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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:


1. Trvá plnenie uznesení:
21/08C; 
22/33; 22/34;
05/03 D;
06/04/01;
08/09; 08/10; 08/16
10/06-C,D;10/15B;
; 11/15
12/11
13/16;13/25;13/27

2. Splnené boli uznesenia:
08/11;
11/06
13/04;13/05;13/06;13/07;13/08;13/09;13/10;13/11;13/12;13/13;13/14;13/1513/17;13/18;13/19
;13/20;13/21;13/23;13/26;13/28;13/29;13/30;13/31;13/32; 13/34;13/36;13/37;13/38;13/39
3. Zrušené boli uznesenia:
13/22;13/24; 13/33;13/35















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::
Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2015
05/03 D Miestne zastupiteľstvo
D.  ž i a d a
     starostu MČ,
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu pripomienky a návrhy.
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2015
06/04/01 Miestne zastupiteľstvo    
ž i a d a
starostu MČ B-NM,
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr. brigády, atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa mestská časť organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných spojení „starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pozýva“
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
08/16    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
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/06    Miestne zastupiteľstvo

s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia
starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu

ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby preveril možnosť dofinancovania rozpočtu pre EKO podnik VPS navýšením o 100 tisíc Eur.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/15    Miestne zastupiteľstvo
B	u k l a d á
spracovať internú smernicu o evidovaní, odpisovaní a presunoch majetku a internú smernicu o vyraďovaní a likvidácii majetku
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
17

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0





Vyhodnotenie: v konaní
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 9.2.2016 
11/15    Miestne zastupiteľstvo
žiada starostu mestskej časti
	o spracovanie a zverejnenie informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti a o časový harmonogram spracovania ÚPZ Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Dimitrovka, Zátišie (Emiháza)

Termín: do 28. februára 2016
	o spracovanie časového harmonogramu prác potrebných na vyhlásenie stavebnej uzávery na Kramároch a Kolibe a ich predloženie na rokovanie komisií, miestnej rady a zastupiteľstva

Termín: do konca marca  2016
	o pripravenie časového harmonogramu na spracovanie generelu dopravy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, resp. dopravno-urbanistickej štúdie Račianskej a Vajnorskej ulice

Termín: do konca marca 2016
	o identifikovanie nákladov (vrátane personálnych nákladov na úrade) potrebných na zabezpečenie jednotlivých krokov vedúcich k vyhláseniu stavebnej uzávery v lokalite Kramáre, Koliba, Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Dimitrovka, Zátišie (Emiháza) a prípravu materiálu na zmenu rozpočtu s cieľom zabezpečiť nutné zdroje na pokrytie predmetných nákladov

Termín: do 5. apríla 2016
	1.  aby  začal  proces  obstarávania  územného  plánu  zóny  v časti  ohraničenej  ulicami 

            Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská 
	aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú ulicami Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na pažiti, Podkolibská na nevyhnutne potrebný čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie, najviac však na 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere

Termín: priebežne
	1.  aby začal proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu zóny Podhorský pás

            v časti ohraničenej ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová a to tak, aby bolo možné v tejto časti stavať výlučne rodinné domy 
2.  aby zabezpečil proces územného konania o stavebnej uzávere na lokalitu ohraničenú ulicami Podkolibská, Jeséniova, Strážna, Bobuľová, Viniferová na nevyhnutne potrebný čas do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie zmeny a doplnky územného plánu zóny Podhorský pás, najviac však na 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
Termín: do priebežne

- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: v konaní
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 26.4.2016
12/11    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 takto:

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných príjmov vo výške 52 800 €
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR

121002
41

0027
Daň zo stavieb
+ 19 270,00

111003
41

0024
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve
+ 33 530,00

Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 52 800 EUR.
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
0111
633002
41
1.1.3
0120
Výpočtová technika
+ 10 000,00
0620
641001/1
41
6.2
0131
EKO – bežný transfer
+ 40 000,00
0820
600
41
7.4

Knižnica BNM - mzdy
       +2 800,00

  Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 100 000 €
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma (EUR)
0510
717 001
46
4.3
0612
Kontajnerové stojiská
+ 15 000,00
0660
717002/354
46
4.3
0612
Športovisko Plzenská
+ 4 000,00
09xx
700
46
8.2
0401
ZŠ Cádrova - kotol
+ 6 000,00
09xx
700
46
8.2
0407
ZŠ Sibírska - kotol
+ 3 700,00
0912
716
46
4.3
0403
ZŠ Jeséniova - telocvičňa
+ 10 000,00
0912
717002
46
4.3
0400
Rekonštrukcie ZŠ s MŠ
+ 61 300,00

          Prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových operácií vo výške 100 000 €
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma (EUR)

