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Správa o plnení  uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava- Nové Mesto



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; 08/11 08/12; 08/16
09/38.2; 09/38.3

2. Splnené boli uznesenia:
07/27.3;
09/04;09/05;09/06;09/07;09/08;09/09;09/10;09/11;09/12;09/13;09/14;09/15;09/16; 09/17;09/18
;09/19;09/20;09/21;09/22;09/23;09/24;09/25;09/26;09/27;09/30;09/31;09/33;09/34;09/35
09/36;09/37;09/38.1

3. Zrušené boli uznesenia:
09/28;09/29;09/32

















1. Trvá plnenie uznesení:


Dátum prijatia uznesenia: 15.04.2014
21/08 C	Miestne zastupiteľstvo: 
schvaľuje
C. poveruje
prednostu Miestneho úradu B-NM  zabezpečením spracovania Územného plánu zóny Jelšová.
-bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/33	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka:
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 3.6.2014
22/34	Miestne zastupiteľstvo:
žiada
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka::
Dátum prijatia uznesenia: 29.4.2015
05/03 D Miestne zastupiteľstvo
D.  ž i a d a
     starostu MČ,
aby pravidelne zabezpečoval prezentáciu návrhu rozpočtu mestskej časti pred všetkými poslancami miestneho zastupiteľstva a to v dostatočnom časovom predstihu pred jeho predložením na rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a to tak, aby mali poslanci možnosť podávať k nemu pripomienky a návrhy.

Vyhodnotenie: v konaní

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

Dátum prijatia uznesenia: 7.5.2015
06/04/01 Miestne zastupiteľstvo    
ž i a d a
starostu MČ B-NM,
aby pravidelne zabezpečoval, aby sa na všetkých pozvánkach na kultúrne, spoločenské a iné akcie (napr. brigády, atď.), ktoré sú financované plne alebo čiastočne z prostriedkov mestskej časti, alebo na ktorých sa mestská časť organizačne, materiálne, personálne alebo iným spôsobom podieľa, uvádzalo namiesto slovných spojení „starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý pozýva“ alebo „starosta MČ Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý a miestni poslanci pozývajú“ slovné spojenie „Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pozýva“
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 30.6.2015
08/09    Miestne zastupiteľstvo
zrušuje 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 07/27.2 zo dňa 16.06.2015
žiada starostu
1. aby požiadal Bratislavský samosprávny kraj o delimitáciu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196 vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, v prospech hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v predpokladanom rozsahu 2000 m2, z dôvodu plánovanej výstavby športoviska pre potreby detí a mládeže,
2. 	aby požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o následné zverenie predmetnej časti pozemku registra 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196.

  3. 	schvaľuje
zámer, na predmetnej časti pozemku registra „C“ parc. č. 13132/2 o celkovej výmere 9716 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Nové Mesto zapísaného na LV č. 4196, po jeho zverení, vybudovať športovisko pre potreby detí a mládeže, najmä v súvislosti s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi drogovej závislosti a následnej kriminality mládeže, ako aj s účelovým využitím priestoru športoviska pre cyklistov, korčuliarov a iné druhy dynamických športov.
- bez  pripomienok							 	Hlasovanie : za  :  13
      					                                          		                  proti :    0
										          zdržali sa  :   3

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/10    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby pravidelne zabezpečoval zverejňovanie všetkých rozpočtových opatrení na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti a to najneskôr do päť pracovných dní odo dňa ich podpisu starostom mestskej časti, alebo inou poverenou osobou
							Termín plnenia: trvale
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/11    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015-2017 v časti Kapitálové výdavky – Územné plánovanie (kapitola 4.1.3) tak, že sa do tejto kapitoly pridáva vypracovanie Územného plánu zóny Krahulčia s plánovaným rozpočtom na rok 2015 vo výške 5 000,00 €. V rámci predmetnej kapitoly sa znížia plánované náklady na Územný plán zóny Horná Mlynská dolina zo 7 500,00 € na 5 000,00 € (teda mínu 2 500,00 €) a na Územný plán zóny Nobelova zo 7 900,00 € na 5 400,00 € (tiež mínus 2 500,00 €)
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: bude vyhodnotené prijatím záverečného účtu za rok 2015
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 14. 7. 2015
08/12    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
	aby s súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečil vypracovanie a predloženie návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia , ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a to ta, aby bol návrh riadne predložený na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2015


	k dátumu účinnosti nového Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude upravovať najmä pravidlá a podmienky poskytovania dotácií a grantov mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení jeho dodatkov v plnom rozsahu

