zastupiteľstvo
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí.
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka: 
=========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 09.09.2014
23/19	Miestne zastupiteľstvo:
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava.
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka:
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 12.12.2014
01/13	Miestne zastupiteľstvo
vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 17.02.2015 za deň konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá sa uskutoční v Stredisku kultúry na ul. Vajnorskej č. 21 v Bratislave vo Veľkej sále
určuje
požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu miestneho kontrolóra spĺňať:
	kvalifikačné predpoklady:
- 	minimálne úplné stredné vzdelanie
b)	iné predpoklady:
-	prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, resp. v právnickej alebo v kontrolnej činnosti, a to minimálne 4 roky;
-	komunikatívnosť;
- 	organizačné a riadiace schopnosti;
-	bezúhonnosť
	náležitosti písomnej prihlášky, ktorá obsahuje najmä:
	osobné údaje kandidáta, a to meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj;

písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiu o príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
profesijný životopis;
čestné prehlásenie o bezúhonnosti, napr. nevykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou miestneho kontrolóra podľa § 18 ods. 2 zákona, nie je dlžníkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. Hlavnému mestu SR Bratislave, nie je dlžníkom Sociálnej poisťovne, nie je voči jeho osobe vedené trestné stíhanie  a pod.;
doklad preukazujúci dosiahnutú prax.
Kandidáti na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ, a to najneskôr do 03.02.2015 do 15:00 hod. do podateľne na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
s c h v a ľ u j e
spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
-	verejným hlasovaním
4. 	u r č u j e
dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra pred hlasovaním o voľbe miestneho kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotlivý kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska)
5.	u r č u j e
dĺžku pracovného času miestneho kontrolóra na plný pracovný úväzok	
6.	s p l n o m o c ň u j e   starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vymenovaniu trojčlennej komisie na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra, ktorá bude  zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva; pričom zároveň určí jedného z poslancov miestneho zastupiteľstva predsedom tejto komisie. Komisia najneskôr do 10.02.2015 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
u k l a d á   starostovi mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým, t. j. na web sídle mestskej časti, v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA, v televíznom vysielaní TV BA.   
s pripomienkami
Vyhodnotenie: zrušené
Poznámka: prijatím uznesenia 02/06 MZ zo dňa 17.2.2015
=========================================================================
02/06   Materiál
Návrh na voľbu hlavného kontrolóra
bol stiahnutý z rokovania
Poznámka: prijatím uznesenia 02/44 MZ zo dňa 17.2.2015
========================================================================

02/08	Materiál
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
bol stiahnutý z rokovania

=======================================================================

02/09	Materiál
Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava- Nové Mesto - Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================

02/10	Materiál
Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – referát vnútornej správy, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15.10.2013“
bol stiahnutý z rokovania

======================================================================

02/11	Materiál
Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu Bratislava- Nové Mesto - referát kultúry a športu, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 11.06.201
bol stiahnutý z rokovania

=======================================================================

02/12	Materiál
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================

02/13	Materiál
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na I. polrok 2015
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================

02/14	Materiál
Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2015
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================

02/15	Materiál
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2015-2017
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================
02/20	Materiál
doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád
bol stiahnutý z rokovania

========================================================================

02/43	Materiál
Návrh na pridelenie bytu – gansoniéry č. 15 na I. poschodí bytového domu na Bojnickej č. 19 p. Alene Begányovej, trvale bytom Riazanská č. 56, Bratislava
bol stiahnutý z rokovania




































Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Útvar miestneho kontrolóra








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 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva ktoré sa koná dňa 14. apríla 2015.






Po preskúmaní Správy o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, predloženej prednostom Miestneho úradu MČ B-NM Ing. Mgr. Baníkom na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM dávam k  vyhodnoteným uzneseniam   súhlasné   stanovisko.






V Bratislave dňa 10 apríla  2015







        Ing. Ján D u b r a v e c 
           poverený riadením  
    útvaru miestneho kontrolóra







