Mestská  časť  Bratislava – Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 


Z á p i s n i c a

z  15. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  24. 4. 2012



Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm, Mgr. Pfundtner, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Augustinič


Rokovanie  15. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkami, z programu rokovania vypustiť body: „Návrh na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS“ a  „Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou MČ B-NM“; do programu rokovania zaradiť body: 
-   Návrh na odpredaj pozemkov  registra „C“ KN  parc. č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2, k. ú. Nové Mesto, 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, parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 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; 
-   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6726/9 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05 Bratislava; 
-    Vyjadrenie za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto k Dotazníku - parkovacia politika;
-    Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave  (uznesenie č. 15/01). 

V súvislosti s „Návrhom na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave“ členovia MR obdržali materiál „Zmluvu o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4, uzatvorenú v zmysle § 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov“.


Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka (uznesenie č. 15/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:
1
1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

	Správu predložil Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, splnené  boli uznesenia a ruší sa uznesenie  podľa  predtlače. Po preskúmaní správy o kontrole plnenia uznesení MR MČ B-NM miestny kontrolór k vyhodnoteným uzneseniam predložil súhlasné stanovisko. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/03.

Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora

Mgr. Kusý oboznámil členov MR, že dňa 27. 4. 2012 (piatok) o 8.30 hod. sa uskutoční stretnutie komisie v zložení Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner a Ing. Augustinič, ktorá sa bude zaoberať návrhom na najvýhodnejšie riešenie účelu nájmu nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8.						
	
	Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá vo svojom stanovisku predložila pozmeňujúci návrh – „Spracovať nový návrh na súťaž návrhov s prihliadnutím spôsobu využitia a pre potreby umiestnenia detí mestskej časti“. 	
Starosta MČ ďalej  uviedol, že materiál je  potrebné dopracovať podľa vzoru návrhu na vyhlásenie OVS na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice. Navrhol realizovať nasledovné úlohy.

Úlohy:
	   Dopracovať materiál podľa vzoru  návrhu OVS Konská železnica.

Z.: Ing. Kollárik
2. Vypracovať projekt s presným finančným rozpočtom na jednotlivé nevyhnutné rekonštrukčné  práce na objekte nehnuteľnosti  Pionierska č. 8.			
Z.: Ing. Kollárik
3. Po dopracovaní návrhu podľa pripomienok a úloh z MR, návrh na OVS Pionierska opätovne predložiť na následné rokovanie miestnej rady dňa 22. 5. 2012.			
Z.: Ing. Kollárik
4.   Na  rokovanie  komisie k riešeniu účelu nájmu nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 dňa 27. 4. 2012 zabezpečiť  schématický  náčrt  všetkých miestností nachádzajúcich sa v objekte.
										Z.: Ing. Kollárik
5.  Zabezpečiť miestnu obhliadku nehnuteľnosti Pionierska č. 8 pre členov komisie Mgr. Pfundtner a Ing. Augustinič. 				 	Z.: Ing. Kollárik

V diskusii vystúpili  Ing. Augustinič, Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, p. Szusčík a MUDr. Dubček.  
	Miestna rada zobrala na vedomie návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora“  a uložila prednostovi MÚ B-NM dopracovať materiál podľa vzoru k materiálu OVS Konská železnica; vypracovať projekt s finančným rozpočtom nevyhnutných rekonštrukčných prác a predložiť materiál na rokovanie MR dňa 22. 5. 2012. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/04.
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3. 	Návrh  na  prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava

Mgr. Kusý  uviedol, že predmetom  prevodu je motorové vozidlo Peugeot - Boxer 320 MH, rok výroby 1997. Jedná sa o skriňové nákladné vozidlo (diesel), ktoré zabezpečovalo rozvoz stravy do klubov dôchodcov, zároveň bolo využívané  pri rôznych akciách organizovaných MČ B-NM. Vozidlo má najazdených 144.558 km. Zostatková hodnota vozidla je nulová. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť prevod majetku - motorového vozidla Peugeot - Boxer 320 MH  z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava bez pripomienok.