454001
46

024
Prevod z Rezervného fondu
+ 100 000,00
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
  0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
  1
                                               Starosta
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: vyhodnotí sa prijatím záverečného účtu za rok 2016
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 16 969,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
09x
635xxx
41
8.2
0401
Úprava školníckeho bytu ZŠ Cádrova
+ 4 500,00
09x
635xxx
41
8.2
0402
Vybudovanie jednej triedy ZŠ Česká
+ 6 500,00
09x
637xxx
41
8.2
0402
Odstránenie asfaltu na šk. dvore ZŠ Česká
+ 3 738,00
09x
637xxx
41
8.2
0402
Výrub stromov ZŠ Česká
+ 2 231,00
0912
635006
41
8.2
0400
ZŠ – Rezerva na BV ZŠ
- 16 969,00

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 5 500,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
0820
6xxxxx
41
7.4
xxxx
BV – pobočka Knižnice na Jeséniovej
+5 500,00
0111
635004
41
1.1.2
0010
Údržba strojov, prístrojov a zariadení
-5 500,00

prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 303 500,00  EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
0660
717002/354
46
4.3
0612
DI Plzenská - modernizácia II. etapa
+ 96 000,00
0660
717002/343
46
4.3
0612
Park Biely Kríž – revitalizácia
+ 80 000,00
0820
713004
46
4.3
0132
32,77 mﾲStredisko kultúry – klimatizácia
+ 45 000,00
0820
716
46
4.3
0133
PD Rek. pobočky Knižnice Jeséniova
+ 2 500,00
0820
717002
46
4.3
0133
Rek. pobočky Knižnice Jeséniova
+ 10 500,00
0912
717002
46
4.3
0403
Nadstavba ZŠ Jeséniova - rekonštrukcia
+ 57 500,00
0660
717002
46
4.3
0612
Novomestský športový klub –rekonštrukcia športoviska 
+ 12 000,00

prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti príjmových finančných operácií – Rezervný fond vo výške 223 500,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR

454001
46

0024
Prevod z Rezervného fondu
+ 223 500,00




prekročenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových príjmov vo výške 80 000,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR

231/2
43

0012
Predaj a splátky byty
+ 80 000,00
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: V konaní. Uznesenie bude splnené prijatím záverečného účtu za rok 2016
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/25    Miestne zastupiteľstvo
p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého 
prípravou odpredaja stavby podzemných garáží číslo 13329 na Robotníckej ulici v Bratislave, postavených na pozemkoch parc. č. 11314/16 a parc. č. 11314/15, v k.ú. Nové Mesto; v prospech Občianskeho združenia Združenie nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava, IČO: 42354692; za kúpnu cenu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom vo výške všeobecnej hodnoty stavby; z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko by šlo o prevode do vlastníctva občianskemu združeniu založenému aktuálnymi nájomcami garáží, z ktorých prevažná väčšina ich dlhodobo užíva a súčasne ich úmyslom je následne garáže zrekonštruovať, aby ich mohli naďalej užívať a to aj z dôvodu, že ich súčasný stav je viac ako nevyhovujúci a finančné zaťaženie na potrebnú a nevyhnutnú rekonštrukciu stavby je pre mestskú časť značné v prípade, ak by mala túto stavbu zrekonštruovať na vlastné náklady.
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: V konaní

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/27    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 takto:

presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 700,00 EUR
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma v EUR
0320
63xxxx
41
3.1
0220
Bežné výdavky
+700,00
0660
637004
41
6.3
0012
Všeobecné služby
- 700,00
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: V konaní .Uznesenie bude splnené prijatím záverečného účtu za rok 2016

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





















2. Splnené boli uznesenia:

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: Splnené schválením záverečného účtu za rok 2015 Uznesením MZ 14.6.2016 č. 13/12 
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia 9.2.2016
11/06    Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
  informáciu o realizácii, časovom a obsahovom harmonograme Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2020
menuje
členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR v nasledovnom zložení:
1.Riadiaci tím PHSR mestskej časti Bratislava –Nové Mesto
   Gestor : Ing. Daša Effenbergerová,
Hl. koordinátor a spracovateľ: Ing Ľubomír Macák.   
Koordinátor : PhDr. Alena Schinglerová 
1 Ing. Ľudovít Kolárik     
2. Ing. Milan Cagáň,MPH
3. Ing. Ivan Svetlovský
4.  Mgr. Vladimír Novák
5.  Mgr. Iveta Marčíková
6.  Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
7.  Ing. arch. Marta Závodná
8.  Júlia Červenková
9.  RNDr. Jana Ondrová 
10. Ing. Tomáš Hanulík 
11. Mgr. Lukáš Bulko

2.  Pracovné skupiny PHSR mestskej časti Bratislava –Nové Mesto

1.   pracovná skupina: vzdelávanie, kultúra, šport a voľný čas (11 členov)
1.  Ing. Tomáš Hanulík 
2.   Ing. Zuzana Rattajov￡Zuzana Rattajová
3.   Mgr. Dušan Rafaj
4.  JUDr. Korček Tomáš
5.  Ing. Líška Marek
6.  JUDr. Mikulec Richard
7.  Mgr. Norovsk� MarekNorovský Marek
8.  Arvayová Dagmar
9.  Goldschmied Miroslav
10. Ing. Andrea V￭tkov￡Andrea Vítková 
11. Mgr. Zuzana Kriglerová

