
MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

file_0.png

file_1.wmf



U Z N E S E N I A


z  13. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  28. februára  2012


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  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
 5.  Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nebytových priestorov  v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
 6.  Návrh  na  zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/16 zo dňa 3. 11. 2011
 7.   Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky
 8.   Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
 9.  Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011
10.  Správa o činnosti Televízie Nové Mesto  Bratislava  za rok 2011 
11. Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012 
12.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov
13.  Návrh  na  odpredaj  pozemkov  registra  „C“,  KN  parc.  č. 12780/231 - zastavané  plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parc. č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parc. č. 12780/252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B
   14. Návrh uznesenia k  prenájmom pozemkov  zastavaných  stavbami  garáží vo vlastníctve tretích osôb
15. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – zastavané plochy o výmere 2000 m2 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/76 až 100 – zastavané plochy a nádvoria všetky o výmere 18 m2  a parc. č. 12780/213 o výmere 18 m2 zapísaných na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť FESTAP, s.r.o., so sídlom Hattalova č. 2, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B
16. Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí v budove Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto  na Junáckej  č. 1, v Bratislave pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto, IČO:00 177 474 0102, Kutuzovova č. 17, 831 03  Bratislava
17.  Návrh na vytvorenie obchodnej spoločnosti 
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Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-17  nasledovné uznesenia: 


13/01   Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
            program  rokovania  bez pripomienok 
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

13/02  Miestna rada
           v o l í
           overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Stanislava Winklera
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

13/03   Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
1.   trvá plnenie uznesení:
                   2/05, 7/12, 7/25, 8/05, 8/14, 10/08, 11/04, 12/06
2.   splnené boli uznesenia:   
 10/05, 10/07, 11/05, 11/06, 12/03,12/04, 12/05, 12/07, 12/08
3.   ruší  sa uznesenie:
8/07 
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  nebytových  priestorov na Makovického č. 4  v  Bratislave
	- s pripomienkou   							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

 13/05   Miestna rada
b e r i e   n a   v e d o m i e
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových  priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v Bratislave
- s pripomienkami :
     1. zapracovať pripomienky do materiálu
     2. predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 27. 3. 2012 
						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/06   Miestna rada
A.  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.  7/16  zo  dňa 3. 11. 2011
B.  s p l n o m o c ň u j e
      riaditeľa EKO-podniku VPS
      uzatvoriť zmluvu o prenájme v súlade so schváleným cenovým výmerom s podmienkou doplatenie nájomného spätne za 3 roky
			  							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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13/07   Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
návrh na pomenovanie ulíc v lokalite „Ahoj - Briežky“ názvami Pálavská, Neronetová, Merlotová, Alibernetová
- s pripomienkami :
  1. spracovať zoznam ulíc mestskej časti pomenovaných po víne
  2. spracovať zoznam možností pomenovania ulíc po víne														Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/08   Miestna rada
s ť a h u j e   z r o k o v a n i a
návrh na premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska - Otonelská na ulicu „Lipovinová“
- s pripomienkami :
  1. spracovať zoznam ulíc mestskej časti pomenovaných po víne
  2. spracovať zoznam možností pomenovania ulíc po víne
  3. oboznámiť občanov s trvalým pobytom v danej lokalite o možnosti výberu názvu ulice zo zoznamu možností
     										Hlasovanie : za :  7
    					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/09   Miestna rada
b e r i e   n a    v e d o m i e 
správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava- Nové Mesto „Hlas Nového Mesta“ v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/10   Miestna rada
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o činnosti Televízie Nové Mesto Bratislava za rok 2011
- s pripomienkami							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/12   Miestna rada
s ť a h u j e   z r o k o v a n i a
návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o nájme bytov
- s pripomienkami :
  1. zapracovať pripomienky do materiálu
  2. predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 27. 3. 2012 
									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
13/13   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. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2  zapísané na LV č. 5510 
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v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 263/2011 zo dňa 12. 12. 2011 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, 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 81.900 € 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. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť
- s pripomienkou: - doplniť územno-plánovaciu informáciu														Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

13/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
uznesenie o prenájme pozemkov zastavaných stavbami garáži vo vlastníctve tretích osôb           v  k. ú. Nové Mesto lokalita Bartoškova, Budyšínska, Šancová, Varšavská, Tetmayerova, Za kasárňou, Pluhová, Halašova, Riazanská, Robotnícka, Sreznievskeho, Gavlovičova, Semianova a v k. ú. Vinohrady lokalita Opavská, Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová, Guothova za cenu v súlade s uznesením č. 8/14, v súlade s ustanovením § 9a,         ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípady hodné osobitného zreteľa 
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


13/15   Miestna rada
s ť a h u j e   z r o k o v a n i a
 prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30.606 m2, z ktorého sa prenajíma časť o výmere 1.532 m2 a pozemkov registra „C“ KN: 
- s pripomienkami :
  osloviť všetky firmy susediace s priľahlými pozemkami a závery zo spoločného stretnutia predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 27. 3. 2012
									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

13/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí o výmere podlahovej plochy 16,57 m2, nachádzajúceho sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v Bratislave, so súp. č. 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 15123/11 a zapísanej na LV č. 5750 v  k. ú. Nové Mesto pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto, IČO: 00 177 474 0102, Kutuzovova č. 17, 831 03  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 určitú, odo dňa účinnosti zmluvy na 1 rok, za nájomné 1 €/rok
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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13/17   Miestna rada
b e r i e   n a    v e d o m i e 
informáciu o založení obchodnej spoločnosti 










	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf   Kusý
                     prednosta						starosta







Ing. Stanislav Winkler
overovateľ




























Bratislava   28. 2. 2012
Spracovala :  Júlia Červenková
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