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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
14/06
15/09; 15/10

2. Splnené boli uznesenia:
14/04; 14/05; 14/07; 14/08; 14/09; 14/10;14/11; 14/12; 14/13; 14/14; 14/15;; 14/19; 
15/05; 15/06; 15/07; 15/08; 15/11; 15/12; 15/13; 15/15; 15/16; 15/17; 15/19; 15/21; 15/22;
15/23; 15/24; 15/25; 15/26; 15/27
3. Zrušené boli uznesenia:
14/16; 14/17;14/18;
15/04; 15/14; 15/18;15/20















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 Kus�Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolf Kus�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: 14.6.2016
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: 14.6.2016
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: 14.6.2016
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

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

Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/06    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlo: Halašova 20, Bratislava, IČO: 00 491 870 v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume 18.200,- eur, a to za nasledujúcich podmienok:
a) 	návratná finančná výpomoc bude poskytnutá bezúročne,
b) 	EKO-podnik verejnoprospešných služieb môže návratnú finančnú výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju splatiť jedinou splátkou vo výške celkovej poskytnutej sumy,
c) 	najneskorší termín splatnosti je 31. december 2021,
d) 	návratná finančná výpomoc bude poskytnutá formou finančnej operácie v súlade so znením § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z., a to z prostriedkov rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 
e) 	EKO-podnik verejnoprospešných služieb môže poskytnutú návratnú finančnú výpomoc použiť výhradne na poskytnutie finančnej zábezpeky v prospech bankového účtu spoločnosti AZ green works s.r.o., sídlo: Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra, IČO: 44 627 742 ako dodávateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle zamýšľanej podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb v rámci subdodávateľských činností na projekte Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, konkrétne dielo „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniová ul.“

B.      zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2016 takto:
navýšenie kapitálových príjmov vo výške 18.200,- EUR

Položka	Zdroj	Stredisko	Názov položky				Suma v EUR
233001/1	   43	0021	Predaj pozemkov Hlavného mesta	    	     + 18 200,-

výdavkové finančné operácie
FK      Položka	Zdroj	Stredisko   Prog.  Názov položky		Suma v EUR
0112    813002	43	0131	      1.2.1  Pôžička EKO-podnik VPS          + 18 200,-

              2.      s p l n o m o c ň u j e
ostu mestskej časti k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci.
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: V KONANÍ bude splnené prijatím záverečného účtu za rok 2016 ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/09    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kalinčiakova k 01. 09. 2016 nasledovne:
ZŠ s MŠ Kalinčiakova 
Schválený rozpočet
 v EUR 
2016
 Bežné príjmy SPOLU 
21 470,84
 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 
17 177,81
 223 Za predaj výrobkov a služieb 
4 293,03
 240 Úroky 
0
 292 Ostatné príjmy 
0
 230 Kapitálové príjmy SPOLU 
0
Príjmy SPOLU
21 470,84



 
Schválený rozpočet
 v EUR 
2016
 Bežné výdavky  SPOLU – Program 8 2
300 382,33
 610 Mzdy, platy 
182 200,00
 620 Poistné 
63 799,95
 630 Tovary a služby 
53 771,00
 640  Bežné transfery 
611,38
 700 Kapitálové výdavky SPOLU 
0
 Výdavky SPOLU
300 382,33
bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
21

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                                starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ splnené budeprijatím záverečného účtu za rok 2016
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/10    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Strediska kultúry BNM      s predpokladanou výškou nákladov 11 000 EUR.
navýšenie kapitálových príjmov vo 11 000 EUR

Položka
Zdroj
Stredisko
Názov položky
Suma v EUR
233001/1
43
0021
Predaj pozemkov Hlavného mesta
+ 11 000,-
	
 FK
Položka
Zdroj
Stredisko
Prog.
Názov položky
Suma v EUR
0820
716
43
0132
4.3
Stredisko kultúry – proj. dokumentácia
+ 11 000,-
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ splnené budeprijatím záverečného účtu za rok 2016
===================================================================




















2. Splnené boli uznesenia:
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/04  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;  08/16; 10/06-C,D; 10/15;  11/15; 12/11; 13/16; 13/25; 13/27

	  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; 13/15; 13/17; 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
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
19