2.   pracovná skupina: sociálne veci a zdravotníctvo (10 členov)
1.  Mgr. Iveta Marčíková
2.  Peter gostonPeter Ágoston
3.  Ing. Katarína Šebejová, PhD.
4.  MUDr. Jozef Dubravick�Jozef Dubravický 
5.  Ing. Libor  Gašpierik 
6.  JUDr. Richard Mikulec 
7.  Mgr. Edita  Ferenczyová 
8.  PhDr. Mgr. Ľuboš  Fiam 
9.  Branislav Filipovič 
10. Ing. Mária Kaducová 

3.  pracovná  skupina: cestovný ruch, podnikanie a práca (10 členov )
1.   RNDr. Jana Ondrová 
2.  Ing. Jozef Bielik
3.   Ing. Katarína  Augustinič 
4.   Andrej  Balga, MBA
5.   Ing. Marek Líška
6.   Ing. Pavol Galamboš 
7.   Mgr. Vladimír  Mikuš
8.   Vladimír Margolien 
9.   Ing. Stanislav Winkler
10. Ing. Andrea Petríková 
  
4.  pracovná  skupina: dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie (14 členov)
1.  Ing. arch. Marta Závodná
2.  Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
3.  MUDr. Pavol  Dubček 
4.  Ing. Katarína Šebejová, PhD.
5.  Mgr. Dan Sl￡dekDan Sládek
6.  Ing. Jakub Mrva
7.  Mgr. Ivan  Štefanka
8.  Ing. Andrej rvaAndrej Árva
9. Ing.arch. Peter Vaškovič 
10. Mgr. Edita  Pfundtner
11. Ing. arch. Milan Beláček 
12. Ing. Helena Bánska, CSc.
13. Ing. arch. Otto Novitzky
14. Ing. Jana Hodúrová

5.  pracovná skupina: moderná, proti korupčná a transparentná  samospráva  a   bezpečnosť občanov (6 členov)
1. Ing. Ivan Svetlovský
2. Mgr. Dušan Rafaj
3. MUDr. Dubček Pavol
4. Ing. Rattajová Zuzana
5. Mgr. Norovský Marek
6. Mgr. Sládek Dan
7. Ing. Gašpierik Libor
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
2

Vyhodnotenie: Splnené
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014

13/04  Miestne zastupiteľstvo
           k o n š t a t u j e,  že
trvá plnenie uznesení: 
21/08C; 22/33; 22/34; 05/03/D; 06/04.1;  08/09; 08/10; 08/11;  08/16; 10/06-C,D; 10/15; 11/06; 11/15; 12/11
	  splnené boli uznesenia:

12/04; 12/06; 12/08; 12/09; 12/10; 12/12; 12/13; 12/14; 12/15; 12/16; 12/17; 12/20; 12/21; 12/23; 12/24; 12/26; 12/27; 12/28; 12/30; 12/22; 12/34; 12/35; 12/36; 12/37; 12/39; 12/43.1;12/43.2
             3.   zrušené boli uznesenia:
      12/05; 12/07; 12/18; 12/19; 12/22; 12/25; 12/29; 12/31; 12/32; 12/38; 12/40
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
5  
                                               starosta

Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014

13/05    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda 
	- bez pripomienok
	Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/06    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupnom-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
2    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
3  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/07    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/08    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2015 zo dňa 15.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/09    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2016, ktorým zrušuje Základnú školu Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčasti a Materskú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave k 31.08.2016
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/10    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2016 o zriadení Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave a Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova č. 12, Bratislava, s účinnosťou k 01.09.2016
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/11    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
návrh na odňatie správy nehnuteľnému majetku, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 3749 pre katastrálne územie Nové Mesto:
- k pozemkom registra „C“ KN:
	parc. č. 15140/2 zastavané plochy a nádvoria	o výmere 3242 m² .........163 027,41 €
	parc. č. 15140/8 zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1428 m²  .......   71 808,50 € 
	parc. č. 15140/9 zastavané plochy a nádvoria	o výmere   535 m² .........  26 903,04 €
	parc. č. 15140/32 zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1010 m² .......... 50 788,90 €  
	parc. č. 15140/76 zastavané plochy a nádvoria	o výmere   882 m² .......... 44 352,31 €  
	parc. č. 15140/77 zastavané plochy a nádvoria	o výmere     19 m² ..........      955,44 €  
	parc. č. 15140/78 zastavané plochy a nádvoria	o výmere     17 m²       ....      854,86 €  
	parc. č. 15140/79 zastavané plochy a nádvoria	o výmere     18 m²  .........      905,15 €  
	parc. č. 15140/80 zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1595 m² .......... 80 206,27 €  

