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U Z N E S E N I A


z  8. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  4. októbra  2011


Miestna rada prerokovala : 
 	

 1.   Schválenie programu rokovania
 2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
 3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 4.   Návrh  úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 5.   Návrhy na prevod bytov v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 6.   Návrh  na  schválenie prípadu osobitného zreteľa  týkajúceho  sa  nájmu pozemku parc. č. 19379 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, Bc. Milana Chudého a Mgr. Katarínu Chudú 
 7. Návrh  na schválenie Zmluvy o majetkovom vyrovnaní poskytnutom za stavebný objekt – železničnej  lávky v súvislosti so stavbou „Projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T s  letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“
 8.  Návrh  na odpredaj  pozemku  registra „C“ KN parc. č. 5934/7, zastavané  plochy a  nádvoria o výmere 19 m2 vedenom na LV č. 3610 v  k. ú. Vinohrady pre RNDr. Róberta Fekára, bytom Ambrová č. 20, 831 03 Bratislava
 9. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedenej na LV č. 3610 v  k. ú. Vinohrady pre p. Ing. Antona Ružičku, bytom Ambrová č.  4, 831 03 Bratislava
	Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady pre p. MVDr. Ota Orbana, bytom Ambrová 2, 831 03 Bratislava

Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/9, č. 15120/11, č. 15120/12, č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto
Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Na Roličkách“
Informácia k zámeru projektu: vybudovania, renovácie a údržby stojísk zmesového a komunálneho odpadu v MČ B-NM spoločnosťou  SSZKO, s.r.o. so sídlom Planckova č. 4, 851 01 Bratislava
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 5984/1 a parcely č. 5984/2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Zbyhněva Stebela s manželkou, bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava


Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-15  nasledovné uznesenia: 
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8/01  Miestna rada
         s c h v a ľ u j e
         program  rokovania  s pripomienkami : do programu rokovania zaradiť body :
         -  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011
         -  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc.č. 15120/9, č. 15120/11, č. 15120/12, č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto
         -  Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Na Roličkách“
         - Informácia k zámeru projektu: vybudovania, renovácie a údržby stojísk zmesového a komunálneho odpadu v MČ B-NM spoločnosťou  SSZKO, s.r.o. so sídlom Planckova č. 4, 851 01 Bratislava
         -  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 5984/1 a parcely č. 5984/2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Zbyhněva Stebela s manželkou, bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava
											Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
8/02  Miestna rada
          v o l í
         overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Libora Gašpierika
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
8/03  Miestna rada
         k o n š t a t u j e,    ž e 
1. trvá plnenie uznesení:
              2/05,  5/16,7/08, 7/09, 7/11, 7/12, 7/17, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25

         2. splnené boli uznesenia:   
	5/07, 5/08,  7/03, 7/04, 7/05, 7/06, 7/07, 7/10, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/18, 7/19, 7/20, 7/21
	
         3. ruší uznesenie:
             5/06
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0

8/04  Miestna  rada
          o d p o r ú č a
          Miestnemu zastupiteľstvu
          s c h v á l i ť 
          úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2011    
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0


8/05  Miestna  rada
         s c h v a ľ u j e 
	prevod obecných bytov v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o prevode bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien  a doplnkov  do vlastníctva  nájomcov:
Mgr. Katarína  Csányiová,  bytom  Osadná  č. 8, Bratislava
Erik Tenk,  bytom  Čsl. parašutistov  č. 25, Bratislava
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
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8/06  Miestna  rada
         o d p o r ú č a
         Miestnemu zastupiteľstvu
         s c h v á l i ť 
nájom pozemku parc. č. 19379 - záhrady o výmere 587 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom výstavby komunikácie a sietí technickej infraštruktúry v zmysle územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, bytom Staré záhrady č. 10, 821 05 Bratislava a  Bc. Milana Chudého a Mgr. Kataríny Chudej, obaja bytom Ševčenkova č. 12, 851 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm.c), zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné  2 €/m2/rok, celkovo za 1.174 €/rok
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
8/07  Miestna  rada
         1. b e r i e   n a  v e d o m i e
návrh Zmluvy o majetkovom vyrovnaní uzavretej v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka, predmetom ktorej je majetkové vyrovnanie za objekt - Železničná lávka, postavená v roku 1959, ktorá slúži na pešie prepojenie ulíc Račianskej a Podnikovej, a to za účelom zriadenia staveniska k stavbe za podmienky finančného vyrovnania