	Miestna rada prijala uznesenie č. 15/05.

4.	Správa o príprave Kultúrneho leta 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Materiál predložil Mgr. Tettinger, hovorca MČ B-NM. Správa obsahuje dramaturgiu Kultúrneho leta 2012 v MČ B-NM, program je obohatený o športové a zábavné podujatia pre všetkých obyvateľov MČ, ale i pre ostatných Bratislavčanov. XXI. ročník KL bude zahájený 23. júna 2012, záver KL je predbežne naplánovaný na 8. september 2012.

	Miestna  rada zobrala na vedomie správu  o  príprave Kultúrneho leta 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/06.

5. 	Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2012 

Správu predložil Ing. Molnár,  riad. EKO-podniku VPS, ktorá obsahuje harmonogram prác súvisiacich s  prípravou prevádzky prírodného areálu Kuchajda na letnú sezónu 2012.
 
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, MUDr. Dubček, Ing. Gašpierik a JUDr. Mikulec.

Úlohy:
1.  Zabezpečiť ochranu poriadku a  majetku v  areáli Kuchajda  strážnou službou (SBS),     podobne i na Račianskom mýte, prípadne zintenzívnenie  výkonu hliadok MsP. 
  							Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS
2.   Doriešiť parkovanie v areáli Kuchajda  pri „Čínskej reštaurácii“ a spoplatnenie sociálnych služieb v areáli (WC).				Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

	Miestna  rada zobrala na vedomie  správu  o  príprave areálu Kuchajda na leto 2012 s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/07.
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6. 	Návrh  Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Biharyová, poverená ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku oboznámila členov MR s navrhovanými zmenami, ktoré vyplynuli z rokovania Komisie sociálnych vecí a bývania dňa 23. 4. 2012. Vo svojom  stanovisku  komisia nesúhlasila so zmenou navrhovanou právnou skupinou: v pôvodnom texte nahradiť spojenie „na území Bratislavy“ za spojenie „na území Bratislavského samosprávneho kraja“. Komisia navrhla ponechať v celom texte „Návrhu Zásad  ...“ pôvodné spojenie „na území Bratislavy“. V § 3, ods. 1, písm. c) komisia odporučila doplnenie chýbajúceho textu v znení: „...podľa písm. a), bod 2 tohto odseku.“. Komisia ďalej navrhla vloženie nového ustanovenia § 7 v znení: „Mestská časť práva a povinnosti nájomcov môže bližšie upraviť v domových poriadkoch, ktorými sú nájomníci povinní sa riadiť.“ Pôvodné ustanovenia § 7 a § 8 sa prečíslujú na § 8 a § 9.
Účelom návrhu je stanovenie nového postupu pri prenájmoch mestských a obecných bytov, ktoré sú vo vlastníctve, resp. sú zverené do správy MČ, zadefinovanie pojmu mestský a obecný byt ako aj  určenie jednotnej doby nájmu a stanovenie možnosti jej predĺženia resp. zmeny na dobu neurčitú. Prílohu navrhovaných zásad tvorí Dražobný poriadok MČ B-NM, žiadosť o nájom obecného bytu a zaradenie žiadosti do zoznamu žiadateľov.

V diskusii vystúpili JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, Mgr. Kusý a Ing. Gašpierik.
Úlohy:
	Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM dopracovať v zmysle pripomienok členov MR (opraviť formálne náležitosti, čestné vyhlásenie o plnení finančných záväzkov, platovej schopnosti a pod.)  a  akceptovať stanovisko Komisie sociálnych  vecí a bývania MZ MČ B-NM. 						Z.: Mgr. Biharyová
	Do nariadenia „Domového poriadku“ na Bojnickej ulici zapracovať dodatok, ktorý bude riešiť neprispôsobivých nájomníkov, na ktorých sa permanentne sťažujú ostatní obyvatelia nájomných bytov  (porušenie  nariadenia riešiť zrušením zmluvného práva nájmu bytu).

