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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
10/15B;
11/15
12/11
13/16;13/25;13/27
14/06
15/09; 15/10
16/10; 16/07C; 16/15.B; 16/31;16/32.3

2. Splnené boli uznesenia:
16/04; 16/05;16/06/; 16/07.A, B; 16/08;16/09; 16/11;16/12;16/13;16/14; 16/15.A; 16/16; 16/17;16/19;16/22;16/23;16/25
16/26;16/27; 16/29; 16/30; 16/32.1; 16/32.2

3. Zrušené boli uznesenia:
10/06-C,D
16/18;16/20;16/21;16/24;16/28;
















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
10/15    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)

	ÚPN Z Biely Kríž
ÚPN Z Mierová kolónia

ÚPN Z Ľudová štvrť, 
obstarávanie týchto územných plánov je pozastavené, nakoľko v rámci prerokovania Návrhu zadania ÚPN Z Biely Kríž bolo napadnuté, že sú v nesúlade so záväznou časťou ÚPN hl. mesta SR Bratislavy
ÚPN Z Nobelova (Dimitrovka) v súčasnosti je zahájené verejné prerokovanie (od 6.2. 2017- 7.3.2017
ÚPN Z Zátišie –Hattalova sa pripravujú podklady pre VO

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

Projektové dokumentácie pre stavebnú uzáveru v lokalitách vymedzených riešeným územím ÚPN Z Jelšová, ÚPN Z Nobelova, ÚPN Z Biely Kríž, ÚPN Z Mierová kolónia boli odovzdané 9. 01. 2017 na stavebný úrad za účelom zahájenia konania z vlastného podnetu.

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

V súčasnosti sa pripravujú podklady pre VO
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

Predmetná lokalita nie je zahrnutá v záväznej časti UPN hl. mesta SR Bratislava na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na zonálnej úrovni.
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 
	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

Zmeny a doplnky predmetného ÚPN-Z pre vyššie popísané územie sa budú  obstarávať až po spracovaní, prerokovaní a schválení Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu zóny Podhorský pás, t.j. po ukončení procesu, ktorý v súčasnosti prebieha a ktorý je aktuálne vo vysokom štádiu rozpracovanosti.

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
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016

16/10    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.  vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“ s tromi nadzemnými podlažiami, s celkovou rozlohou 4954 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave, so s. č. 1300, na parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, s výnimkou priestorov: 	
- denného centra (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a 
- knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2
2.   priložené podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
19

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
Vyhlásenie VOS 20.12.2016
	Doručenie súťažných návrhov dp 30.1.2017 ( bol doručený 1 súťažný návrh)
	Vymenovanie komisie do 15.2.2017
	Zasadnutie komisie do 2.3.2017 + vyhodnotenie
	Schválenie MZ  11.4.2017
=================================================================== 
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016

16/07 C) splnomocňuje
1. starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2. starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny rozpočtu mimorozpočtových fondov 
    rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
22

                      
Proti:
     0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
     0  
                                               starosta
Vyhodnotenie: V KONANÍ

===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/31    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
schvaľuje 
návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“ s tým, že lokality „Rotunda“, „Snežienka“ a na Kamzíku pri televíznej veži budú mať v dokumentácii pre stavebnú uzáveru zadefinovaný osobitný režim pre činnosť v predmetnom území.
berie na vedomie 
      dôvodovú správu o zabezpečení stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“
žiada 
      starostu o zabezpečenie vyhlásenia stavebnej uzávery v lokalite „Horná Mlynská dolina“
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
19

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta
Podklady a žiadosť na VO pre PD na stavebnú uzáveru bolo odovzdané 31. 01. 2017. Prebieha VO.

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/32.3  Miestne zastupiteľstvo
p o v e r u j e 
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého o preverenie možnosti zostavenia jednotného jedálneho lístka pre deti zo ZŠ a MŠ v MČ B-NM za účelom efektívnejšieho nákupu surovín od dodávateľov.
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
8

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
4  
                                               starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/15    Miestne zastupiteľstvo
A.   berie na vedomie  
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou 2
B.   ukladá  
1) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 58, ods.1, písm. a/   a § 59 zákona č.317/2009 Z.z. v znení n.p. a Nariadenia vlády SR č.393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a dôsledné spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy s vysporiadaním zistených rozdielov s poškodenými zamestnancami školy.
	Zodpovedný:  riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2     	          		Termín: 31.1.2017

2) Zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia § 4 a § 10 zákona  č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov a dodržiavanie interného mzdového predpisu školy.
           	 Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2                               Termín: ihneď
3)  Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie ustanovení § 9 a § 21 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. a dodržiavanie internej smernice školy k uvedenému zákonu pri zabezpečovaní nákupu potravín a riadnom zdokumentovaní vykonaného prieskumu trhu v zariadení školského stravovania.
             Zodpovedný: riaditeľ ZŠsMŠ Za kasárňou 2      	               Termín: ihneď
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Predložený časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: V KONANÍ
===================================================================












































2. Splnené boli uznesenia:
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/04  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; 06/04/01; 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
	   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
	- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
     0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
     5  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/05    Miestne zastupiteľstvo
a) s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.9/2016, ktorým  sa  určuje  výška  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na  dieťa v materskej  škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou   Bratislava-Nové Mesto,
b) ukladá  
riaditeľom škôl použiť navŕšené finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách, vychovávateľov v školských kluboch detí a nepedagogickým zamestnancom škôl.
bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
22

                      
Proti:
  0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
  0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/06    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Program rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2016-2020
	s pripomienkou:

do konca 1/2017 budú zvolané pracovné skupiny zriadené k tomuto účelu.
	Hlasovanie
Za:  
22

                      
Proti:
  0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
  1  
                                               starosta
Stretnutie pracovných skupín:
1.Vzdelávanie , kultúra, šport a voľný čas  - 6.posch. 609,  6.2.2017 o 16,30 hod.
2.Sociálne veci a zdravotníctvo -  6.posch. 609,  6.2.2017,  o 15,00 hod.
3.Cestovný ruch, podnikanie a práca - 2.posch. 224,  6.2.2017 o 15,00 hod.
4.Dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie - 6.posch. 609,  8.2.2017 o 15,00 hod.
5.Moderná, protikorupčná a transparentná samospráva a bezpečnosť občanov - 2.posch.224, 8.2.2017 o 16,00 hod.

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/07   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A)  schvaľuje
1.	rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 – príloha č. 1 a 2 uznesenia MZ:
príjmy bežného rozpočtu                                            		18 454 632,98 EUR
výdavky bežného rozpočtu                                         		17 604 632,98 EUR
príjmy kapitálového rozpočtu                                       	  	  4 100 005,00 EUR
výdavky kapitálového rozpočtu                                   	  	  8 655 224,14 EUR
príjmové finančné operácie                                           	 	  3 765 219,14 EUR
výdavkové finančné operácie                                             	      	       60 000,00 EUR

2.	rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:
 100 – daňové príjmy                                                                        11 939 915,00 EUR
200 – nedaňové príjmy                                                                       3 120 880,00 EUR
300 – granty a transfery                                                                      7 493 842,98 EUR 
400 – príjmové operácie                                                                     3 765 219,14 EUR
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                             0,00 EUR
600 – bežné výdavky                                                                         17 604 632,98 EUR
700 – kapitálové výdavky                                                                    8 655 224,14 EUR
800 – výdavkové operácie                                                                        60 000,00 EUR 

3.	rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017 – prílohy č. 3 a 4 uznesenia MZ:
   
použitie Rezervného fondu                                            		     2 632 219,14 EUR
použitie Fondu rozvoja bývania                                    		        906 000,00 EUR

tvorba Rezervného fondu                                                                      330 000,00 EUR
tvorba Fondu rozvoja bývania                                                                 10 000,00 EUR

4.	programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017:
vo výške 26 319 857,12  EUR
5.	rozpočet finančných prostriedkov určených na dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti  Bratislava–Nové Mesto na rok 2017:
vo výške 84 100,00 EUR (v tom: 8 000,00 EUR pre Novomestský ŠK 1922, 10 500,00 EUR pre OZ Kramárik a 6 000,00 EUR pre RC Kominárka)
6.  Príspevok príspevkovej organizácii EKO - podnik VPS vo výške 2 590 980,00 EUR takto:
	príspevok na bežné výdavky 2 425 000,00 EUR (v tom: 2 330 000 EUR bežný transfer, 70 000,00 EUR finančná náhrada za výrub drevín a 25 000,00 EUR údržba a výsadba stromov - participácia)

príspevok na kapitálové výdavky 165 980,00 EUR.
Pri získaní príjmov z náhrady za výrub drevín vyšších ako 70 000,00 EUR, navýši sa o túto čiastku príspevok na bežné výdavky.

B) berie ne vedomie
1.	rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2018 a 2019,
2.	programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2018 a 2019. 