             -        parc. č. 15140/81 zastavané plochy a nádvoria	o výmere   258 m² .......... 12 973,80 €  
	parc. č. 15140/82 zastavané plochy a nádvoria	o výmere     66 m² ..........   3 318,88 €  
	parc. č. 15140/83 zastavané plochy a nádvoria	o výmere    872 m² ......... 43 849,45 €  
	parc. č. 15140/84 zastavané plochy a nádvoria	o výmere    274 m² ......... 13 778,38 €  
	parc. č. 15140/85 zastavané plochy a nádvoria	o výmere  3212 m² ....... 161 518,83 €  
	parc. č. 15140/86 ostatné plochy o výmere    387 m² ................................  19 460,71 €  
	parc. č. 15140/87ostatné plochy o výmere 11836 m²  ..............................  595 185,82 €  

; v celkovej hodnote pozemkov registra „C“ KN ...........................................1 289 887,75 €
(slovom: jeden milión dvestoosemdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiatsedem EUR 75/100) 
- k stavbám:
	stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 so súpisným č. 117 
	stavba na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/76 so súpisným č. 13489

 v celkovej hodnote .......................................................................................... 189 092,91 €
(slovom: jednostoosemdesiatdeväťtisícdeväťdesiatdva EUR 91/100)
; ktorú na základe Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 103/2014 MČ BA NM zo dňa 28.05.2014 vykonáva Základná škola, Kalinčiakova 12, Bratislava, IČO: 31 753 728
; s účinnosťou k 31.08.2016
; z dôvodu vyradenia Základnej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia ku dňu 31.08.2016 
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/12   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.
záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2015:
príjmy .............................................................................................
výdavky ..........................................................................................
prebytok bežného rozpočtu .............................................................
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016 ...........
reálny prebytok bežného rozpočtu ..................................................

  15 547 959,70 EUR
 15 266 223,12 EUR
+ 281 736,58 EUR
 6 977,29 EUR
274 759,29 EUR




záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2015:
príjmy ............................................................................................
výdavky .........................................................................................
schodok kapitálového rozpočtu ......................................................
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016 ...........
reálny schodok kapitálového rozpočtu ...........................................

   3 257 268,31 EUR
 4 412 144,30 EUR
-1 154 875,99 EUR
331 713,01 EUR
-1 486 589,00 EUR



2.
schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2015 ................................
- 1 211 829,71 EUR



3.
záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2015:
príjmové finančné operácie .............................................................
výdavkové finančné operácie ..........................................................
prebytok finančných operácií ..........................................................

1 855 852,87 EUR
25 000,00 EUR
1 830 852,87 EUR



4.
vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných operácií .........................................................................

1 211 829,71 EUR



5.
prevod prebytku finančných operácií do Rezervného  fondu mestskej časti ...................................................................................

614 461,94 EUR



6.
prevod prebytku finančných operácií do Fondu rozvoja bývania mestskej časti ...................................................................................

4 561,22 EUR



7.
záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2015:
stav fondu k 1.1.2015 .....................................................................
tvorba fondu ...................................................................................
použitie fondu ................................................................................
stav fondu k 31.12.2015 ................................................................

3 507 164,76 EUR
115 451,10 EUR
774 700,08 EUR
2 847 915,78 EUR



8.
záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2015:
stav fondu k 1.1.2015 .....................................................................
tvorba fondu ...................................................................................
použitie fondu ................................................................................
stav fondu k 31.12.2015 ................................................................

 2 200 514,08 EUR
0,00 EUR
 1 051 467,96 EUR
1 149 046,12 EUR



9.
záverečný účet za rok 2015 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bez výhrad.

Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
3  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/13    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
s nasledovnými pripomienkami:

Upraviť názov VZN
	nakoľko § 26 Zrušovacie ustanovenie zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2002, všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2004, všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011,  všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2011, všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2012 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013

navrhujeme upraviť znenie Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej          republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné              stavebné odpady, a to vypustením názvu nariadenia, ktoré je § 26 VZN.

V znení § 1 vypustiť z textu tohto ustanovenia slovo „najmä“, nakoľko § 81 ods. 8 taxatívne určuje oblasti, ktoré je obec povinná podrobnejšie upraviť. 

V znení § 2 ods. 1 navrhujeme terminológiu danú zákonom o odpadoch a tento novo definovaný  pojem „pôvodca odpadu“ vynechať z textu, keďže je definovaný priamo v zákone o odpadoch.

V znení § 2 ods. 7 navrhujeme vymedziť pojem „verejné priestranstvo“ doplnenie textu pre účely tohto VZN alebo toto ustanovenie upraviť s prihliadnutím na skutočnosť, že zberná nádoba môže byť umiestnená aj na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektoch než obce.
V znení § 2 ods. 9 navrhujeme nasledovné doplnenie:
„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na verejnom priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je určené hlavným mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného mesta (ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta alebo určené mestskou časťou (v prípade harmonogramu zberu v rámci kalendárového zberu objemného odpadu zabezpečovaného mestskou časťou) na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre objemný odpad.