Z.: Mgr. Biharyová
3.  Prijať  zásadu  prideľovania  nájomných bytov len žiadateľom, ktorí nie sú vlastníkmi všeobecne žiadneho bytu.				
Z.: Mgr. Biharyová
4.  Kompletný prepracovaný návrh zaslať e-mailom Ing. Bartošovi, predsedovi Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM  a následne  predložiť  na rokovanie MR dňa 22. 5. 2012. 						Z.: Mgr. Biharyová

Miestna  rada  zobrala na vedomie Zásady  hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  uložila prednostovi MÚ B-NM zapracovať pripomienky do materiálu a predložiť materiál na rokovanie MR dňa 22. 5. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/08.

7. 	Návrh  na  zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS

Miestna rada stiahla z rokovania „Návrh  na  zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS“. Návrh bude predložený na nasledujúce rokovanie MR.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/09.
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8. 	Návrh  na  založenie spoločnosti  s  ručením  obmedzeným  so  100 % účasťou MČ  B-NM

Miestna rada stiahla z  rokovania „Návrh  na  založenie spoločnosti  s  ručením  obmedzeným so 100 % účasťou MČ B-NM“. Návrh bude predložený na nasledujúce rokovanie MR.  

Miestna rada prijala uznesenie č. 15/10.

9. 	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2, k. ú. Nové Mesto, 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, parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 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

Mgr. Biharyová uviedla, že Športový klub Tesla, a. s., požiadal o odkúpenie pozemkov parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 a parc. č. 12780/247 - ostatné plochy o výmere 1.557 m2, v  k. ú. Nové Mesto na LV č. 5510. Na pozemkoch sa nachádzajú tenisové kurty vybudované a užívané žiadateľom na základe nájomnej zmluvy. Výška nájmu je 1,66 €/m2/rok, čo predstavuje sumu 3.992,30 €. Nakoľko parcela 12780/247 o výmere 1.557 m2 sa nachádza v zábere predpokladaného predĺženia Tomášikovej ulice, bolo žiadateľovi navrhnuté kompromisné riešenie - odčlenenie časti parc. č. 12780/247, s ktorým súhlasil. Na základe GP č. 28/2011 bola z  parc. č. 12780/247 odčlenená parc. č. 12780/255 o výmere 160 m2. Podľa znaleckého posudku zo dňa 12. 4. 2012 všeobecná hodnota pozemkov predstavuje sumu 149.000 €, ktorá je tvorená všeobecnou hodnotou pozemku parc. č. 12780/255 v sume 23.696 € a  pozemku parc. č. 12780/248 v sume 125.588,80 €. Mgr. Biharyová navrhla schváliť prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Športový klub Tesla, a. s., za  kúpnu cenu 149.000 €.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý a Ing. Galamboš.

Úloha:
Návrh  na odpredaj pozemkov pre Športový klub Tesla, a.s. doplniť o územno-plánovaciu informáciu.							Z.: Mgr. Biharyová

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/248 - ostatné plochy o výmere 848 m2 a parc. č. 12780/255 - ostatné plochy o výmere 160 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho GP č. 28/2011 vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom  AGM, pre Športový klub Tesla, a. s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B,  za cenu znaleckého posudku č. 36/2012 zo dňa 5. 3. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom 
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Vinklerom, v súlade s ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, a  to za kúpnu cenu celkovo 149.000 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v  MZ 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  o územno-plánovaciu informáciu.
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/11.

10. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6726/9 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05  Bratislava

Mgr. Biharyová uviedla, že dňa 16. 1. 2012 požiadal MUDr. Peter Lengyel s manželkou o odkúpenie pozemku parc. č. 6726/9, záhrady o výmere 118 m2, v k.ú. Vinohrady, nakoľko tvorí prístup k  rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov. Dňa 30. 9. 2011 bola vykonaná miestna obhliadka uvedeného pozemku za účasti Ing. arch. Kocku, hl. architekta MČ, ktorý konštatoval, že z hľadiska územného rozvoja a prevádzkových pomerov nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce predaj parcely, nakoľko tvorí priamo hranicu s komunikáciou Jeséniova ulica a nebráni ani prístupu k okolitým pozemkom a stavbám, je už oplotená a využívaná výlučne žiadateľmi.

