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Návrh uznesenia:

Miestna rada konštatuje, že,

1.Trvá plnenie uznesení:
37/09; 1/28; ;03/04;; 03/09
2.Splnené boli uznesenia: 
03/05; 03/06; 03/07; 03/08; 03/10; 03/11; 03/12;03/13; 03/14; 03/15; 03/16;03/17 
03/18
3.Zrušené boli uznesenia:
(02/12)

 


























SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MIESTNEJ RADY MESTSKEJČASTI BANM


1.TRVÁ PLNENIE UZNESENÍ:
Dátum prijatia uznesenia 30.09.2014
37/09   
Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto za školský rok 2013/2014.
V KONANÍ
=========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 03.02.2015
01/28   
Miestna rada:
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť,
MUDr. Pavla Dubčeka za splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre medzinárodné vzťahy.
V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015

03/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
1.   záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014:
príjmy .............................................................................................   	14 877 256,76 EUR
výdavky ..........................................................................................	14 784 676,44 EUR
prebytok bežného rozpočtu ............................................................. 	    + 92 580,32 EUR

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

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

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

4.   vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných
operácií .......................................................................................... 	   1 020 991,55 EUR
5.   prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej
časti ............................................................................................... 	    115 451,10 EUR

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

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

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

9.  záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bez výhrad

Vyhodnotenie: V KONANÍ
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ B-NM v znení neskorších zmien a doplnkov
	B.   s p l n o m o c n i ť
starostu MČ B-NM  k vyhláseniu úplného znenia VZN č. 5/2001
Vyhodnotenie: V KONANÍ materiál nebol zaradený do programu MZ dňa 16.6.2015
==================================================================











2.SPLNENÉ UZNESENIA
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
	s pripomienkami:

      do materiálu zapracovať pripomienky z komisií miestneho zastupiteľstva

Vyhodnotenie: SPLNENÉ

==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/06   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím VZN č.1/2015 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/07   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím VZN č.2/2015 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava

Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím VZN č.3/2015 zo dňa 16.6.2015
==================================================================

Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/10   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015 
	s pripomienkami:
            - dopracovať aktuálny stav úloh, ktoré EKO-podnik VPS zabezpečuje, prerozdeliť na úlohy, ktoré už boli vykonané a ktoré ešte treba vykonať, resp. úlohy celoročné
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/11   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e
správu o príprave Kultúrneho leta 2015 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	s pripomienkami:
            - dopracovať v súlade s pripomienkami komisií MZ
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
z o b r a ť   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o  vyhodnotení plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za roky 2007-2015 
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenie č. 7/16  zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
členov-odborníkov Komisie sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 nasledovne:
Mgr. Edita Ferenczyová					
PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam					
Branislav Filipovič
Ing. Mária  Kaducová	    

Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia č. 7/17zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Zasadací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM v spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie r. 2014 – 2018
s pripomienkou:
             - k návrhovej komisii doplniť pracovníka oddelenia právneho, podnikateľských činností a evidencie súpisných čísiel a majetku
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia č. 7/17 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/15   Miestna rada
A. n e o d p o r ú č a
    Miestnemu zastupiteľstvu
    s c h v á l i ť 
                 do funkcie  prísediacich Okresného súdu Bratislava III :
	Elenu Šotnárovú
	Mariána Farbu

Annu Šifferovú
Soňu Kročilovú
Drahomíru Didovovú
Vlastu Zábojníkovú
Ing. Olgu Jágerskú
Štefániu Ďuračinskú
Pavla Volára
Agnesu Rybárovú
Miladu Lengyelovú	
Darinu Korábovú
Jána Šuttu
Beatu Daňovú
Ing. Radomíra Slávika
    na volebné obdobie rokov 2014 – 2018
B.  u k l a d á
prednostovi miestneho úradu
opätovne osloviť listom predsedu Okresného súdu Bratislava III, odvolať sa na zaslané žiadosti uchádzačov  a vyžiadať si stanovisko k predloženým žiadostiam uchádzačov o funkciu  prísediacich Okresného súdu Bratislava III			
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia č. 7/26 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 40 m2, k.ú. Vinohrady, vedenom na LV č. 3673 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti – Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 na dobu neurčitú počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy, pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca je vlastníkom stavby súp. č. 10400, ktorá je umiestnená na vyššie citovanom pozemku a slúži na distribúciu elektriny obyvateľom bývajúcim a organizáciám sídliacim v danej lokalite a to za nájomné podľa Znaleckého posudku č. 83/2015 zo dňa 16.03.2015 vo výške  8,71 €/1m2/rok a za nasledovných podmienok:
	nájomca v lehote 20 dní odo dňa účinnosti zaplatí nájomné za dva roky spätne,
	nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť.


Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia č. 7/19 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/17   Miestna rada
n e o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prijatie ponuky predkupného práva spoluvlastníckeho podielu spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 895/1000 na stavbe administratívnej budovy nachádzajúcej sa na ul. Vajnorská 21 v Bratislave, súp. č. 1308, ktorá je postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/2 a ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1949 vedenom Okresným úradom Bratislava, Odborom katastrálnym, obec Bratislava, Mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III spolu s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 11355/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2024 m2, zapísanom na LV č. 2014 pre k. ú. Nové Mesto, a ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia č. 7/20 zo dňa 16.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 26.5.2015
03/18   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 12355/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m²17 m², zapísaná na LV č. 2382 
- parc. č. 12355/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m²16 m², zapísaná na LV č. 2382
a novovytvoreného pozemku parc. č. 12355/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m²131 m², ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 25/2014 zo dňa 17.03.2014, úradne overenom dňa 28.03.2014 pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a PhDr. Simonu Chuguryan, obaja bytom Semianova 2, 831 03 Bratislava, 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. 253/2014 zo dňa 24.09.2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu celkovo 25.400,00 € za týchto podmienok:
	kúpna zmluva bude oboma manželmi, ako kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť;

v lehote do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve bude oboma manželmi podpísaná nájomná zmluva, predmetom ktorej bude prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12355/1 zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 9 m2, pričom výška nájmu je daná Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a predstavuje 10,00 €/m2/rok (podľa § 3 bod 12 písm. f) I.), s dobou nájmu na neurčito. V prípade, že nájomná zmluva nebude oboma manželmi podpísaná v uvedenom termíne, uznesenie stráca platnosť;
	v lehote do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve bude oboma manželmi podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve k predmetu nájmu podľa predchádzajúceho bodu, pričom v prípade, že budúca kúpna zmluva nebude oboma manželmi podpísaná v uvedenom termíne, uznesenie stráca platnosť;

Vyhodnotenie: SPLNENÉ



































3.ZRUŠENÉ UZNESENIA:
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť  
predaj pozemkov v k.ú. Nové Mesto, pozemok registra CKN - parc. č. 12355/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m², zapísaných na LV č. 2382, pozemok registra CKN - parc. č. 12355/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m², zapísaných na LV č. 2382, novovytvorený pozemok registra CKN - parc. č. 12355/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m², odčlenený od pozemku registra „C“ parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, zapísanej na základe GP č. 25/2014 zo dňa 28. 3. 2014 pre PhDr. Vahrama Chuguryana, bytom Cyrilova č. 1, 821 08  Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na parcele p.č. 12355/8 o výmere  17 m² je postavená garáž, v jeho vlastníctve, zap. na LV č. 2382, parcela č. 12355/9 o výmere 16 m², bezprostredne susedí s parcelou 12355/8 a pôvodne bola na nej tiež postavená garáž; dnes je však už táto garáž odstránená a parcela nemá žiadne iné využitie; parcela č. 12355/10, o výmere 131 m², ktorá vznikla oddelením podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku č. 25/2014 vypracovaným geodetom Ing. Petrom Šturcelom dňa 17. 03. 2014  z pôvodnej  parcely p.č. 12355/1 o výmere 254 m², slúži ako jediná prístupová cesta k jeho garáži, postavenej na našej parcele č. 12355/8 o výmere  17 m2 v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 253/2014 zo dňa 24. 09. 2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, takto:
- pozemok registra CKN - parc. č. 12355/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m², za cenu 1.897,03 €,
- pozemok registra CKN - parc. č. 12355/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m², za cenu 1.785,44 €,
- novovytvorený pozemok registra CKN - parc. č. 12355/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 za cenu 21.698,84 €. Celkom za 25.381,31 €, po zaokrúhlení za cenu 25.400,00 €, za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

B.  o d p o r ú č a 
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva  po rokovaní so žiadateľom o možnosti odkúpenia časti pozemku po líniu stavby a doložení grafickej prílohy
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ