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/05    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zloženie finančnej zábezpeky vo výške do 18.200,- €, 
zo strany príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb, sídlo: Halašova 20, Bratislava, IČO: 00 491 870 
v prospech bankového účtu spoločnosti AZ green works s.r.o., sídlo: Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra, IČO: 44 627 742 ako dodávateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a to na dobu odo dňa účinnosti uzatvorenia zmluvy o dielo medzi EKO-podnik-om verejnoprospešných služieb a AZ green works s.r.o. a následne 5 rokov odo dňa odovzdania diela, v zmysle zamýšľanej podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb v rámci subdodávateľských činností na projekte Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, konkrétne realizácie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniová ul.“,
; s podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy o dielo, ktorá má byť uzatvorená medzi príspevkovou organizáciou EKO-podnik verejnoprospešných služieb a spoločnosťou AZ green works s.r.o., sídlo: Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra, IČO: 44 627 742,
;  s podmienkami použitia finančnej zábezpeky za účelom zabezpečenia prípadných vád, chýb, prípadne nedorobkov diela, resp. aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany EKO-podniku-u verejnoprospešných služieb, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo medzi EKO-podnik-om verejnoprospešných služieb a AZ green works s.r.o.,
;  pričom AZ green works s.r.o. uvoľní poskytnutú finančnú zábezpeku na účet EKO-podniku-u verejnoprospešných služieb, po uplynutí dohodnutej záručnej doby (5 rokov odo dňa odovzdania diela), na základe písomnej výzvy EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb 

   o jej uvoľnenie doručenej AZ green works s.r.o. a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/07    Miestne zastupiteľstvo
 s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. Č. 15140/2 a parc. Č. 15140/87, katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12 v Bratislave, a to v celkovom rozsahu 1700 mﾲ1700 m²
; za účelom zriadenia staveniska a to umiestnenie “bunkoviska” k stavbe “Národný futbalový štadión”
;  na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.03.2018
;  pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo,  s.r.o, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Dan Sl￡dekBratislava, IČO  31 355 161
; v súlade s ustanovením § 9a písm. C) zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
;  za nájomné vo výške 11,46 €/m² /rok
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca sa zaväzuje najneskôr k 31.03.2018 vybudovať a do majetku mestskej časti odovzdať tréningové ihriská v celkovej hodnote 283 816,71 € bez DPH, vymeniť okná a zrealizovať úpravu bytu v objekte základnej školy v celkovej hodnote 105 985,47 € bez DPH
;  za týchto podmienok:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenie uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/08    Miestne zastupiteľstvo
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75,  Bratislava
B.  u k l a d á
1.   riaditeľke Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75
   zabezpečiť externou spoločnosťou  vykonanie kompletnej rekonštrukcie účtovníctva školy s cieľom zistenia skutočného stavu pohľadávok a záväzkov organizácie
2.   starostovi mestskej časti 
na základe zdokumentovaných zistení porušenia zákonov v riadiacej činnosti organizácie riešiť vzniknutú situáciu v riadení Základnej školy s materskou školou Riazanská 75
	- bez pripomienok
	Hlasovanie
Za:  
22

                       
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/09    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh zámeny pozemkov v katastrálnom území Vinohrady, a to pozemku registra „C“ KN parc.  č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 4775 mﾲ73 m2 vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto evidovanom na liste vlastníctva číslo 3686 za pozemky registra „C“ KN parc. č. 18256/55 – ostatné plochy vo výmere 4775 mﾲ53 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 25.01.2016, úradne overenom dňa 16.03.2016 a parc. č. 18256/53 – starostatné plochy vo výmere 4775 mﾲ31 m2 evidovanom na liste vlastníctva číslo 6655 vo výlučnom vlastníctve spoločnosti prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101
; bez vzájomného finančného vyrovnania
; s podmienkou, že zámenná zmluva bude spoločnosťou prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom           Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. V prípade, ak zámenná zmluva nebude v uvedenej lehote zo strany spoločnosti prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná, toto uznesenia stratí platnosť.
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
23

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                                starosta


Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/10    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 252/2005 zo dňa 10.06.2005, ktorým sa z titulu technického zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku pre objekty:
	základnej školy

