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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; 08/16
10/06-C,D;10/15;

2. Splnené boli uznesenia:
08/12
09/38.2; 09/38.3
10/04;10/05;10/06-A,B;10/07;10/08;10/09;10/10;10/12;10/13;10/14;10/16;10/17;10/18;10/19;10/20;
10/21;10/22;10/23;10/24;10/25;10/26;10/27;10/28;10/29;10/30;10/31;10/32;10/33;10/35;10/37;
10/38;10/39;10/40;10/41
3. Zrušené boli uznesenia:
10/11;10/34;10/36

















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
08/16    Miestne zastupiteľstvo
ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby informoval písomne všetkých poslancov o každom väčšom investičnom zámere, ktorý má 10 a viac bytových jednotiek alebo porovnateľný rozsah zariadení občianskej vybavenosti už v čase prípravy stanoviska mestskej časti k predmetnému zámeru v rozsahu – investor, zámer, stručný charakter, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť.
									Termín plnenia: trvalý
										 Hlasovanie : za  :  17
     					                                          		                   proti :   0
										           zdržali sa  :   0

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

Vyhodnotenie: v konaní

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/06    Miestne zastupiteľstvo

s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity a úlohy rozpočtového hospodárenia
starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu a zmeny mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu

ž i a d a 
starostu mestskej časti,
aby preveril možnosť dofinancovania rozpočtu pre EKO podnik VPS navýšením o 100 tisíc Eur.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: v konaní
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/15    Miestne zastupiteľstvo
             A.  s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly vykonania inventarizácie majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto ku dňu 31.102.2014, vrátane usporiadania rozdielov
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






2. Splnené boli uznesenia:
========================================================================
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
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
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia MU č.10/10  zo dňa 15.12.2015
========================================================================
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: SPLNENÉ prijatím Uznesenia MZ č. 10/17  zo dňa 15.12.2015
========================================================================

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: SPLNENÉ prijatím Uznesenia MZ č.10/18   zo dňa 15.12.2015
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/04  Miestne zastupiteľstvo
           k o n š t a t u j e,  že
trvá plnenie uznesení: 
21/08C; 22/33; 22/34; 05/03/D; 06/04.1;  08/09; 08/10; 08/11; 08/12; 08/16; 09/38.2; 09/38.3
	  splnené boli uznesenia:

07/27.3; 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
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/05   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15616 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č. 5148, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 853 891 a to; v rozsahu 1 432 m2 v zmysle priloženej vyznačenej kópie katastrálnej mapy (ďalej v texte aj ako „predmet nájmu“); 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; a to za nájomné:
	za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 € / m2/ rok

po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania tenisových kurtov vo výške 4,48€/m2/ rok 
; pričom osobitný zreteľ odôvodňujeme skutočnosťou, že predmet nájmu je súčasťou bývalého cyklistického štadióna, pričom v súčasnej dobe mestská časť pripravuje jeho celkovú revitalizáciu, a to vytvorením mestského parku s dominantou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene. Národné tenisové centrum, a.s. má záujem o vybudovanie dvoch tenisových kurtov, ktorých parametre budú spĺňať požiadavky pre usporiadanie davis cupových a fed cupových turnajov. Výstavbu a aj následné prevádzkovanie novovybudovaných tenisových kurtov bude realizovať Národné tenisové centrum, a.s., pričom tenisové kurty budú prístupné širokej verejnosti. 
;  na dobu 10 rokov
;  za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/06    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 (príloha č. 1 uznesenia)
príjmy bežného rozpočtu		16 281 756,54 €
výdavky bežného rozpočtu		16 281 756,54 €
príjmy kapitálového rozpočtu		  1 455 240,00 €
výdavky kapitálového rozpočtu		  5 368 316,00 €
príjmové finančné operácie		  3 988 076,00 €
výdavkové finančné operácie		       75 000,00 €

	rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie takto:

100 – daňové príjmy						9 607 068,00 €
200 – nedaňové príjmy						2 765 462,00 €
300 – granty a transfery					5 364 466,54 €
400 – príjmové operácie					3 988 076,00 €
500 – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	            00,00 €
600 – bežné výdavky					           16 281 756,54 €
700 – kapitálové výdavky					 5 368 316,00 €
800 – výdavkové operácie					      75 000,00 €

	rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 takto:

použitie Rezervného fondu					2 752 576,00 €
použitie Fondu rozvoja bývania					1 235 500,00 €

	programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016:

vo výške 21 725 072,54 €

b e r i e   n a   v e d o m i e
rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017  2018
programové rozpočty mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017  2018


- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/07    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2015, ktorým sa  vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky obcí v roku 2016.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/08    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 9/2015, 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
u k l a d á
riaditeľom škôl
použiť navýšené finančné prostriedky na platy učiteľov v materských školách               
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/09    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2015 o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
17

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/10    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 11/2015 o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
z r i a ď u j e
stálu pracovnú komisiu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s názvom „Dotačná komisia“
v o l í
členov Dotačnej komisie v zložení:
Ing. Stanislav Winkler – člen
Ing. Jozef Bielik – člen
Mgr. Vladimír Mikuš - člen
Ing. Andrej Árva - člen
Mgr. Dan Sládek - člen
Ing. Libor Gašpierik - člen
Ing. Marek Líška – člen
Ing. Pavol Galamboš – hlas poradný
Ing. Andrea Vítková – hlas poradný                
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
13

	
proti:    
1

   
zdržali sa:  
6




Vyhodnotenie: SPLNENÉ


========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/12    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2016
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
17

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2016
10/13    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
17

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/14    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Česká 10
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
16

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/16    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správu z komplexnej kontroly oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
16

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/17    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
Správa z mimoriadnej kontroly na oddelení výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu zákonnosti verejného obstarávania investičnej akcie „Kanalizačná prípojka MČ Letná“ a kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov pri je realizácii
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
16

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
3
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/18    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Správa z mimoriadnej kontroly na útvare štrukturálnych fondov a verejného obstarávania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, zameranej na kontrolu verejného obstarávania výberu odborného poradenstva pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ISRMO, kontrolu procesu poradenstva, kontrolu a súpis dokumentácie od poradcu
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
15

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/19    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e   
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992
v zmysle § 10 ods. 6  Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v maximálnej sume 75 000,- eur,
a to za nasledujúcich podmienok:
	
a)	návratná finančná výpomoc bude poskytnutá  s ročným úrokom vo výške 6 %, vzťahujúcim sa na celkovú poskytnutú sumu,
b)  Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. môže návratnú finančnú výpomoc čerpať formou čiastkových transferov alebo ju prijať jediným transferom v maximálnej výške 75000,-eur, spoločnosť rovnako môže návratnú finančnú výpomoc splácať formou čiastkových splátok alebo ju splatiť jedinou splátkou vo výške celkovej dlžnej sumy, 
c)	najneskorší termín splatnosti je 31. december 2017,
d)  Novomestská parkovacia spoločnosť bude návratnú finančnú výpomoc čerpať najskôr
od 1. januára 2016, a to na základe samostatných žiadostí, v ktorých uvedie príslušné sumy v súlade so znením bodu b),
e)	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 rezervného fondu MČ Bratislava–Nové Mesto.
f)	Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. môže poskytnutú návratnú finančnú výpomoc používať výhradne na financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti (najmä platby za telekomunikačné služby, energie, vodné a stočné a iné platby priamo spojené s užívaním kancelárskych priestorov; mzdové náklady; nákup materiálu a tovarov používaných v priestoroch spoločnosti; nákup techniky a SW; náklady na pracovné cesty; administratívne a správne poplatky a pod.) a na financovanie úloh, činností, prípadne služieb priamo súvisiacich s prípravou, budovaním a prevádzkou zón regulovaného parkovania (realizácia parkovacej politiky – rezidentský systém) na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ako aj ich údržbou či kontrolou dodržiavania príslušných režimov a pravidiel (vrátane potrebných technológií, hardvéru a softvéru).
 
2.	s p l n o m o c ň u j e    starostu
a) dohodnúť v mene MČ Bratislava-Nové Mesto s Novomestskou parkovacou spoločnosťou, s.r.o. podrobnejšie podmienky čerpania i splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci počas rokov 2016 a 2017, a to vrátane maximálneho počtu transferov a splátok i výšky jednotlivých transferov a splátok,
b) k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. v zmysle predmetnej dohody medzi MČ a spoločnosťou a schváleného uznesenia MZ MČ BANM.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/20   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
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 8, 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 01.01.2016 do 31.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
s podmienkami:
- dodatkom č. 9 k Nájomnej zmluve č. 128/02 sa nájomca zaviaže umožniť návštevníkom denného centra seniorov a knižnice bezplatné užívanie toaliet, ktoré sa nachádzajú v spoločných priestoroch budovy,
- nájomca sa zaviaže zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy vo výške 500,- € za každé jednotlivé porušenie 
	v prípade, že nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť

- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/21   Miestne zastupiteľstvo
             z r u š u j e
rozpočtovú organizáciu „Komunitné centrum Ovručská“
	Uznesenie č. 21/10, ktoré bolo prijaté na 21. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konanom dňa 15.04.2014.  
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/22   Miestne zastupiteľstvo
             z r u š u j e
uznesenie č. 01/04.03 dňa 07.01.2003, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesenie č. 2/28.2 zo dňa 25.02.2003, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
uznesenie č. 13/25 zo dňa 14.12.2004, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku
	uznesenie č. 2/11 zo dňa 11.02.2014, ktorým bol schválený Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku 
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/23  Miestne zastupiteľstvo
             z r u š u j e
uznesenie č. 01/04.4, zo dňa 15.01.1999, ktorým bol schválený Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
uznesením č. 2/28.3 zo dňa 25.02.2003, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
	uznesenie č. 14/15 zo dňa 16.12.2008, ktorým bol schválený Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesenie č. 17/18 zo dňa 16.06.2009, ktorým bol schválený Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
uznesenie č. 19/16 zo dňa 20.10.2009, ktorým bol schválený Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesenie č. 20/10 zo dňa 15.12.2009, ktorým bol schválený Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesenie č. 20/12 zo dňa 11.02.2014, ktorým bol schválený Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/24   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Štatút programovej rady v predloženom znení
s p l n o m o c ň u j e
starostu 
k podpisu štatútu programovej rady
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
21

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/25   Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Štatút časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v predloženom znení, ktorým sa zrušuje Štatút novín obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. II/12/13 zo dňa 25.06.1996 v znení dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 2/25 zo dňa 25.02.2013 a dodatku č. 2 schváleného znesením č. 6/19 zo dňa 07.10.2003
s p l n o m o c ň u j e
starostu 
k podpisu Štatútu časopisu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/26   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
1
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/27   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na rok 2016
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/28   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 123/2010 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 Odborárska 2, Bratislava, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia hlavnej budovy a telocvične stavby zhodnocujú o celkovú sumu 353 338,58 €
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/29   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia zvyšuje hodnota majetku:
a) objektu základnej školy na ul. Riazanská o sumu		vo výške 598,80 €
b) objektu materskej školy na ul. Letná o sumu			vo výške 598,80 €.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/30   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/30 v poslednej časti textu uznesenia, kde sa text „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“
mení a jeho nové znenie je nasledovné: 
„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. V prípade zvýšenia dane z nehnuteľnosti za predmetné pozemky, sa cena nájmu zvýši o alikvótnu časť, o ktorú sa zvýšila sadzba dane z nehnuteľnosti oproti platnej sadzbe dane z nehnuteľnosti v čase účinnosti nájomnej zmluvy.“ 
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0

Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/31   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom Malej zrkadlovej siene v budove Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, Vajnorská 21, súpisné číslo č. 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN par. č. 11355/1, v k.ú. Nové Mesto,;, každý pondelok a utorok od 18.00 do 20.00, na dobu neurčitú pre občianske združenie Sahadža joga Slovensko, so sídlom Kvetná 14/555, 900 51  Zohor, IČO: 308 472 57.; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu (účel nájmu), že nájomca je organizáciou poskytujúcou služby pre občanov, s poslaním pomoci pri stresových situáciách, napätiach a zdravotných problémoch, pričom tieto služby poskytuje občanom bezplatne.; za  nájomné vo výške: 6 €/hod.
; s podmienkami:
a) 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
b)  nájomná zmluva nadobudne účinnosť najskôr od 1.1.2016
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 a tiež platných predpisov a smerníc Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/32   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom Učebne č. 5 v budove Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, súpisné číslo č. 97, postavenej na pozemku registra „C“ KN par. č. 11355/1, v k.ú. Nové Mesto, 
; každý utorok od 14.30 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú 
; každú stredu od 14.30 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú
; každý štvrtok od 13.00 do 20.00, s výnimkou školských prázdnin, na dobu neurčitú 
pre Zdenu Dočekalovú, bydliskom Bílikova 9, Bratislava, 841 01 Bratislava.; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu (účel nájmu), že nájomca je súkromnou osobou v dôchodkovom veku, navyše je to bezdetná a osamelá vdova poskytujúca služby pre detských občanov formou výučby hry na klavír, čím vykrýva chýbajúcu aktivitu kurzov v SK BNM.; za  nájomné vo výške: 1,85 €/hod.
; s podmienkami:
a)  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
b)  prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou dobou 
c)  nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a tiež platných predpisov a smerníc Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
16