										 Hlasovanie : za  :  18
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: v konaní
Poznámka: Uznesením č 05/07  Miestnej rady zo dňa 29.9.2015 predmetný návrh VZN o poskytovaní dotácií nebol prijatý a zároveň Miestna rada poverila tajomníka Miestnej rady BANM Judr. Richarda Mikulca aby v spolupráci s poslancami Miestneho zastupiteľstva a pracovníkmi Miestneho úradu BANM dopracovali predmetné VZN a predložili ho na rokovanie Miestnej rady BANM dňa 27.11.2015

========================================================================
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: 13. 10. 2015
09/38.2    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu zákonitosti verejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná prípojka MŠ Letná“ a kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov pri je realizácii. O výsledku kontroly bude hlavný kontrolór informovať zastupiteľstvo do 31.10.2015.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 18
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  1
Vyhodnotenie: V KONANÍ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/38.3    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu. O výsledku kontroly bude hlavný kontrolór informovať zastupiteľstvo do 31.10.2015.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 19
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  1



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


































2. Splnené boli uznesenia:
MZ zo dňa 16.6.2015
07/27.3    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a
starostu mestskej časti,
aby preveril možnosť návrhu zmeny a doplnenia VZN MČ B-NM č. 5/2001, ktorým sa určí prevádzkový čas prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú erotické služby, erotické masáže a podobné služby a obdobných prevádzok takto:
pondelok až nedeľa od 9,00 hod. do 22,00 hod. a to bez možnosti povoliť výnimku a o výsledku tohto preverenia informoval miestne zastupiteľstvo vo forme písomnej správy.
								Termín: do 30.10.2015
Vyhodnotenie: SPLNENÉ podaním informácie na MZ zo dňa 13.10.2015

========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/04  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; 07/27.3; 08/09; 08/10; 08/11; 08/12; 08/16;
	  splnené boli uznesenia:

19/04/C; 19/04/B; 20/12; 20/14; 22/14; 22/16/1; 22/39; 7MMZ/10; 7MMZ/17; 7MMZ/18; 23/06; 23/16; 08/04; 08/05; 08/06; 08/07; 08/08; 08/13; 08/14; 08/15; 08/17
	   zrušené boli uznesenia:

      07/27.2
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  20

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/05    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  21

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/06    Miestne zastupiteľstvo
             z r u š u j e
a)  uznesenie č. 5/12 zo dňa 16.06.2011, ktorým bol schválený Štatút mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b)  uznesenie č. 6/04 zo dňa 20.09.2011, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
c)  uznesenie č. 15/07 zo dňa 12.02.2013, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 k Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
d)  uznesenie č. 17/13 zo dňa 11.06.2013, ktorým bol schválený Dodatok č. 3 k Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  20

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/07    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014
                 - bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  18
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/08    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  18

      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/09    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – referát kultúry a športu, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 11.06.2013
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  16

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/10    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – referát vnútornej správy, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 15.10.2013
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  17

      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/11    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  16

      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :    0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/12    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich z kontroly
	rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova – kontrola z roku 2013

rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská – kontrola z roku 2014
bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  17
      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :    0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/13    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti
k vydaniu Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  17
      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/14    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
nové znenie 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
bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  17
      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :    0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/15    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  18

      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :    0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/16    Miestne zastupiteľstvo
             A.  zaujíma nesúhlasné stanovisko 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie : za  :  19
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  2
o d p o r ú č a
zvýšiť zľavu pri dani z bytov a dani zo stavieb na bývanie pre osoby staršie ako 70 rokov
	prehodnotiť možnosť poskytovania úľavy daňovníkom dane z bytov a dane zo stavieb na bývanie nad 62 rokov
zvážiť úpravu sadzby pri dani z bytov a dani zo stavieb na bývanie paušálne vo výške 24 centov/m2 /  ročne a výpadok nahradiť úpravou iných sadzieb
získať viac informácií o počte daňovníkov nad 70 rokov
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  12
      					                                          		                   proti :    2	
										           zdržali sa  :    6
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/17    Miestne zastupiteľstvo
             zaujíma súhlasné stanovisko
k novému zneniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí; v súlade s čl. 8 štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
; s nasledujúcimi pripomienkami:
	znenie § 4 ods. 2 upraviť tak, že aj podmienku podľa odseku 1 písm. d) musia spĺňať všetci žiadatelia

znenie § 14 ods. 2 upraviť tak, že podmienky podľa ods. 1 písm. a) a f) musia spĺňať všetci žiadatelia o ubytovanie a podmienky podľa ods. 1 písm. b), d), e) musí spĺňať aspoň jeden z nich
znenie § 14 ods. 1 písm. b) upraviť nasledovne: „má trvalý pobyt v hlavnom meste nepretržite aspoň jeden rok pred podaním žiadosti, pričom podmienka trvalého pobytu v hlavnom meste musí byť dodržaná počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o ubytovaní“
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  18