Toto doplnenie navrhujeme vzhľadom k zaužívanej a osvedčenej praxi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pri jarnom a jesennom upratovaní, kedy jednotlivé umiestnenia veľkokapacitných  kontajnerov na zber objemného odpadu sa pripravuje a odsúhlasuje miestnym zastupiteľstvom  na základe požiadaviek občanov a návrhov poslancov, pričom umiestnenia sa často menia v rámci jednotlivých zberov či už na jar – jeseň alebo z roka na rok.

Navrhujeme vypustenie ustanovení, ktoré ukladajú povinnosti správcom nehnuteľnosti tak ako je tento subjekt definovaný v § 2 ods. 11 a 12, keďže povinnosti právnický osobám a fyzickým osobám je možné ukladať len na základe zákona ( článok 2 ods. 3 Ústava SR ), nikoho nemožno nútiť, aby konal to čo mu zákon neukladá. Domnievame sa, že tieto ustanovenia sú v rozpore so zákonom o odpadoch a ich ponechanie vo VZN môže byť posudzované ako porušenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. navrhujeme, aby sa vo VZN používal termín „držiteľ odpadu“ ako pojem širšieho významu v porovnaní s pojmom „pôvodca odpadu“, a to v celom texte VZN, kde je používaný pojem „správca nehnuteľnosti“ (§§ 6 až 8 a § 25 Prechodné ustanovenia).

V znení § 3 ods. 4 žiadame o opravu chyby v odvolaní sa na ustanovenie § 19 ods. 5 až 8, keďže toto ustanovenie má celkovo len 7 odsekov.

Ustanovenie § 5 ods. 4 navrhujeme doplniť nasledovným textom:
„Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera odpad v rozpore s odsekom 2 písm. e)  alebo uloží odpad podľa odseku 3 písm. a), oprávnená osoba upozorní na to hlavné mesto.  Oprávnená osoba prednostne vykoná alebo zabezpečí odvoz a ďalšie nakladanie odpadu  uvedeného v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi25) najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa a do toho času sa odvoz ostatného odpadu nevykoná. Odvoz ostatného odpadu sa vykoná okamžite, najneskôr do nasledovného pracovného dňa po odvoze odpadu uvedenom v ods. 3 písm. a) tohto paragrafu; týmto ustanovením nie je dotknuté právo pôvodcu a držiteľa na vykonanie náhradného odvozu oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností podľa § 4 písm. c) tohto nariadenia.“

; a to z dôvodu, že odvoz komunálneho odpadu je spoplatneným miestnym poplatkom, ktorý          uhrádza pôvodca odpadu, máme za to, že pôvodca odpadu má mať právo na včasný odvoz         komunálnych odpadov, a to aj napriek skutočnosti uvedenej v úvode tohto ustanovenia. Nemôže byť na ťarchu pôvodcu odpadu, že v zbernej nádobe určenej pre zber vytriedenej zložky komunálneho odpadu, sa objaví aj iný odpad  - uvedený v § 5 ods. 3 písm. a) VZN. Na základe  tejto skutočnosti navrhujeme doplnenie časového rozhrania, v ktorom je/bude oprávnená osoba povinná vykonať/ zabezpečiť odvoz takéhoto odpadu a súčasne je doplnení aj termín, do kedy v takomto prípade musí byť odvezený aj ostatný komunálny odpad. Zároveň si dovoľujeme navrhnúť aj doplnenie vo veci náhradného odvozu komunálneho odpadu, ktorý zaručuje  ustanovenie § 4 písm. c) VZN v prípade, ak by zo strany oprávnenej osoby došlo k nedodržaniu povinností.

Ustanovenie § 6 ods.1 písm. c) sa odvoláva na prílohu č. 1, avšak VZN má len jednu prílohu, ktorá nie je označená žiadnym číslom a jej názov je „Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu.“	

Navrhujeme uvedené dať do vzájomného súladu, pretože „príloha č. 1“ sa vo VZN používa k menenému Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom v kontexte s jej použitím v ustanovení § 6 ods. 1 písm. c) VZN spôsobuje takéto označovanie   neprehľadnosť VZN. Zmätočnosť v označení prílohy sa prejavuje už v nasledujúcich odsekoch 8, 9 a 10  tohto ustanovenia, kde sa spracovateľ VZN pracuje s pojmami „žiadosť“ a „oznámenie“, vyžaduje dodržanie náležitosti „žiadosti“ a „oznámenia“, avšak prílohou k VZN je len tlačivo   s označením „žiadosť“. Spracovateľ by teda mal upraviť alebo text ustanovenia § 6 VZN alebo prílohu VZN. 

