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



Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:


1. Trvá plnenie uznesení:
21/08C; 
22/33; 22/34;
;07/27.3;
08/09; 08/10; 08/11 08/12; 08/16

2. Splnené boli uznesenia:
19/04/C; 19/09/B;
20/12; 20/14; 
22/14; 22/16/1; 22/30; 
7MMZ/10;7MMZ/16; 7MMZ/17; MMZ/18; 
23/06; 23/16 ; 
08/04; 08/05; 08/06; 08/07;08/08;08/13; 08/14; 08/15; 08/17

3. Zrušené boli uznesenia:
07/27.2

















1. Trvá plnenie uznesení:


Dátum prijatia uznesenia: 15.04.2014
21/08 C	Miestne zastupiteľstvo: 
schvaľuje
C. poveruje
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová.
-bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: 
========================================================================
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::
========================================================================
MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.3    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby preveril možnosť návrhu zmeny a doplnenia VZN MČ B-NM č. 5/2001, ktorým sa určí prevádzkový čas prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú erotické služby, erotické masáže a podobné služby a obdobných prevádzok takto:
pondelok až nedeľa od 9,00 hod. do 22,00 hod. a to bez možnosti povoliť výnimku a o výsledku tohto preverenia informoval miestne zastupiteľstvo vo forme písomnej správy.
								Termín: do 30.10.2015
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2015
08/09    Miestne zastupiteľstvo
zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015
žiada starostu
1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v predpokladanom rozsahu 2000 m2, z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre potreby detí a mládeže,
2. 	aby požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o následné zverenie predmetnej časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196.

  3. 	schvaľuje
zámer, na predmetnej časti pozemku registra „C“ parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po jeho zverení, vybudovať športovisko pre potreby detí a mládeže, najmä v súvislosti s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi drogovej závislosti a následnej kriminality mládeže, ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre cyklistov, korčuliarov a iné druhy dynamických športov.
- bez  pripomienok							 	Hlasovanie : za  :  13
      					                                          		                  proti :    0
										          zdržali sa  :   3

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/10    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých rozpočtových opatrení na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich podpisu starostom mestskej časti, alebo inou poverenou osobou
							Termín plnenia: trvale
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/11    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2017 v časti Kapitálové výdavky – Územné plánovanie (kapitola 4.1.3) tak, že sa do tejto kapitoly pridáva vypracovanie Územného plánu zóny Krahulčia s plánovaným rozpočtom na rok 2015 vo výške 5 000,00 €. V rámci predmetnej kapitoly sa znížia plánované náklady na Územný plán zóny Horná Mlynská dolina zo 7 500,00 € na 5 000,00 € (teda mínu 2 500,00 €) a na Územný plán zóny Nobelova zo 7 900,00 € na 5 400,00 € (tiež mínus 2 500,00 €)
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: bude vyhodnotené prijatím záverečného účtu za rok 2015
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/12    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
	aby s súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečil vypracovanie a predloženie návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia , ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a to ta, aby bol návrh riadne predložený na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2015


	k dátumu účinnosti nového Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení jeho dodatkov v plnom rozsahu

										 Hlasovanie : za  :  18
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: Uznesením č 05/07  Miestnej rady zo dňa 29.9.2015 predmetný návrh VZN o poskytovaní dotácií nebol prijatý a zároveň Miestna rada poverila tajomníka Miestnej rady BANM Judr. Richarda Mikulca aby v spolupráci s poslancami Miestneho zastupiteľstva a pracovníkmi Miestneho úradu BANM dopracovali predmetné VZN a predložili ho na rokovanie Miestnej rady BANM dňa 27.11.2015

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/16    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere, ktorý má 10 a viac bytových jednotiek alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti už v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému zámeru v rozsahu – investor, zámer, stručný charakter, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť.
									Termín plnenia: trvalý
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0


Vyhodnotenie: v konaní
























2. Splnené boli uznesenia:

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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

========================================================================
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: splnené  
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015.