      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  2
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/18    Miestne zastupiteľstvo
             zaujíma súhlasné stanovisko
k návrhu Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku, ktorý spočíva v doplnení čl. 28 ods. 2 o písm. k) a čl. 29 ods. 2 o písm. k); v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
	bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  15

    					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   2
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/19   Miestne zastupiteľstvo
             z r u š u j e
uznesenie č. 13/27, ktoré bolo prijaté na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konanom dňa 14.12.2004
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  16
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :   0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/20   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 2014/2015
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  :  16
      					                                          		                   proti :    0	
										           zdržali sa  :    0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/21   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 11.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia zvyšuje účtovná hodnota pre
a) objekt základnej školy na ul. Česká		o sumu 386 090,92 €
b) objekt materskej školy na ul. Rešetkova	o sumu   93 606,67 €
c) objekt materskej školy na ul. Osadná		o sumu    73 869,68 €
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 18
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/22  Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 722014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia zvyšuje účtovná hodnota pre
a) objekt základnej školy na ul. Riazanská	o sumu	868 516,51 €
b) objekt materskej školy na ul. Letná		o sumu  175 009,95 €
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 17
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/23   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava zo dňa 12.06.2006, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavby Materskej školy na ul. Jeséniova v Bratislave zvyšuje jej účtovná hodnota o sumu 298 931,32 € (slovom: dvestodeväťdesiatosem-tisícdeväťstotridsaťjedna 32/100 €).
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 20
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/24   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
zverenie dlhodobého hmotného majetku mestskej časti s názvom „Stavby DI-Rozvodná/hracie prvky“ vedeného na inventárnej karte „dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku pod inventárnym číslom 7471380, do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 19
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/25   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
zverenie stavby (garáž) so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, ktorá je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidovaná na liste vlastníctva číslo 2773 pre katastrálne územie Nové Mesto, do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb so sídlom  Halašova 20, 832 90 Bratislava
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 19
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/26   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady: 
	parc. č.5934/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2  pre manželov MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 22, Bratislava

parc. č.5934/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2  pre Ing Petra Ružičku, bytom Brižitská 18, Bratislava
parc. č.5934/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 pre manželov RNDr. Mariana Vitteka, bytom Hlavná 362, Gajary a Janu Vittekovú, bytom Višňová 2, Bratislava
parc. č.5934/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2  pre manželov MUDr. Annu Mošaťovú  a Mariána Mošaťa, bytom Ambrova 22, Bratislava
parc. č.5934/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2  pre manželov RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, Bratislava
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 174/2014 vyhodnoteným Ing. Petrom Vinklerom vo výške:
- 2102,40 € za pozemok parc. č. 5934/2
- 1892,20 € za pozemok parc. č. 5934/3
- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/5
- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/6
- 1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/7
za podmienok: kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 5 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná a kúpna cena všetkými zúčastnenými stranami uhradená, toto uznesenia stratí platnosť.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 18
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  2

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/27   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
predaj pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11710/2, záhrady, o výmere 11 m2  parc. č. 11711/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2, ktoré v registri „C“ KN zodpovedajú pozemku registra „C“ KN parc. č. 11710/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2, ktorý je majetkoprávne nevysporiadaný, v prospech  Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej, obaja bytom Kutuzovova 6, Bratislava; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2015 zo dňa 03.02.2015 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 2130,00 €; za podmienky, že: kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 20
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/30   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec BA – mestská časť Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 477, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2572/B: 
	na ktorých sa nachádza zeleň, v rozsahu: 

	pozemok parcelné č. 13162, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2429 m2,

pozemok parcelné č. 13167/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7960 m2,
pozemok parcelné č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3783 m2,
pozemok parcelné č. 13175/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 653 m2,
pozemok parcelné č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6099 m2,
pozemok parcelné č. 13145/24, druh pozemku ostatné plochy o výmere 448 m2,
; spolu vo výmere 21 372 m2.
II.	na ktorých sa nachádzajú cesty a chodníky, v rozsahu:
	pozemok parc. č. 13145/18, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 1 047 m2,