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/08    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti č. 10/2016 Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
     0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
     0  
                                               starosta



Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/09    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/11   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2017
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17


                      
Proti:
0    
    
                            Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
  
                                   starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/12    Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
18

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/13   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
18

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/14    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly Oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov – referát správy majetku MÚ B-NM, schválených uznesením č. 23/05 na 23. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 09.09.2014
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
19

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               Starosta

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

Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/17    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Predložený Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017
bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/19    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Predložený plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na rok 2017
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
14

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta


Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/22    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6, v k.ú. Vinohrady
; na dobu určitú 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy; pre nájomcu - spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 711 388
; 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:
-  prístup k tomuto kancelárskemu priestoru je možný len cez budovu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve nájomcu - súpisné číslo 3357 postavenú na pozemku parc. č. 5930/5 a tento kancelársky priestor je neoddeliteľne spojený s kancelárskymi priestormi vo vlastníctve nájomcu,
	nájomca užíva tento kancelársky priestor dlhodobo od roku 1999, na vlastné náklady ho udržiava a riadne a včas si plní svoje záväzky voči mestskej časti v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy

; a to za nájomné vo výške:	100 €/m2/rok
 ; s podmienkami:
	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu bez osobitného písomného súhlasu prenajímateľa z dôvodu, že prístup do predmetu nájmu je možný len cez budovu vo výlučnom vlastníctve nájomcu a tento túto budovu dlhodobo prenajíma 
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/23    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom kancelárie č. 419, o výmere 15,08 m2 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12738/10 
;  na dobu určitú, do 15.04.2020
; pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., so sídlom Legionárska 13, 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 vykonáva verejne prospešnú činnosť najmä pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a vykonáva činnosti podporujúce prepojenie medzi odborníkmi a rodinami so znevýhodnenými deťmi; 

nájomca, vzhľadom na množstvo rodín, ktorým poskytuje pomoc, rozširuje svoju činnosť o služby ďalších špecializovaných poradcov a terapeutov a z uvedeného dôvodu vznikla potreba rozšíriť priestory o ďalšiu kanceláriu ku kanceláriám č. 416 a č. 417, ktoré má nájomca už prenajaté na základe Nájomnej zmluvy č. 73/2015
; za nájomné vo výške:  21,- €/m2/ rok
; za podmienok:
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 73/2015 bude nájomcom podpísaný v lehote 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak dodatok č. 1 nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaný, uznesenie stráca platnosť
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
18

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/25    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave v hodnote 101 306,40 € (slovom: jednostojedentisíctristošest EUR 40/100), ktoré je dané zrealizovanou rekonštrukciou vonkajších rozvodov tepla a TÚV
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/26    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN par. číslo 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave v hodnote 88 990,45 € (slovom: osemdesiatosemtisícdeväťstodeväťdesiat EUR 42/100).
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
18

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/27    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie technického zhodnotenia hlavnej budovy – stavba na pozemku registra „C“ KN, par. číslo 15140/8 so súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto v hodnote 157 542,97 € (slovom: jednostopäťdesiatsedemtisícpäťstoštyridsaťdva EUR 97/100) pre Základnú školu s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
15

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta


Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/29    Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Predloženú Informáciu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2016 za kontrolované obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na odstránenie zistených nedostatkov
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
2  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/30    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre rok 2017
s pripomienkou:
do 15.1.2017 budú doplnené termíny s finančným krytím akcií v I. štvrťroku 2017
Hlasovanie
Za:  
16

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/32.1  Miestne zastupiteľstvo
 s c h v a ľ u j e
v súlade s odporúčaním Dotačnej komisie dotáciu pre Nadáciu Cvernovka – na projekt Likvidácia skládok v areáli Kreatívneho centra vo výške 5000 Eur
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/32.2  Miestne zastupiteľstvo
 s c h v a ľ u j e
v súlade s odporúčaním Dotačnej komisie dotáciu pre Občianske združenie Kominárka na projekt Rodinné centrum Kominárka vo výške 1000 Eur
bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
1  
                                               starosta

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










3. Zrušené boli uznesenia
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/18    Miestne zastupiteľstvo
n e s ch v á l i l o (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)
do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III :
	Ing. Radomíra Slávika

JUDr. Lukáša Pešku
JUDr. Emiliána Pavlíka
Mgr. Michala Balacenko
Teréziu Molnárovú
Olgu Jágerskú
na volebné obdobie rokov 2016 - 2020
- bez pripomienok
Hlasovanie
Za:  
6

