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U Z N E S E N I A

z  10. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  6. decembra  2011

Miestna rada prerokovala : 
 1.   Schválenie programu rokovania
 2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
 3.   Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
       4.   Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 
 5.  Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava
 6. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy mestskej časti
 7. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Jany Volochovej.
 8. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
 9.  Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO: 35 879 483

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-  9.  nasledovné uznesenia: 

10/01  Miestna rada
           s c h v a ľ u j e
           program  rokovania  s pripomienkami :  do programu rokovania doplniť body :
           - Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava
           - Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy mestskej časti
          - Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Jany Volochovej.
          - Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
         - Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO: 35 879 483					Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


Strana 1


10/02  Miestna rada
           v o l í
           overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Libora Gašpierika
 - bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/03   Miestna  rada
            A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
	     návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
                  s pripomienkami
            B.  u k l a d á 
                  prednostovi MÚ 
                 1. zapracovať pripomienky do návrhu rozpočtu
	    2. prepracovaný materiál predložiť na rokovanie miestnej rady	T: 20. 12.2011
                 3. predložiť materiál na rokovanie Komisií MZ MČ B-NM
											Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/04   Miestna  rada
            A.  b e r i e   n a v e d o m i e 
	    Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie 
                 majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 
                 - s pripomienkami
            B.  u k l a d á 
                  riaditeľovi EKO-podniku VPS 
                 1. zapracovať pripomienky do predkladaného návrhu 
                 2. vypracovať materiál rozdelený na prenájmy Kuchajda a prenájmy Tržnica
	    2. prepracovaný materiál predložiť na rokovanie miestnej rady	T: 20. 12.2011
											Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/05   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
	odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava
	- s pripomienkou: doplniť znalecký posudok				Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/06   Miestna rada
            o d p o r ú č a
            Miestnemu zastupiteľstvu
            s c h v á l i ť 
Cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu 


predmet nájmu
účel nájmu
cena 
za MJ
Oplotenie
na umiestnenie bilboardu (cca 510 x 240 cm)
500,00 € /rok
1/ks
 
na umiestnenie oznamovacej tabule (cca 180 x 100cm)
70,00 € / rok
1/ks
Pozemok
pod garážou 
Pozemok zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve tretej osoby
 3,00 € / rok
1/m2
pozemok – záhrada
Využitie na záhradkárske účely
2,00 € / rok 
1/m2
pozemok – ostatné plochy
prístup na pozemok pre nepodnikateľské účely
10,00 € / rok
1/m2
 
pod letnou terasou
         0,66 € / denne
1/m2
 
oplotený, kontajnerové stojisko
  1,00 € / rok
1/m2

prístup na pozemok pre podnikateľské účely
15,00 € / rok
1/m2

na umiestnenie bilboardu
585,00 € / rok
1ks
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ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona                  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
	- s pripomienkami							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/07   Miestna rada
            o d p o r ú č a
            Miestnemu zastupiteľstvu
            s c h v á l i ť 
predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, spolu o výmere 68 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto manželom - JUDr. Ľubomír Voloch a Jana Volochová, obaja bytom Robotnícka 9, Bratislava, za cenu znaleckého posudku č. 191/2011 zo dňa 30.09.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 7 771,33 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
	- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/08   Miestna rada
s ť a h u j e
      z rokovania 
návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria           o výmere 40 m2, evidovanej na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE  Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za cenu znaleckého posudku č. 189/2011 zo dňa 30.09.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 4 436,53 € 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 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

s p l n o m o c ň u j e    
       starostu mestskej časti
rokovať o predaji  pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovanej na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady so zástupcami spoločnosti ZSE  Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
	- s pripomienkami							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
10/09   Miestna rada
            o d p o r ú č a
            Miestnemu zastupiteľstvu
            s c h v á l i ť 
predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO : 35 879 483,  za  cenu  znaleckého  posudku č. 190/2011 zo dňa 30. 09. 2011 
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vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 1 727,23 € 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 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
	- s pripomienkami : navýšiť  cenu  na 235,- €/m2, celkovo za 3 995,-  €													Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
										          zdržali sa :  0 

  








	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf   Kusý
                     prednosta						   starosta













Ing. Libor Gašpierik
overovateľ











Bratislava   6. 12. 2011
Spracovala :  Júlia Červenková
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