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/33   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
predaj pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 12807/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
	parc. č. 12807/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

zapísaných na liste vlastníctva č. 2382 pre katastrálne územie Nové Mesto
a 
- parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014, úradne overenom dňa 12.12.2014
; pre JUDr. Petra Profanta, bytom Sabinovská 9 v Bratislave; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu 200,00 €/m2, t. j. celkovo za 15 400,00 €
; za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
10

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
9
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/35   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to v rozsahu 234,27 m2 podlahovej plochy; za účelom pokračovania vo vykonávaní vlastnej administratívy a v prevádzkovaní výroby audiovizuálnych programov; na dobu určitú od 01.12.2015 do 30.11.2020 ; pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION s.r.o., so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507 ; 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: 60,46 €/ m2/ rok; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť má v objekte základnej školy na ul. Sibírska 39 prenajatú časť nebytových priestorov od roku 2008. Účelom prenájmu aj v minulosti bolo a je vykonávanie vlastnej administratívy a výroba audiovizuálnych programov. Prenajímané priestory sú školou nevyužívané a príjem z prenájmu výrazne pomáha financovaniu školy samotnej. 
; za týchto podmienok:
	Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

Spoločnosť spolu s nájomným bude škole refundovať aj zálohové platby za energie (voda a kúrenie) a to vo výške 4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného rozsahu podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových priestorov školy.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/37   Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
             Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, ktorým sa do majetku príspevkovej organizácie zveruje nehnuteľný majetok:
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 13 605/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 590 m2 v katastrálnom území Nové Mesto, evidovaný na liste vlastníctva číslo 31

; ktorého účtovná hodnota je 29 376,62 €.
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/38   Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
prenájom
kancelárskych priestorov č. 222 a č. 223, na 2. poschodí, v administratívnej budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto; na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2016 pre spoločnosť: Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992; 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 sa jedná o spoločnosť, v ktorej 100 % majetkovú účasť má mestská časť Bratislava–Nové Mesto (MČ) a ktorej je súčasne MČ zakladateľom; za nájomné vo výške: 1 €/rok
; s podmienkou:
a)   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
b)  prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/39    Miestne zastupiteľstvo
	s c h v a ľ u j e
a) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1528 na Račianskej ul. č. 87 v Bratislave, postavenom na pozemku registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a 12168, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na LV č. 2902, ktorý je vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 
b)   	priložené obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
19

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/40    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vstup mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do Združenia Malokarpatská vínna cesta
p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
aby vykonal všetky právne úkony na zabezpečenie splnenia tohto uznesenia podľa časti A. tohto uznesenia
- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
20

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
0
Vyhodnotenie: SPLNENÉ ========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/41    Miestne zastupiteľstvo
v o l í
Mgr. Vladimíra Mikuša za člena Komisie pre školstvo vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
	

- bez  pripomienok
Hlasovanie:  
za:
18

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
2


Vyhodnotenie: SPLNENÉ































3. Zrušené boli uznesenia
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/11    predkladateľ
             materiál 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 12/2015 o miestnych daniach na území  mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
stiahol z rokovania

Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/34   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, pozemku 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
nezískal dostatočný počet hlasov

Hlasovanie:  
za:
10

	
proti:    
0

   
zdržali sa:  
9
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 15.12.2015
10/36   predkladateľ
             materiál 
Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom Tranovského 47, Bratislava
stiahol z rokovania 

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