========================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015  

========================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015 

=======================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

========================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

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


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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

=======================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015 

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

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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

===================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015 

===================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

========================================================================
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: splnené 
Poznámka: prijatím Záverečného účtu MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015

========================================================================
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: splnené
Poznámka: vyhodnotené v záverečnom účte MZ Uznesením č.08/04 zo dňa 30.6.2015
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/01 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e 
 program rokovanie s pripomienkami: 
	v programe rokovania 

bod č. 8. Rôzne – zaradiť ako bod č. 9
bod č. 9. Interpelácia – zaradiť ako bod č. 8
	do programu rokovania zaradiť body:
	Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a dlhodobého majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb 

Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto číslo 02/27.2 zo dňa 16.06.2015

	Návrh na poskytnutie pôžičky spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015

Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/02    Miestne zastupiteľstvo
volí
            členov  návrhovej komisie:
            Ing. arch. Petra Vaškoviča
	Mgr. Dana Sládka
Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/03    Miestne zastupiteľstvo
v o l í
overovateľov záznamu a uznesení:
Petra Ágostona
Ing. PhD. Katarínu Šebejovú
Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/04 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
1.   záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014:
príjmy .............................................................................................   	14 877 256,76 EUR
výdavky ..........................................................................................	14 784 676,44 EUR
prebytok bežného rozpočtu ............................................................. 	    + 92 580,32 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2014:
príjmy ............................................................................................	     165 547,28 EUR
výdavky .........................................................................................	  1 244 434,32 EUR
schodok kapitálového rozpočtu .....................................................	- 1 078 887,04 EUR
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2015 ..........              - 34 684,83 EUR
reálny schodok kapitálového rozpočtu .......................................... 	- 1 113 571,87 EUR

2.   schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2014 ................................	- 1 020 991,55 EUR

3.   záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2014:
prebytok príjmových finančných operácií ..................................... 	   1 136 442,65 EUR

4.   vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných
operácií .......................................................................................... 	   1 020 991,55 EUR

5.   prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej
                časti ............................................................................................... 	    115 451,10 EUR

6.   záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2014:
stav fondu k 1.1.2014 .....................................................................          4 410 666,88 EUR
tvorba fondu ...................................................................................             214 498,00 EUR
použitie fondu ................................................................................          1 118 000,12 EUR
stav fondu k 31.12.2014 ................................................................           3 507 164,76 EUR

7.   záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2014:
stav fondu k 1.1.2014 .....................................................................  	  2 200 514,08 EUR
tvorba fondu ...................................................................................                      0,00 EUR
použitie fondu ................................................................................                      0,00 EUR
                stav fondu k 31.12.2014 ................................................................          2 200 514,08 EUR

8.   hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2014 a výsledné
usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

9.  záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/05    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014

Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/06    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2015
Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
08/07    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku pozemok registra „C“ KN parc. č. 22074/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého hodnota je 19 518,02 € a pozemok registra „C“ KN parc. č. 13210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého hodnota je 2 389,96 € s podmienkou, že preberajúca príspevková organizácia nie je oprávnená zverené nehnuteľnosti prenajímať alebo dať do výpožičky tretím osobám a zverenie dlhodobého majetku dlhodobý majetok pod názvom „Rekonštrukcia pri parku Biely Kríž časť pri PNS, inventárne číslo: 7471370, ktorého hodnota je 18 398,40 € do správy príspevkovej organizácie EKO-podniku verejnoprospešných služieb za účelom vykonávania údržby a starostlivosti
Dátum prijatia uznesenia: 30. 6. 2015
Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
08/08    Miestne zastupiteľstvo
	konštatuje, že
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; 05/3/D; 06/04.1; 07/27.2;07/27.3

Splnené boli uznesenia
01/12/B; 03/05;03/06; 03/09; 03/10; 03/11; 03/12;03/13; 03/14; 03/15; 03/16; 03/17; 03/18, 03/19; 03/20; 03/21; 03/23; 03/24; 03/25.1; 03/25.2; 03/25.3; 03/25.4; 03/25.5; 03/25.6; 04/03; 05/4.1; 06/02; 06/03; 06/04.2; 07/01; 07/02; 07/03; 07/04; 07/05; 07/06; 07/07; 07/08; 07/08; 07/09; 07/10; 07/11; 07/11; 07/12; 07/13; 07/14; 07/15; 07/16; 07/17; 07/18; 07/19; 07/20; 07/23; 07/24; 07/25; 07/26; 07/27.1;    