- jedáleň		o sumu    69 056,46 €
- hlavná budova	o sumu 819 385,48 €
celkovo  		o sumu 888 441,94 € 
(slovom:osemstoosemdesiatosemtisíc štyristoštyridsaťjeden EUR 94/100)
	materskej školy na ul. Šancová 65 v Bratislave 

celkovo o sumu 107 301,53 € (slovom: jednostosedemtisíc tristosedem EUR 53/100)
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
22

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/11    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
návrh na zverenie nehnuteľného majetku, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3749 pre katastrálne územie Nové Mesto:
- k pozemkom registra „C“ KN:
	parc. č. 15140/2	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 4775 mﾲ3242 m² ........ 163 027,41 €
	parc. č. 15140/8	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 4775 mﾲ1428 m² ..........  71 808,50 € 
	parc. č. 15140/9	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   4775 mﾲ535 m² ..........  26 903,04 €
	parc. č. 15140/32	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 4775 mﾲ1010 m² ........... 50 788,90 €  
	parc. č. 15140/76	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   4775 mﾲ882 m² ........... 44 352,31 €  
	parc. č. 15140/77	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     4775 mﾲ19 m² ............     955,44 €  
	parc. č. 15140/78	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     4775 mﾲ17 m² ...........      854,86 €  
	parc. č. 15140/79	zastavané plochy a nádvoria	o výmere     4775 mﾲ18 m² ...........      905,15 €  
	parc. č. 15140/80	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 4775 mﾲ1595 m² ........... 80 206,27 €  
	parc. č. 15140/81	zastavané plochy a nádvoria	o výmere   4775 mﾲ258 m² ........... 12 973,80 €  
	parc. č. 15140/82	zastavané plochy a nádvoria	o výmere    4775 mﾲ66 m²  ...........   3 318,88 €  
	parc. č. 15140/83	zastavané plochy a nádvoria	o výmere    4775 mﾲ872 m² .......... 43 849,45 €  
	parc. č. 15140/84	zastavané plochy a nádvoria	o výmere    4775 mﾲ274 m² .......... 13 778,38 €                       -  parc. č. 15140/85	zastavané plochy a nádvoria	o výmere  4775 mﾲ3212 m² ........ 161 518,83 €   
	parc. č. 15140/86	ostatné plochy			o výmere    4775 mﾲ387 m² .......... 19 460,71 €  
	parc. č. 15140/87	ostatné plochy 			o výmere 4775 mﾲ11836 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)

; bezodplatne do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava, IČO: 50 409 964
; za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacej s prevádzkou školy a školských zariadení
; na dobu neurčitú
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
23

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                                starosta


Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/12   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
23

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/13   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/25 zo dňa 16.06.20015 v časti definovania osobitného zreteľa takto:
„Prípad osobitného zreteľa podia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov upravuje nasledovne:
Nájomca sa zaväzuje v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v lehote najneskôr do 31.12.2016 na časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/85, katastrálne územie Nové Mesto, kde sa nachádza detské ihrisko, zabezpečiť realizáciu bezúdržbového, umývatelného povrchu pod hracími prvkami nachádzajúcimi sa na detskom ihriska, ktorý bude spĺňať hygienické a bezpečnostné parametre; celkový rozsah tohto povrchu bude predstavovať 4775 mﾲ112,50 m², v celkovej hodnote 5 000,00 €. Detské ihrisko bude slúžiť výhradne deťom navštevujúcim materskú školu na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave a žiakom prvého stupňa základnej školy na Kalinčiakovej 12 v Bratislave“.
;  za podmienky
nájomca podpíše dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2015; ÚEZ 170/2015 najneskôr do 30 dní odo dňa schválenie tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomca dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2015; ÚEZ 170/2015 v uvedenej lehote nepodpíše, toto uznesenia stráca platnosť a prenajímateľ je povinný Nájomnú zmluvu ukončiť. 
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý
 
Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/14    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 7208/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4775 mﾲ94 m², v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673 
;  a dobu určitú 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy
; pre p. Máriu Cupákovú, bytom: Jaskový rad 201/A, 831 01 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 je vlastníkom stavby so súpisným číslom 3525 postavenej na pozemku parc. č. 7208/1, ktorú nadobudol do vlastníctva od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave ako predchádzajúceho nájomcu tohto pozemku, pričom tento mal nájomné stanovené vo výške 926,26 €/rok a nájomca mal túto stavbu od predchádzajúceho vlastníka Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave v dlhodobom nájme, 

nájomca nevyužíva stavbu so súpisným číslom 3525 postavenú na pozemku parc. č. 7208/1 na  komerčné účely, ale využíva ju výlučne na vlastné bývanie,
nájomca je v nepriaznivej sociálnej situácii - dôchodkyňa s nízkym príjmom a s nezaopatreným dieťaťom; za nájomné vo výške : 740,25 €/rok
; za podmienok:
	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
	prenajímateľ nebude požadovať spätne úhradu nájomného za obdobie od 15.04.2015, t.j. od nadobudnutia stavby do vlastníctva nájomcu do konca roku 2015, t.j. do 31.12.2015

	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
1   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/15   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
predaj pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6134, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4775 mﾲ21 m2, vedeného na LV č. 3673, v prospech manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martiny Rolnej, obaja bytom Sudová 2, Bratislava
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že na predmetnom pozemku sa nachádza garáž so súpisným číslom 13442 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Mgr. Petra Rolného a Mgr. Martiny Rolnej
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 115/2016 zo dňa 17.04.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 3.150,- €
 ; za podmienok:
	kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

kúpna cena bude uhradená v lehote 10 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcimi v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť.
	bez pripomienok


Hlasovanie
Za:  
21

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ 
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/19    Miestne zastupiteľstvo
A.  p o d p o r u j e
iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Podunajsko
p o v e r u j e
starostu mestskej časti
informovať o podpore na vyhlásenie Národného parku Podunajsko Ministerstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/05    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
3  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/06    Miestne zastupiteľstvo
1.   s c h v a ľ u j e
návrh Dodatku č. ... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“)   s    p r i p o m i e n k o u
doplniť do návrhu Dodatku č. ... Štatútu text:
	V čl. 18 ods. 4 písm. q) sa za slová „podľa osobitného predpisu,8)“ dopĺňajú slová „a rozhodovať o zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náležitosti miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu,8a)“

Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 8a) v znení: „8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
V čl. 57 ods. 1 sa  pôvodné znenie bodu 1 nahrádza novým znením nasledovne:
„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov114a) vykonáva správu a rozhoduje vo veciach 
	miestnych daní

	za psa,

za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti,
za predajné automaty,
za nevýherné hracie prístroje,
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
	miestneho poplatku za rozvoj.“
	 Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 114a) v znení: 

„114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
	Čl. 89 písm. a) sa za slová „podľa tohto štatútu“ dopĺňajú slová „a výnosy z miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu8a), ktorého správu vykonáva podľa tohto štatútu,“

V čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno h) v znení:
„h) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Bratislavy a 68% pre rozpočty mestských častí,“
2.   ž i a d a 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
4  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/07    Miestne zastupiteľstvo
n e s ch v a ľ u j e
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o miestnom poplatku za rozvoj s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 z dôvodu,  že v súlade s dodatkom Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  správcom poplatku za rozvoj sú mestské časti Bratislavy
2. ž i a d a
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
doručiť toto uznesenie primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/08    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s predloženým znením návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nesúhlasí
	- bez pripomienok
	Hlasovanie
Za:  
21

                       
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/11    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
predaj pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 19477/17 ostatné plochy vo výmere 4775 mﾲ11 m², zapísaná na LV č. 3673 
- parc. č. 19477/28 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4775 mﾲ81 m², zapísaná na LV č. 3673 všetko katastrálne územie Vinohrady
; v prospech SR – Národný onkologický ústav, so sídlom Klenová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 165 336
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení             neskorších predpisov
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 188/2016 zo dňa 07.06.2016 a Doplnením č. 1 znaleckého posudku č. 188/2016 zo dňa 19.06.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: celkovo 15 900,00 €
za týchto podmienok:
	kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho uhradiť z titulu bezdôvodného užívania za  pozemok registra „C KN parc. č. 19477/17, k. ú. Vinohrady:
	za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 
za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok
a za pozemok 19477/28, k. ú. Vinohrady:
	za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 

za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
	19

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                                starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/12   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2015/2016
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/13   Miestne zastupiteľstvo
o d v o l á v a
Petra Ágostona 
Ing. Katarínu Šebejovú, PhD.,
Ing. Andreu Vítkovú
z Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Riazanská 74
s c h v a ľ u j e 
doplnenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pre Základnej škole s materskou školou Riazanská 74
JUDr. Richarda Mikulca
Ing. arch. Petra Vaškoviča
Ing. Stanislava Winklera
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý
 
Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/15   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO podniku VPS v časti bežných a mzdových výdavkov organizácie v celkovej výške o 4.640,00 € za účelom zabezpečenia stráženia areálu prírodného kúpaliska Kuchajda v mesiacoch júl a august 2016
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/17    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
cenový výmer pre prenajímanie majetku v správe prenajímateľa:
;  v trvaní na dobu 5 rokov;
; pre prenajímateľa EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava,         IČO:  00 491 870;
; pre prenajímanie majetku s dobou trvania  nájmu do 5 rokov;
; za ceny podľa cenovej mapy;
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
; z dôvodu, že prenajímateľ je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení s uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený. Prenajímateľ pri správe majetku vystupuje v mene vlastníka prenajímaného majetku. KTOM, Klincová 19, 821 08 Bratislava
	s pripomienkou
    „v Cenovej mape  v písmene B – Dlhodobý prenájom nad 10 dní – predmet nájmu – oplotenie- vylúčiť položku č. 1“

Hlasovanie
Za:  
20

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/19    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016-2017
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
19

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 14 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľke Mgr. Magdaléne Grandtnerovej, trvale bytom Bratislava-Nové Mesto na dobu určitú 3 roky za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/22    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 37 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľovi Jánovi Slepčíkovi, trvale bytom ... Bratislava na dobu určitú 3 roky za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/23    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 16 v bytovom dome na Bojnickej 21 v Bratislave, žiadateľke Renáte Sečkárovej a jej manželovi Patrikovi Sečkárovi na dobu určitú 3 roky za podmienky podpísania zmluvy s notárskou zápisnicou
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/24    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu v budove Základnej školy na Cádrovej 23 v Bratislave žiadateľovi Rastislavovi Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/25    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 33 v bytovom dome na Bojnickej 23 v Bratislave, žiadateľke Helene Slézovej, trvale bytom ... Bratislava na dobu počas pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
11

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/26    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nájom bytu č. 17 v bytovom dome na Bojnickej 19 v Bratislave, žiadateľke Bc. Kláre Dynisovej, trvale bytom ..., na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta



Vyhodnotenie: SPLNENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/27    Miestne zastupiteľstvo
v o l í
PaedDr. Jolanu Račickú za členku odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Funkcia člena odborníka začína plynúť dňom zvolenia za člena odborníka
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
12

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ

3. Zrušené boli uznesenia
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/16    Materiál
Návrh na voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
        	predkladateľ stiahol materiál z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/17    Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre OZ S REŠPEKTOM, Klincová 19, 821 08 Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
1   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13.9.2016
14/18    Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
dotáciu pre OZ KRESŤANIA V MESTE, Východná 7B, 831 06 Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0   
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta




Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/04  Materiál
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava č. 8/2016, ktorým sa určuje výška dotácie pre prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
predkladateľ stiahol z rokovania

Vyhodnotenie:ZRUŠENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/14    Materiál
Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu k 14.09.2016
Predkladateľ stiahol z rokovania
bez pripomienok

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ ===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/18    Materiál
Návrh na prenájom časti majetku prevádzkového priestoru č. 57, 58, 59 spolu o rozlohe 4775 mﾲ80,67 m² a voľnej plochy o rozlohe 4775 mﾲ31,33 m², celkom o rozlohe 4775 mﾲ112 m², nachádzajúcich sa na prízemí objektu Tržnice na ul. Šancová 112 v Bratislave, postaveného na parc. č. 10403/1 vo výmere 4775 mﾲ4775 m²,  druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1226 pre k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, SR, v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870,; pre nájomcu Z&T Pharma s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479,
nezískal dostatočný počet hlasov
Hlasovanie
Za:  
3

                      
Proti:
9    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
9  
                                               starosta
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
===================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 8.11.2016
15/20    Materiál
Návrh riešenia havarijného stavu objektov Lanovej dráhy v správe EKO-podniku VPS
Predkladateľ stiahol 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 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva ktoré sa koná dňa 16. decembra 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 7. decembra 2016






        Ing. Martin B ö h m     
         miestny kontrolór








