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U Z N E S E N I A
zo  16. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  22. mája  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  plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2012
  5.  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
  6.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008, VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby
  8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave 
     9.  Návrh na prevod obecného bytu Kutuzovova č. 15, Bratislava
   10.  Návrh na odpis trvalo nedobytnej pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 10, Bratislava, nájomca Tanečná škola Jagermajster, s.r.o. 
   11.  Správa o starostlivosti a ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   12.  Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13.  Správa o priebehu a výsledku rokovania so spoločnosťou OMEGA PLUS, s.r.o.
14.  Návrh na poskytnutie dotácie spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o.
15.  Návrh  Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy 
17.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Máriu Mackovú, bytom Tehelná č. 6, 831 03 Bratislava 
18.  Návrh kapitálových výdavkov v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012
19.  Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. , Bratislava
20.  Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
21.  Návrh Dodatku č. 10  k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS
22. Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
23. Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov – garáží a motorkární
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24. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1278/255 – ostatné plochy o výmere 160 m2 k.ú. NM, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, par. Č. 127/80/248- ostané plochy  o výmere 848 m2 v k.ú. NM pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný na OR OS BA I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4398/B
25. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava
26. Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10 zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17.04.2012
27. Návrh na poskytnutie dotácií vo výške 500,00 € mesačne pre Domov sv. Jána z Boha, n. o. na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc
28. Návrh na úpravu rozpočtu – časť investície na rok 2012

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1- 28  nasledovné uznesenia: 


16/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami: - do programu rokovania zaradiť body:
   - Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
             -  Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov – garáží a motorkární
             -  Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1278/255 – ostatné plochy o výmere 160 m2 k.ú. NM, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, par. Č. 127/80/248- ostané plochy  o výmere 848 m2 v k.ú. NM pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný na OR OS BA I, Oddiel: Sa, Vložka č. 4398/B
              - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava
             - Návrh na zrušenie uznesenia č. 10/25 z 10 zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 17.04.2012
              - Návrh na poskytnutie dotácií vo výške 500,00 € mesačne pre Domov sv. Jána z Boha, n. o. na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc
              - Návrh na úpravu rozpočtu – časť investície na rok 2012

            			 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Libora Gašpierika
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
1.    trvá plnenie uznesení:
     	7/12, 10/08, 13/12,13/15, 14/04, 14/09, 14/11, 14/17, 14/18, 15/04, 15/05, 15/08, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/14
2.  splnené boli uznesenia:   
13/04, 14/05, 15/03, 15/06, 15/07, 15/13, 15/15
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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16/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2012
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

16/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  z o b r a ť    n a    v e d o m i e 
1.  Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2011
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
B.   s c h v á l i ť 
1.	Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 bez výhrad
2.   Záverečný  účet  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 14.308.661,70 €, výdavky 14.116.169,38 € a prebytok 192.492,32 €
- v kapitálovom rozpočte príjmy 104.137,87 €, výdavky 147.621,25 € a schodok 43.483,38 €
3.  Prebytok  rozpočtového hospodárenia  po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011 vo výške 100.598,18 €
4.  Zostatok finančných operácií po usporiadaní  vo výške 807.654,72 €  vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
5.  Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2011
6. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a účtovné závierky organizácií za rok 2011
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

16/06   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava- Nové Mesto č. 5/2004  zo dňa  14. 12. 2004  v  znení VZN  MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa  11. 12. 2007,  VZN MČ B-NM   č. 22/2008  zo dňa  16. 12. 2008  a  VZN  MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 a VZN MČ B-NM č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011  
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   1
									          zdržali sa :  0

16/07   Miestna  rada
A.  s c h v a ľ u j e 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  o poskytovaní a úhradách za  sociálne služby
	bez pripomienok
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o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách  za sociálne služby
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/08   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 nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave 
  - bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

16/09   Miestna rada
s c h v a ľ u j e 
prevod obecného  bytu č. 1 na Kutuzovovej č. 15 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  súčasného  nájomcu  Zuzany Huanovej
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/10   Miestna rada
s c h v a ľ u j e 
	odpis trvalo nedobytnej pohľadávky vo výške 2.862,99 € vzniknutej neplatením nájomného za prenajatý nebytový priestor na Škultétyho č. 10, nájomcom ktorého bola spoločnosť Tanečná škola Jagermajster, s. r.o., so sídlom na  ulici 29. augusta č. 38 v Bratislave
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/11   Miestna rada
b e r i e   n a   v e do m i e
správu o starostlivosti a ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/12   Miestna rada
b e r i e   n a   v e do m i e
správu o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/13   Miestna rada
b e r i e   n a   v e do m i e
správu o priebehu a výsledku rokovania so spoločnosťou OMEGA PLUS,  s.r.o. 
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   1
									          zdržali sa :  0
16/14   Miestna rada
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie dotácie vo výške 6.000 € spoločnosti REGIONMEDIA, s. r. o.. Dotácia bude využitá na zabezpečenie, výrobu a šírenie informácií o dianí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto cez vysielanie Západoslovenskej televízie
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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16/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

16/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislava, ktorým sa navrhujú upraviť kompetencie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami 
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

16/17   Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parcely č. 6459, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parcely č. 6460, záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Máriu Mackovú, bytom Tehelná č. 6, 831 03  Bratislava, v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 62/2012 zo dňa 23. 3. 2012, vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 96.822,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť

16/18   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
kapitálové výdavky v rozpočte EKO-podniku VPS pre rok 2012:


položka
prostriedok
počet
cena bez DPH
1
komunálne multifunkčné vozidlo
1 ks
71 300,00 €
2
nadstavba na zber a odvoz odpadu a exkrementov
1 ks
10 400,00 €
3
kombinovaná sacia cisterna na čistenie vpustí, kanalizácií, šácht
1 ks
29 200,00 €
4
vysprávková sústava pre opravu komunikácií
1 ks
28 600,00 €
5
sypačová nadstavba s rozmetadlom na zimnú údržbu komunikácií
1 ks
8 000,00 €
6
snehová radlica 
1 ks
2 200,00 €
       kapitálové výdavky celkom s DPH 20% : 179.640,00 €
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/19   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:
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- doložiť stanovisko právneho oddelenia a stanovisko miestneho kontrolóra											Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/20   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/21   Miestna rada
A. b e r i e   n a  v e d o m i e
Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO-podniku verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 20. 12. 1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24. 12. 1993; Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 38/07 zo dňa 14. 7. 1994; Dodatku č. 3 schváleným uznesením č. II/7/11 zo dňa 5. 9. 1995; Dodatku č. 4 schváleným uznesením č. II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997; Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. M5/03A zo dňa 30. 7. 2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 15. 10. 2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 zo dňa 21. 6. 2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 18/11 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 schváleným uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16. 6. 2009
             - s pripomienkami:
               1. pripomienky z komisií MZ zapracovať do materiálu
               2. materiál po zapracovaní pripomienok z komisií MZ a miestnej rady predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 11. 6. 2012 a následne do miestneho zastupiteľstva dňa 12. 6. 2012

B. o d p o r ú č a
     Miestnemu zastupiteľstvu
     s c h v á l i ť
      Dodatok č. 10 k zriaďovacej listine EKO-podniku verejnoprospešných služieb schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 20. 12. 1990 uznesením č. 2/1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 v znení Dodatku č. 1 schváleným uznesením č. 31/13/B2 zo dňa 24. 12. 1993; Dodatku č. 2 schváleným uznesením č. 38/07 zo dňa 14. 7. 1994; Dodatku č. 3 schváleným uznesením č. II/7/11 zo dňa 5. 9. 1995; Dodatku č. 4 schváleným uznesením č. II/22/14 zo dňa 16. 12. 1997; Dodatku č. 5 schváleným uznesením č. M5/03A zo dňa 30. 7. 2002; Dodatku č. 6 schváleným uznesením č. 24/34 zo dňa 15. 10. 2002; Dodatku č. 7 schváleným uznesením č. 16/18 zo dňa 21. 6. 2005; Dodatku č. 8 schváleným uznesením č. 18/11 zo dňa 18. 10. 2005 a Dodatku č. 9 schváleným uznesením č. 17/08.3 zo dňa 16.6.2009
             									Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/22   Miestna rada
A. s c h v a ľ u j e
     Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

B. o d p o r ú č a
     Miestnemu zastupiteľstvu
      s c h v á l i ť
      Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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16/23   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
cenový výmer na účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu ako prípady hodné osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Predmet nájmu
Cena
za MJ
Garáže
20,00 €/rok
1 m2
Motorkárne
20,00 €/rok
1 m2
            - s pripomienkami: 
- 1. v zmluve o nájme zakotviť zákaz práva nájmu tretej osobe. V prípade porušenia zrušiť nájom, resp. odstúpiť od zmluvy a vyrubiť pokutu
- 2. ročne kontrolovať dodržiavanie podmienok nájmu
									Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/24   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. 12780/248 – ostatné plochy o výmere 848 m2 a parcely č. 12780/255 – ostatné plochy o výmere 160 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho Geometrického plánu č. 28/2011 vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM, pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 36/2012 zo dňa 05.03.2012 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 149 000,00 € 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						
               - doložiť stanovisko primátora
									Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/25   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9, záhrady o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom prístupu k pozemku registra „C“ KN parcele č. 6727/2 a k rodinnému domu so s. č. 2307 na parcele č. 6727/2 pre MUDr. Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom Ľ. Fullu 22, 841 05  Bratislava, po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 02.12.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 28 300,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť 
- s pripomienkou:
   - vyrubiť nájom spätne za dobu užívania				Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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16/26   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
z r u š i ť
             uznesenie č. 10/23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 17.04.2012, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov kancelárií č. 104 až 108 a kancelárií č. 115 až 111 a WC nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/11 o výmere 989 m2 na Junáckej ul. č. 1, zapísanej na LV č. 5750, katastrálne územie Nové Mesto pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie so sídlom Hubeného 25 v Bratislave 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 jeden rok za nájomné vo výške 21,- € / m2 / rok celkovo za 8 781,36 € / rok.
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
16/27   Miestna rada
b e r i e   n a   v e do m i e
Návrh na poskytnutie dotácie vo výške 500,00 € mesačne pre Domov sv. Jána z Boha, n. o. na projekt denného centra pre ľudí odkázaných na cudziu pomoc
- bez pripomienok							Hlasovanie : za :  3
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  3
16/28   Miestna rada
A. s ť a h u j e   z r o k o v a n i a
     návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012 
B. u k l a d á
     prednostovi MÚ 
     zapracovať pripomienky do návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012  a materiál predložiť na rokovania MR dňa 11. 6. 2012 a následne na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 12. 6. 2012
	






	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						     starosta






Ing. Libor Gašpierik
overovateľ








Bratislava      22. 5. 2012
Spracovala :  Júlia Červenková
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