V znení § 11 ods. 7 navrhujeme interval odvozu pre triedený zber odpadov sprísniť, keďže už v súčasnej dobe sa opakujú problémy s preplnenými zbernými nádobami na vytriedené zložky komunálneho odpadu. Už teraz nastavený systém, t. j. maximálne 2-krát do týždňa, sa ukázal ako nedostatočný, najmä v lokalitách, kde priestorové možnosti neumožňujú umiestniť ďalšie nádoby. Navrhujeme toto ustanovenie doplniť nasledovne: 
„Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov              zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) je minimálne jeden až dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. Interval odvozu  pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za dva týždne, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.“

V znení § 12 ods. 5 navrhujeme interval „jedenkrát mesačne“ nahradiť intervalom „jedenkrát za dva týždne“.   

; dôvodom nášho návrhu je skutočnosť, že porovnaním s bytovou zástavbou navrhovaný interval znevýhodňuje pôvodcov odpadu komunálneho odpadu z rodinných domov. Je na spracovateľovi, či sa vysporiada s predmetnou pripomienkou v zmysle nášho návrhu alebo upraví systém  nakladania s triedeným odpadom tak, aby pôvodcovia odpadu v rámci rodinných domov mali k dispozícii zberné nádoby výhradne pre vlastné účely.

Vo vzťahu k ustanoveniu § 13 ods. 4 upozorňujeme na § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, a to  na skutočnosť, že náklady na zberné nádoby na komunálne odpady, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (teda aj odpad zo zelene) znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady, preto je na mieste otázka kto zabezpečí a bude hradiť náklady na kompostovacie zásobníky? 

Vo vzťahu k zneniu § 13 ods. 7 upozorňujeme, že v súčasne platnom Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy je odpad zo zelene v kompetencii mestskej časti výhradne v prípade, že vznikol  činnosťou verejnoprospešných služieb (čl. 44 ods. 3 Štatútu). Ak má hlavné mesto záujem, aby predmetný zber zabezpečovala  mestská časť v rámci kalendárového zberu, je nutné prehodnotiť výšku výnosu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je prerozdeľovaná mestským častiam. Teda okrem úpravy čl. 43 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je nutné súčasne zmeniť resp. upraviť čl. 91 ods. 1 písm. c), ktoré rieši rozdelenie tohto poplatku.

Ustanovenie § 16 navrhujeme doplniť o nové písm. g) v znení: 
„g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu            	elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými časťami.“

; a to vzhľadom na dlhoročne zavedený a osvedčený systém zberu elektroodpadu z domácností prostredníctvom kolektívnych združení (v súčasnosti už OZV) v jednotlivých mestských častiach, si dovoľujeme navrhnúť toto doplnené. 

Vo vzťahu k zneniu § 19 ods. 4 žiadame uviesť, či predmetná služba je hradená v rámci poplatku za komunálny odpad alebo je spoplatnená (objemný odpad a objednanie si služby odvozu u oprávnenej osoby).

Podľa čl. 44 ods. 3 písm. a) bodu 1. Štatútu  hlavného mesta SR Bratislavy mestské časti  zabezpečujú zber drobného stavebného odpadu. Zavedením množstvového zberu zákonom o odpadoch je potreba v rámci určenia výšky poplatku mať k dispozícii aj hmotnosť tohto odpadu. Nakoľko zberným miestom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je/bol areál EKO podniku verejnoprospešných služieb, ktorý má k dispozícii takúto váhu, mohla by mestská časť naďalej zabezpečovať kompetenciu určenú Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zber drobného stavebného odpadu by bol realizovaný výhradne na zbernom dvore, tak mestská časť Bratislava – Nové Mesto nemá v súčasnosti dostatočné  priestorové kapacity na umiestnenie zberného dvora, a teda túto kompetenciu nie je možné zo strany mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vôbec zabezpečiť a teda je táto kompetencia pre využitie v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto nerealizovateľná. V takom prípade  žiadame, aby v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy bola táto kompetencia pre mestské časti daná ako možnosť, nie ako povinnosť. 

; na základe uvedeného navrhujeme § 19 ods. 6 doplniť nasledovne:   
„Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor alebo zberné miesto podľa ustanovenia § 2 ods. 9, pričom takéto miesto v prípade drobného stavebného odpadu  musí byť opatrené váhou s možnosťou vystavenia vážneho lístka.“

V prípade prijatia návrhu zmeny § 19 ods. 6 je zároveň potrebné doplniť aj znenie ustanovenia  § 2 ods. 9 nasledovne:
„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na verejnom priestranstve ...a ktoré je určené hlavným mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného mesta (ďalej len mestská časť)a hlavného mesta alebo určené mestskou časťou (v prípade harmonogramu zberu v rámci kalendárového zberu objemného odpadu zabezpečovaného mestskou časťou ) na umiestnenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad alebo na umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na drobný stavebný odpad spolu s váhou.“
	
K zneniu Prílohy č. 1 k VZN č. 13/2012:
18.1.    Pripomienka k zneniu názvu Oznámenia: 
  V nadpise oznámenia absentuje označenie paragrafu. Podľa textu by sa malo jednať o § 2 .