Podľa znaleckého posudku zo dňa 2. 12. 2011 bola všeobecná hodnota parcely č. 6726/9 stanovená sumou 28.300 €. Náklady MČ B-NM s vyhotovením predmetného znaleckého posudku predstavujú sumu 73,83 € bez DPH. Primátor hl. mesta SR Bratislavy lisom zo dňa 20. 3. 2012 udelil k odpredaju pozemku predchádzajúci súhlas.

Mgr. Biharyová navrhla schváliť predaj pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom, zvýšenú o náklady MČ B-NM vynaložených na vyhotovenie znaleckého posudku, celkovo  za  kúpnu  cenu  28.373,83 €. Nakoľko sa jedná o predaj pozemku realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, je potrebné predaj schváliť v MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6726/9, záhrady o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom prístupu k pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/2 a k rodinnému domu so s.č. 2307 na parc. č. 6727/2 pre MUDr. Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom Ľ. Fullu č. 22, 841 05  Bratislava, po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora Hl. m. SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 2. 12. 2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady MČ B-NM na vyhotovenie znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu  celkovo 28.373,83 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ. V  prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/12.
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11. 	Vyjadrenie za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto k  Dotazníku - parkovacia politika

Mgr. Kusý predložil na pripomienkovanie členom MR vyplnený dotazník pre MČ Bratislavy k parkovacej politike za MČ B-NM. Dotazník bol doručený hlavným dopravným inžinierom hl. m. SR Bratislavy so žiadosťou o jeho vyplnenie a následné zaslanie v termíne 1. 5. 2012.  

Starosta MČ požiadal prítomných poslancov MZ o ich podnety a návrhy, prípadne alternatívy k vyplneným otázkam dotazníka k pripravovanému projektu Stratégii dopravnej politiky parkovania hl. m. SR Bratislavy. Dotazník obsahuje 63 otázok na vyplnenie v alternatíve  áno/nie. Ako sporné otázky uviedol pod  č. 13, 20 a 29 - rezidenčné parkovanie pre živnostníka, ktorý má v mieste TP nahlásenú živnosť pre jeho 1. vozidlo; súhlas s tým, aby oprávneným rezidentom nebol nájomca bytu; či má MČ dostatok parkovacích miest pre rezidentov, ak nie, je potrebné uviesť v približných  percentách, koľko miest chýba. 

K uvedenému dotazníku sa vyjadrili Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, p. Szusčík, Ing. Augustinič, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, JUDr. Mikulec a Mgr. Pfundtner.

Ako ďalšie sporné odpovede na otázky členovia MR uviedli:
- otázka č. 1 - súhlas, aby  boli vyhradené parkovacie miesta parkovacími miestami iba pre vyvolených (doteraz platiacich za vyhradené miesto) -  zmeniť áno na „nie“;
- otázka č. 13 -  rezidenčné parkovanie živnostníka ak má v mieste TP živnosť - zmeniť nie na  „áno“;
- otázka č. 17 - vydanie rezidenčnej nálepky bude podmienené predložením vodičského preukazu - zmeniť áno na „nie“ a vodičský preukaz nahradiť  „osvedčením o technickom stave vozidla“ (technický preukaz);
-  otázka č. 20 - súhlas aby rezidentom nebol nájomca bytu - zmeniť nie na „áno“;
- otázka č. 22 - súhlas aby vozidlá právnických osôb aj v prípade TP nemali výhody rezidenčného parkovania -  „áno“ v obmedzenom režime;
- otázka č. 29 -  dostatok parkovacích miest v MČ pre rezidentov - zmeniť áno na „nie“ a doplniť percentuálne vyjadrenie 20 %;
- otázka č. 43 - súhlas so zníženou sadzbou pre emisné a bezimisné vozidlá - zmeniť nie na „áno“;
- otázka č. 56 -  súhlas s jednou vysúťaženou odťahovou službou pre všetky MČ - áno zmeniť na „nie“.
	
