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Návrh uznesenia:

Miestna rada konštatuje, že,

1.Trvá plnenie uznesení:
1/28; 03/09; 04/09; 
2.Splnené boli uznesenia: 
03/04; 04/03; 04/04; 04/05; 04/08; 04/10; 04/11; 04/12

3.Zrušené boli uznesenia:
37/09;04/06; 04/07

 


























SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MIESTNEJ RADY MESTSKEJ ČASTI BANM


1.TRVÁ PLNENIE UZNESENÍ:

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.
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
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
	s pripomienkami:
	upraviť cenu poplatkov

účinnosť VZN od 01.10.2015,6,2015
										
Vyhodnotenie: V KONANÍ
==================================================================








2.SPLNENÉ UZNESENIA


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: SPLNENÉ prijatím  záverečného účtu Uznesenia MZ č .08/04 dňa 30.6.2015





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

Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
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).
	
Vyhodnotenie: SPNENÉ
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2015
	
Vyhodnotenie: SPNENÉ prijatím uznesenia c 08/06 zo dňa 30.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/05   Miestna rada
b e r i e   n a  v e d o m i e
stav investičných akcií v roku 2015
s pripomienkou:
- do materiálu zapracovať stav investičnej akcie DJ Robotnícka				
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
==================================================================




Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/08   Miestna rada
s c h v a ľ u j e
vyplatenie odmien za I. polrok 2015
	poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto
zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto
	
========================================================================
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
zverenie nehnuteľného majetku pozemok registra „C“ KN parc. č. 22074/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého hodnota je 19 518,02 € a pozemok registra „C“ KN parc. č. 13210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 , vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého hodnota je 2 389,96 € s podmienkou, že preberajúca príspevková organizácia nie je oprávnená zverené nehnuteľnosti prenajímať alebo dať do výpožičky tretím osobám a zverenie dlhodobého majetku dlhodobý majetok pod názvom „Rekonštrukcia pri parku Biely Kríž časť pri PNS, inventárne číslo: 7471370, ktorého hodnota je 18 398,40 € do správy príspevkovej organizácie EKO-podniku verejnoprospešných služieb za účelom vykonávania údržby a starostlivosti
- s pripomienkou: doplniť k základnému materiálu faktúry
										
Vyhodnotenie: SPNENÉ prijatím Uznesenia MZ č. 08/07 zo dňa 30.6.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
zrušiť 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015
požiadať 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 „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.
3.    schváliť
zámer, na 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, 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.
Vyhodnotenie: SPLNENE prijatím Uznesenia MZ č. 08/09 zo dňa 30.6.2015
==================================================================

Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
	v súlade s § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie návratnej pôžičky z Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. vo výške 50 000,00 € na dobu do 31.03.2017 s úrokovou mierou 4 % p.a., začiatok splácania od 01.01.2016, ukončenie splácania istiny a úroku 31.03.2017

zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 v časti finančných operácií vo výške 50 000,00 € takto:	


EK
Zdroj
HS
Názov položky
Suma v Eur
Príjmy
454 001
46
0024
Prevod z rezervného fondu
+ 50 000,00
Výdavky
813 002
46
0024
Poskytnutie pôžičky –
Novomestská parkovacia
Spoločnosť, s.r.o

+ 50 000,00 

Vyhodnotenie: SPLNENĚ prijatím Uznesenia MZ č. 08/14    zo dňa 14.7. 2015


3.ZRUŠENÉ UZNESENIA:

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.
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
=========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/06   Materiál 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
=================================================================
Dátum prijatia uznesenia 30.6.2015
04/07   Materiál 
Návrh na prijatie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do spolku „Nové Mestá v Európe“ 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 Miestnej rady mestskej časti                 Bratislava – Nové Mesto, predkladanej na 5. zasadnutie                                  Miestnej rady konanej dňa 29. septembra 2015.






Po preskúmaní Správy o kontrole plnenia uznesení Miestnej rady MČ B-NM, predloženej prednostom Miestneho úradu MČ B-NM Ing. Mgr. Baníkom na rokovanie Miestnej rady MČ B-NM dávam k  vyhodnoteným uzneseniam   súhlasné   stanovisko.





V Bratislave dňa 23. septembra  2015







        Ing. Martin B ö h m     
         miestny kontrolór