18.2.     Pripomienka k časti C) Oznámenia v rámci Prílohy č. 1 k VZN č. 13/2012.
 V prípade, že sa jedná o nehnuteľnosť - bytový dom, predmetné nemôže poplatník   zabezpečovať. Ak sa jedná výhradne o byt, nie je problém.

18.3.  K zneniu Prílohy č.2 k VZN č. 13/2012	
         Pripomienka k zneniu názvu Oznámenia: 
V nadpise oznámenia absentuje označenie paragrafu. Podľa textu by sa malo jednať o § 2.

19. Predložený návrh VZN nerieši problematiku dočisťovania stanovišťa zberných nádob                (stanovišťa zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad alebo stanovišťa             zberných nádob pri jednotlivých zložkách vytriedeného odpadu). Pri zmesovom komunálnom  odpade sa jedná hlavne o spoločné stanovište v zmysle § 9 ods. 5 VZN. 
	Zákon o odpadoch v § 81 ods. 8 písm. b) pritom umožňuje obci upraviť: „spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov.“  

Nakoľko problematika dočisťovania stanovíšť zberných nádob nie je problematikou novou, máme za to, že je potrebné využiť priestor, ktorý zákon o odpadoch obciam poskytuje a v rámci prepravy komunálnych odpadov riešiť aj dočisťovanie stanovíšť zberných nádob.   

V návrhu VZN nie je nikde riešená otázka, kto znáša náklady na zberné nádoby pre komunálne odpady, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (§ 81 ods. 4 zákona  o odpadoch) alebo v prípadoch, keď podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, kedy sa táto  zodpovednosť výrobcov neuplatňuje. 

V rámci návrhu VZN pri jednotlivých vytriedených komunálnych odpadoch nie je riešené, či sa jedná o bezplatný zber pre pôvodcu fyzickú osobu. Zber je hradený buď prostredníctvom OZV alebo v rámci poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (výnimku predstavuje § 21 ods. 1 VZN). Navrhujeme, aby spracovateľ jednoznačne uviedol, čo je/bude zahrnuté v poplatku v zmysle VZN č. 13/2012.
Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0    
                                               Starosta

Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/14    Miestne zastupiteľstvo
 s ch v a ľ u j e
návrh Dodatku č. ...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta




Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/15    Miestne zastupiteľstvo
             n e v y h o v u j e
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, Vajnorská 47, 832 77 Bratislava, č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN MČ B-NM č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/17    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2016
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/18    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2016/2017
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/19   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, na nákup investičného majetku (žumpy) v obstarávacej cene do 1.900 € vrátane 20% DPH
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/20    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
použitie finančných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870, na nákup investičného majetku (betónového oplotenia) v obstarávacej cene do 20.000 € vrátane 20% DPH
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku pre objekt Materskej školy na ul. Letná o sumu vo výške 28029,30 €
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta


Vyhodnotenie: Splnené
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/23    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
prenájom stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, evidovanej na LV č. 2382, s výnimkou priestoru, v ktorom sa nachádza denné centrum seniorov o výmere 67 m2
; na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy pre spoločnosť PERGAMON, spol. s r.o., IČO: 31 327 681, so sídlom Chemická 1, 831 04 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, že:
	nájomca má aktuálne uzatvorenú zmluvu č. 295/2005 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.07.2005 v znení jej Dodatkov č. 1 a 2 na predmet nájmu – nebytové priestory o celkovej výmere 1470 m2 v stavbe so súpisným číslom 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, evidovanej na LV č. 2382, za nájomné vo výške 48.795,06,- €/rok, ktorá skončí dňa 30.06.2016; pričom je v nej dohodnuté oprávnenie nájomcu na predĺženie nájmu o ďalších 10 rokov v spojitosti s nižšie uvedenými investíciami do rekonštrukcie stavby