Okrem uvedených zmien doplniť pripomienku k „Dotazníku“ - riešiť zásobovanie prevádzok.
	
Úlohy:
1. Upraviť Dotazník k parkovacej politike, zapracovať do odpovedí všetky zmeny podľa pripomienok členov MR a návrh odpovedí zaslať e-mailom všetkým členom MR. 
									Z.: Ing. Kollárik
2. Vyplnený Dotazník k parkovacej politike zverejniť na web stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.					Z.: Ing. Kollárik
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Miestna rada zobrala na vedomie vyjadrenie za mestskú  časť Bratislava-Nové Mesto k Dotazníku - parkovacia politika a uložila prednostovi MÚ B-NM zapracovať pripomienky do materiálu a zaslať materiál členom miestnej rady. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/13.

12. 	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej  súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave

Mgr. Kusý  predložil členom MR k návrhu na vyhlásenie OVS na Makovického č. 4 na pripomienkovanie „Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú v zmysle § 720 Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov“ nehnuteľnosti Makovického č. 4. 

Úloha:
Vypracovať pripomienky k návrhu „Zmluvy o nájme nebytových priestorov ...“
										Z.: členovia MR

Miestna rada zobrala na vedomie  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej  súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave a uložila členom MR vypracovať pripomienky k návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov a zaslať ich prednostovi MÚ B-NM.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/14.

13. 	Informácia k „Návrhu Dôvery Zdravotnej poisťovne, a.s., k uplatneniu predkupného práva budovy na Vajnorskej č. 21 v Bratislave“

Ing.  Kollárik predložil členom MR kompletnú informáciu (doterajšie materiály z r. 2005 - 2010, zápis z MR, uznesenia,  návrhy, korešpondenciu, pôdorysy budovy) na základe ponuky Dôvera ZP, a.s., na uplatnenie predkupného práva, ktorého predmetom je predaj spoluvlastníckeho podielu Dôvera ZP,  a.s., vo výške 895/1000 na stavbe - administratívnej budove nachádzajúcej sa na Vajnorskej č. 21, súp. č. 1308 a parc. č. 114552 spolu s pozemkom parc. č. 11355/2.  Predmet predaja Dôvera ZP, a.s. ponúka ako celok za kúpnu cenu v celkovej výške 1.850.000 €.  
 
Miestna rada zobrala na vedomie materiál „Ponuka na uplatnenie predkupného práva - Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s.“ a neodporučila Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uplatňovať si predkupné právo, bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 15/15.



Rôzne:

Ing. Augustinič požiadala starostu MČ o zvolanie stretnutia s obyvateľmi lokality Kominárska ulica k projektu TEN-T, prepojenie železničného koridoru s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave.
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Starosta MČ  objasnil situáciu so zmenou podmienok zámeru trasy projektu TEN-T. V r. 2010 sa rozhodlo o dvoch etapách projektu - prvá vybudovanie staníc Predmestie - Filiálka, druhá prepojenie Filiálky s Petržalkou (podzemná vlaková doprava). Z  rozhodnutia Európskej komisie vyplýva, že novovybudovaná stanica Filiálka má byť cieľovou stanicou  prímestskej dopravy. Zo zámeru je vylúčená podzemná trasa  a projekt  tým dostáva charakter železníc.  Ak sa stane, že  Filiálka bude koncová stanica, projekt nemá zmysel a na mestskú časť bude mať nepriaznivý dopad.  

Mgr. Pfundtner požiadala o upozornenie obyvateľov Tupého ulice na plánovanú výstavbu 200 nových bytov formou zverejnenia oznamu verejnou vyhláškou na úradných tabuliach  MČ B-NM a cez internet.

Starosta MČ uviedol, že výstavba týchto 200 bytov je súčasťou schváleného územného plánu MČ B-NM. 




Po prerokovaní materiálov starosta MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      






Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
 MUDr. Pavol   Dubček
overovateľ




Bratislava 26. 4. 2012 
Zapísala: Anna   Zachová
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