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
10  
                                               Starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/20    Miestne zastupiteľstvo
ne s c h v á l i l o  (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)
zníženie mesačného nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ – súpisné číslo  1300, ktorý sa nachádza sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 9, prenajatý nájomcovi - spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom: Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16540/B na sumu vo výške 2.000,- € mesačne
, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
; z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva aj za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku dohodnutého nájomného 
; ako aj z dôvodu, že nájomcovi bol zúžený rozsah predmetu nájmu v súvislosti s využitím priestorov na prízemí spoločenského domu, na vybudovanie knižnice Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako aj Denného centra seniorov
; a to od 01.01.2017 do 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
s podmienkou, že v prípade nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
13

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
5  
                                               starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
===================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/21    Miestne zastupiteľstvo
N e s c h v á l i l o  (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)
prenájom pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 5930/36, ostatné plochy o výmere 64 m2, parc. č. 5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 147/2016, oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy o výmere 10 232 m2, evidovaného na LV č. 3673, 
; na dobu určitú, do protokolárneho odovzdania vybudovaných parkovacích státí do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, 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 na pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v lokalite s výrazným nedostatkom parkovacích miest, vybuduje parkovacie státia, ktoré odovzdá do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a budú určené verejnosti, 
; za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 335/2016 zo dňa 08.11.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške:     1130 €/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 sa zaväzuje najneskôr v lehote  30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia odovzdať vybudované parkovacie státia do majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; v prípade, že parkovacie státia v uvedenej lehote neodovzdá, vznikne prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 7000,- €

	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
2

                      
Proti:
6    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
11  
                                               starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/24    Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v á l i l o  (Materiál nezískal dostatočný počet hlasov)
návrh výpožičky pozemkov registra „C“ KN
	parc. č. 12142/235, ostatné plochy vo výmere 1491 m2

parc. č. 12142/236, ostatné plochy vo výmere 1050 m2
parc. č. 15123/9, ostatné plochy vo výmere 2572 m2
všetky katastrálne územie Nové Mesto evidované na liste vlastníctva č. 2382  
; za účelom zabezpečenia projektu „Mestské včely“, ktorého cieľom je vytvorenie priestoru v meste (mestskej časti) priateľského opeľovačom a to tak, že časť nehnuteľnosti bude určená k výsadbe bylín a nekotarodajných kvetín. Mestská časť ako požičiavateľ zároveň na pozemkoch, ktoré sú predmetom výpožičky, umožní vypožičiavateľovi osadenie informačných tabúľ 
; na dobu určitú troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke
; pre Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že projekt „Mestské včely“ ponúka možnosť          vytvorenia prírodných plôch a biokoridorov pre včely a ostatné opeľovače. Kvitnúce mestské plochy poskytujú potravu pre opelivý hmyz a zároveň pomáhajú zvyšovať množstvo zelene zodpovedné za pohlcovanie prachu, regulujúce teplotu a celkovo klímu v meste. Pestré a harmonické prostredie preukázateľne zvyšuje kvalitu života, v ktorej Bratislava v prieskumoch EÚ aj pre úbytok zelene   zaostáva za inými metropolami. Včely a iné opeľovače sú bioindikátormi kvality životného prostredia.
Vhodné kombinácie rastlín sa v prostredí prirodzene bránia proti chorobám a škodcom. 
; za týchto podmienok:
1. Zmluva o výpožičke bude vypožičiavateľom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak zmluva o výpožičke nebude vypožičiavateľom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
2.  Vypožičiavateľ bezodplatne zabezpečí a dodá sadbový materiál.
3.  Vypožičiavateľ bude s požičiavateľom spolupracovať počas celej doby trvania projektu a bude požičiavateľovi po celý čas bezodplatne poskytovať potrebné konzultácie.
	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
10

                      
Proti:
1    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
5  
                                               starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
Dátum prijatia uznesenia: 16.12.2016
16/28    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, ostatné plochy, o výmere 188 m2, v k.ú. Vinohrady
; za účelom zriadenia stavby NN prípojky na pripojenie navrhovaného rodinného domu na pozemku parcelné číslo 19013/1, v k.ú. Vinohrady
; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby
; v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena – vlastníkov pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/1, ostatné plochy o výmere 619 m2, ktorými sú Ing. Jaroslav Marko a MUDr. Andrea Marková, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava
; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom

s p l n o m o c ň u j e
     starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

s p l n o m o c ň u j e
     starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
 ;   v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecného bremena po zrealizovaní plánovanej stavby
; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom
; za podmienok:
	zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 
	v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

	bez pripomienok

Hlasovanie
Za:  
17

                      
Proti:
0    
Mgr. Rudolf Kusý

Zdržali sa:
0  
                                               starosta

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ budúci oprávnený nepodpísal zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

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

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: 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 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva ktoré sa koná dňa 14. februára 2017.




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 8. februára 2017





        Ing. Martin B ö h m     
         miestny kontrolór