nájomca v rokoch 2005 a 2006 zrekonštruoval na vlastné náklady predmet nájmu, s písomným súhlasom prenajímateľa; pričom v súlade s ust. § 667 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka má nájomca právo po skončení nájmu požadovať protihodnotu toho o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu v prípade, ak prenajímateľ dal súhlas s rekonštrukciou. Hodnota predmetu nájmu sa odsúhlasenou rekonštrukciou zo strany nájomcu zvýšila v súčasnej dobe o sumu vo výške 245.000,- € stanovenou znaleckým posudkom Ing. Petra Vinklera č 142/2016 zo dňa 4.5.2016.
v prípade, že s nájomcom bude uzatvorená nájomná zmluva na obdobie ďalších 10 rokov, nájomca nebude, po ukončení nájmu, požadovať okamžitú úhradu protihodnoty toho o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu, t.j. sumu vo výške 245.000,- €, nakoľko nájom neskončí, ale o uvedenú sumu sa mu zníži výška nájomného určeného znaleckým posudkom Ing. Petra Vinklera č. 143/2016 zo dňa 05.05.2016 vo výške 75.000,- €/rok (t.j. 750.000,- € za 10 rokov), a to počas celého obdobia trvania nájomného vzťahu, na sumu vo výške 50.500,- € / rok 
nájomca udržiaval predmet nájmu počas celého obdobia nájmu na vlastné náklady a riadne a včas si plnil svoje záväzky voči mestskej časti
v predmete nájmu, počas celej doby pôvodného nájmu, mestská časť prevádzkuje Denné centrum seniorov, pričom náklady na energie (voda, elektrická energia, teplo) spojené s prevádzkou tohto centra uhrádzal nájomca, a to počas celého obdobia nájmu, pričom sa aj naďalej zaväzuje tieto náklady uhrádzať bez nároku na náhradu
nájomca počas celej doby trvania nájmu poisťoval predmet nájmu 
            ; za nájomné vo výške: 50.500 €/rok; za podmienky:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť
	nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu výlučne po písomnom súhlase zo strany prenajímateľa
	nájomca sa zaväzuje počas celej doby trvania nájomného vzťahu zabezpečovať a uhrádzať náklady na energie (voda, elektrická energia, teplo) pre denné centrum seniorov nachádzajúce sa v predmete nájmu, a to bezplatne
	nájomca sa zaväzuje poistiť stavbu (vrátane denného centra seniorov), a to bez nároku na úhradu 
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1
                                               Starosta

Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/26    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie nebytového priestoru N240 vo výmere 172 m² nachádzajúceho sa na I. nadzemnom podlaží bytového domu na ul. Jeséniova 43 v Bratislave, súpisné číslo 2315, postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 6742/1 v katastrálnom území Vinohrady, zapísanom na  liste vlastníctva číslo 4716; účtovná hodnota k 60.06.2016 predstavuje sumu 49.804,71 € ; slovom: štyridstaťdeväťtisícosemstoštyri 71/100 €; na dobu neurčitú; pre Knižnicu Bratislava-Nové Mesto so sídlom Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO 00 226 866- rozpočtová organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; za účelom rozšírenia jej pobočiek.
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta



Vyhodnotenie: Splnené

13/28    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pridelenie obecného nájomného bytu – garsónky č. 35, o celkovej výmere 32,77 m² na II. poschodí bytového domu Bojnická č. 21 v Bratislave pani PaedDr. Adriane Dudášovej
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
11

                      
Proti:
1  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/29    Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM číslo 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
7

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
5  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/30    Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM číslo 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
10

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
3  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/31    Miestne zastupiteľstvo
	 n e s c h v a ľ u j e
 a základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.15 zo dňa 07.06.2016 dotáciu vo výške 3.000,00 €
              pre SPOLOČENSTVO vlastníkov bytov Bárdošova 12
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
1  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/32    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
na základe uznesenia Dotačnej komisie č. 2.1 zo dňa 07.06.2016 dotáciu pre OZ Bicyklová Bratislava, Sibírska 31, 831 02 Bratislava vo výške 2.728,00 €
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: Splnené

Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/33    Materiál
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ NOVOMESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 1922 Bratislava – projekt „rozšírenie a osvetlenie ihriska“
        Predkladateľ stiahol materiál z rokovania
Vyhodnotenie: Zrušené

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/34    Miestne zastupiteľstvo
	a)   s c h v a ľ u j e
na základe predloženej žiadosti dotáciu pre OZ Mladá zóna koliba, Jeséniova 52, 831 01 Bratislava, vo výške 5.000,00 €
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené

Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/36    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
na základe predloženej žiadosti dotáciu vo výške 3.000,00 € pre Domov sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 6, 831 03 Bratislava
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
8

                      
Proti:
1  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
6  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/37    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
na základe predloženej žiadosti dotáciu vo výške 4.955,00 € dotáciu pre OZ STOPA Slovensko, Hattalova 6, 831 03 Bratislava
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
7

                      
Proti:
2  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
4  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/38    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
na základe predloženej žiadosti dotáciu vo výške 3 960,00 € dotáciu pre OZ MOONLIGHT CAMP, Stromová 17, 831 01 Bratislava
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: Splnené
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/39    Miestne zastupiteľstvo
	 s c h v a ľ u j e
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. …. zo dňa ….. 2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
0  
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Splnené


































3. Zrušené boli uznesenia
Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/22    Materiál
Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave 
nezískal dostatočný počet hlasov
Hlasovanie
Za:  
11

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
5
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Zrušené

Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/24    Materiál
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava
nezískal dostatočný počet hlasov
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
3  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: Zrušené


Dátum prijatia uznesenia: 14.6.2014
13/35    Materiál
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Mladá zóna Koliba – projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“
       Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

Vyhodnotenie: Zrušené

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





















Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny kontrolór








S t a n o v i s k o

k Správe o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                 Bratislava – Nové Mesto, predkladanej na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva ktoré sa koná dňa 13. septembra 2016.






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 6. september 2016







        Ing. Martin B ö h m     
         miestny kontrolór