Zrušené boli uznesenia
02/44; 03/07; 03/08; 03/22; 07/21; 07/22; 07/27.4;

Vyhodnotenie: splnené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/13    Miestne zastupiteľstvo
z v o l á v a
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa bude konať dňa 4. augusta 2015 o 17,00 hod. v jedálni Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska č. 39. Program: Dopravné riešenie komunikácie Račianska ul., v súvislosti s realizovanou výstavbou v tejto lokalite – Projekt Pri Mýte. Vymedzenie ulíc: od Kraskova ul. – Pionierska ulica. Moderátor verejného zhromaždenia – starosta mestskej časti

ž i a d a
starostu mestskej časti
pozvať na verejné zhromaždenie:
	zodpovedných zástupcov investičného stavebného projektu Pri mýte (projektantov, investorov)


	zástupcov Hlavného mesta SR Bratislava, ktorí sú zodpovední za relevantné stanoviská a posúdenia v merite prerokúvanej oblasti (hlavnú dopravnú inžinierku Hl. mesta SR BA), ostatných dotknutých vedúcich pracovníkov



	zodpovedných zástupcov MČ B-NM (architekt MČ, vedúca stavebného úradu MČ, ... a ostatných


ž i a d a
starostu mestskej časti
o zabezpečenie vloženia písomných materiálov/pozvánok do všetkých schránok obyvateľov MČ, ktorí bývajú v bytových domoch v území ohraničenom ulicami Račianska – Pionierka – Mikovínyho – Sibírska - Jozefa Cígera Hronského – Kraskova a Kominárska, pričom do pozvánok sa uvedie, že sa jedná o verejné zhromaždenie zvolané zastupiteľstvom MČ B-NM dňa 14.07.2015 a prijatého uznesenia č. 08/13
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :  0



Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/14    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
a) zvýšenie základného imania spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. vložením sumy vo výške 25 000,00 € do základného imania z Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

b)  zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 v časti finančných operácií vo výške 25 000,00 € takto:


EK
Zdroj
HS
Názov položky
Suma v EUR
Príjmy
454 001
46
0021
Prevod z rezervného fondu
+ 25 000,00
Výdavky
814 001
46
0024
Zvýšenie základné imania – Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
+ 25,000,00
	
										 Hlasovanie : za  :  14
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   2

Vyhodnotenie: splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/15    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších zmien a dodatkov poskytol dotáciu vo výške 4 000,00 € Občianskemu združenou Slobodný bajker, IČO: 308 560 86 na výstavbu ľahkej cyklistickej zjazdovej trate Blue Trail pre začiatočníkov a rozvoj existujúcich cyklistických zjazdových tratí v areáli Bikeparku Koliba - Kamzík
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: splnené
Poznámka: dotácia bola poskytnutá v súlade s VZN 4/2005 o poskytovaní dotácii dňa 31.7.2015 ( Zmluva o poskytovaní dotácii ÚEZ č. 206/2015.

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/17    Miestne zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 01/09 zo dňa 12.12.2014
p o v e r u j e 
JUDr. Richarda Mikulca zastupovaním starostu v súlade s §12 ods. 2, 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
										 Hlasovanie : za  :  16
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0



Vyhodnotenie: splnené






3. Zrušené boli uznesenia

MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.2    Miestne zastupiteľstvo
   A.  ž i a d a
starostu mestskej časti, aby požiadal BSK o zverenie pozemkov registra „C“ parc. č. 13418/2 v rozsahu 2040 m2 v areáli chemickej priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislave z dôvodu plánovanej výstavby športoviska;

B.   s c h v a ľ u j e
zámer vybudovať na pozemku registra „C“ par. č. 13418/2 v rozsahu 2040 m2 v nachádzajúci sa v areáli chemickej priemyselnej školy na Račianskej ulici č. 78 v Bratislave športovisko pre potreby obyvateľov mestskej časti, nakoľko v sa lokalite Biely kríž a Gaštanový hájik žiadne ihrisko nenachádza.

Vyhodnotenie: zrušené
========================================================================