         2. u k l a d á
             prednostovi MÚ
             vypracovať nový znalecký posudok tejto lávky mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
											Hlasovanie : za :   5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
8/08  Miestna rada
         n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom RNDr. Róbertovi Fekarovi a Ing. Silvii Fekarovej, rod. Pechovej, obaja bytom Ambrova č. 20 v Bratislave, a to v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov a po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora hl. m. SR Bratislavy k odpredaju predmetného pozemku minimálne za cenu podľa znaleckého posudku č. 169/2011 zo dňa 2. 8. 2011 Ing. Petra Vinklera, zvýšenú o cenu samotného  znaleckého posudku, t. j. za cenu 2.065,42 € 
											Hlasovanie : za :  0
      					                                          		                 proti :  4
									          zdržali sa :  1
8/09  Miestna rada
         n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom Prof. Ing. Antonovi Rúžičkovi, CSc. a Klarise Rúžičkovej, rod. Bedečovej, obaja bytom Ambrova č. 4 v Bratislave, a to v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b), zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora hl. m. SR Bratislavy k odpredaju predmetného pozemku minimálne za cenu podľa znaleckého posudku č. 168/2011 zo dňa 2. 8. 2011 Ing. Petra Vinklera zvýšenú o cenu samotného  znaleckého posudku, t. j. za cenu 1.955,42 € 
											Hlasovanie : za :  0
      					                                          		                 proti :  4
									          zdržali sa :  1
8/10  Miestna rada
         n e s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom MVDr. Otovi Orbanovi a Jozefe Orbanovej, rod. Kalincovej obaja bytom Ambrova č. 2 v Bratislave, a to v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b),  zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí v znení neskorších  predpi-
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sov, a to po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora hl. m. SR Bratislavy k odpredaju predmetného pozemku za cenu minimálne podľa znaleckého posudku č. 167/2011 zo dňa 2. 8. 2011 Ing. Petra Vinklera zvýšenú o náklady cenu samotného znaleckého posudku, t. j. za cenu 2.167,82 € 
											Hlasovanie : za :  0
      					                                          		                 proti :  4
										          zdržali sa :  1
8/11  Miestna rada
         o d p o r ú č a
         Miestnemu zastupiteľstvu
z r u š i ť 
         uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/20 zo dňa 20.9.2011
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
8/12  Miestna rada
         o d p o r ú č a
         Miestnemu zastupiteľstvu
         s c h v á l i ť 
         nájom časti obecného pozemku
	na parc. č. 15120/11 k. ú. Nové Mesto o výmere 18 m2, na ktorom stojí garáž – prístrešok na domový odpad za nájom 5,93 €/m2/mesiac
	na parc. č. 15120/12 k. ú. Nové Mesto a na parc. č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto spolu o výmere 36 m2, na ktorom stoja dve garáže – sklad návratných obalov za nájom 5,93 €/m2/mesiac

na parc. č. 15120/9 k. ú. Nové Mesto o výmere 103 m2 na letnú terasu, ktorú využíva len v čase od 1. 4. do 30. 10. – t.j. 7 mesiacov za nájom 11,85 €/m2/mesiac
na umiestnenie 2 informačných tabúľ za nájom 30 €/kus/rok
ako prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre JUDr. Viliama Žákoviča. Starohradská 14, 851 05 Bratislava, na obdobie od 1.10.2011 na dobu neurčitú
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
8/13  Miestna rada
         o d p o r ú č a
         Miestnemu zastupiteľstvu
         s c h v á l i ť 
         premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska – Pri Bielom kríži na ulicu „Na Roličkách“
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  3
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   1
8/14  Miestna rada
         1. b e r i e   n a v e d o m i e
Informáciu k zámeru projektu: vybudovania, renovácie a údržby stojísk zmesového a komunálneho odpadu v MČ B-NM spoločnosťou  SSZKO, s.r.o. so sídlom Planckova č. 4, 851 01 Bratislava

         2. u s t a n o v u j e
             pracovnú skupinu,
             ktorá sa bude touto problematikou zaoberať v spolupráci so zástupcami spoločnosti SSZKO, s.r.o. v zložení:
	predseda : Ing. Branislav Feješ
	tajomníčka : Ing. Miriam Kamhyiehová
	členovia : Ing. Libor Gašpierik a jeden zástupca poslaneckých klubov
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0
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8/15  Miestna rada
         o d p o r ú č a
         Miestnemu zastupiteľstvu
         s c h v á l i ť 
         nájom časti  pozemku registra „C“ KN parc. č. 5984/1 a parc. č. 5984/2, v k. ú. Vinohrady o celkove výmere o výmere 9,6 m2  z za účelom vybudovania odkvapového chodníka a jeho údržby k stavbe  rodinného domu so súp. č. 13025, na  pozemku registra „C“  parc. č. 5989/14 pre  Ing. Zbyhněva Stebela a manželku PharmDr. Janu Stebelovú, bytom Klemensova č. 7, 811 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné 10,- €/m2/rok celkovo za 96 €/rok
	- bez pripomienok								Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :   0














	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf   Kusý
                     prednosta						     starosta










Ing. Libor Gašpierik
overovateľ















Bratislava   4. 10. 2011

Spracovala :  Júlia Červenková
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