pozemok parc. č. 13145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2,
	pozemok parc. č. 13167/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 973 m2,
	pozemok parc. č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 000 m2,
pozemok parc. č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 500 m2,
pozemok parc. č. 22072/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere    2 026 m2.
; spolu vo výmere 9 926 m2
za celkovú cenu nájmu vo výške 0,031 €/m2/rok bez DPH, pričom Istrochem Reality, a.s. je platcom DPH na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01.01.2016.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 16
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  2
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/31   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto: parc. č. 11276/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2, evidovanej na liste vlastníctva číslo 31 a parc. č. 11448/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, evidovanej na liste vlastníctva číslo 2382; pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542; 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; za nájomné vo výške 7,44 € / m2 /rok pre parc. č. 11276/20; za nájomné vo výške 7,77 €/m2 / rok pre parc. č. 11448/2; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že na citovaných pozemkoch sa nachádzajú výmenníkové stanice tepla, ktoré sa nachádzajú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. a sú evidované na liste vlastníctva číslo 977 ako stavba označená súpisným číslom 3168 (na parc. č. 11276/20) a stavba označená súpisným číslom 3571 (na parc. č. 11448/2). Výmenníkové stanice tepla sú neoddeliteľnou súčasťou sústav centralizovaného zásobovania tepla, z ktorých dochádza k dodávku tepla do zásobovanej oblasti, v tomto prípade sú to lokality ul. Kalinčiakova a ul. Šancová; na dobu neurčitú; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Nájomné za celý rok 2015 bude zo strany nájomcov uhradené do 15 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.
Nájomca je povinný uhradiť nájomné za rok 2014 a za rok 2013 do 45 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy.
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 17
      					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :  1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/33   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 7082,06 € spolu s príslušenstvom  u dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 831 04 Bratislava v súlade s ustanovením § 13 ods. 5, písm. d) aktuálne platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 17
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  2

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/34   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1012 m2 evidovanom na LV č. 5510 v katastrálnom území Nové Mesto; na dobu neurčitú pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816; 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 organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby spočívajúce v sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, prevádzkuje integračné centrum, v rámci ktorého poskytuje sociálne služby osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, konkrétne osobám bez domova; nájomca bude daný pozemok využívať na prevádzku pracovných dielní v rámci pracovnej terapie pre osoby bez domova; za symbolické nájomné vo výške: 1 €/rok; s podmienkami:
a)  nájomca nebude na prenajatom pozemku umiestňovať žiadne stavby
b)  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
c)  prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou 
d)  nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku, po celú dobu trvania nájmu
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 15
      					                                          		                   proti :   1	
										           zdržali sa  :  2
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/35   Miestne zastupiteľstvo
             berie na vedomie
Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2015
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 16
      					                                          		                   proti :  0
										           zdržali sa  :  2
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/36   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 2015-2016
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 19
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/37   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015:
Presun rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov vo výške 55.000,00 €

Presun
FK
EK/A
Zdroj
Prog.
HS
Názov položky
Suma (EUR)
z:
0660
717002/267
46
4.3
0612
Revitalizácia parku Ľudové námestie
- 55 000,00
na:
0660
716
46
4.3
0612
Revitalizácia Kuchajdy – Architektonická súťaž a hydrogeologický prieskum
+ 47 000,00

0443
716
46
4.1.3
0230
ÚP zóny Dolné Kramáre
+ 8 000,00

- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 15
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  5

Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/38.1   Miestne zastupiteľstvo
m e n í
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 01/10.1 zo dňa 12.12.2014 a to tak, že určuje počet 8 členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
v o l í
Ing. Katarínu Augustinič za členku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez  pripomienok								 Hlasovanie : za  : 16
      					                                          		                   proti :   0	
										           zdržali sa  :  3
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
































3. Zrušené boli uznesenia
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/28   Materiál
Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č.12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2, parc. č.12807/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 19m2 a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č.23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta
predkladateľ stiahol materiál z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/29   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Návrh na schválenie prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., IČO: 35 853 891
predkladateľ stiahol materiál z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ 
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 13. 10. 2015
09/32   Materiál
Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemkov registra „C“ KN parc. č.11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave
predkladateľ stiahol materiál z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ






















Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Miestny kontrolór










S t a n o v i s k o


k Správe o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, predkladanej na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva konané dňa 15. decembra 2015.


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








									Ing. Martin B ӧ h m
                                                        miestny kontrolór



V Bratislave dňa 2.decembra 2015









