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


Z á p i s n i c a

z 18. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  11. 9. 2012



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


Rokovanie  18. 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: do programu rokovania zaradiť body: Návrh dodatku č. 11 Zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS; Návrh  na  odpredaj pozemku registra „C“ KN  parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č.  39, 811 04  Bratislava; Zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesta SR Bratislava na LV č. 477 pre k.ú. NM ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1; Stanovisko  MZ MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR  Bratislavy o dani za ubytovanie; Stanovisko  MZ MČ B-NM k  návrhu  VZN hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hl. m. SR Bratislavy; Návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parc.č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc.č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc.č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc.č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01 Bratislava; Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa, týkajúceho sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č. 11 v Bratislave pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť s.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992; Zámer k uzavretiu  Dohody o urovnaní,  uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava; Návrh na zaradenie akcie výmena okien na budove  gymnázia na Českej ulici do rozpočtu na rok 2013 (uznesenie č. 18/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Katarínu Augustinič (uznesenie č. 18/02).
  
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 a splnené  boli uznesenia  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. 18/03.

2.	Návrh dodatku č. 11 Zriaďovacej listiny organizácie EKO-podnik VPS

Uvedený materiál predložil na rokovanie MR Ing. Gašpierik, poslanec MZ MČ B-NM. Navrhol, aby bola ku dňu 1. 1. 2013 zriadená pri EKO-podniku VPS dozorná rada – kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na celkovú činnosť organizácie. Možnosť zriadenia dozornej rady posúdi poslanecká komisia, navrhol vytvoriť pracovnú skupinu. V rámci SR na internete našiel viacero príspevkových organizácií, ktoré majú zriadenú dozornú radu.

Mgr. Kusý k predkladanému dodatku č. 11 Zriaďovacej listiny uviedol, že rieši zriadenie dozornej rady pri EKO-podniku VPS. Prednosta MÚ a miestny kontrolór MČ vyjadrili názor, že EKO-podnik VPS je príspevková organizácia a nemôže mať zriadenú dozornú radu.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. Dubravec, Ing. Gašpierik a p. Szusčík.

Úloha:
Preveriť návrh zriadenia dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu v rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii po právnej stránke. V súčinnosti s poslancom MZ MČ B-NM Ing. Liborom Gašpierikom nájsť organizácie, ktoré majú zriadený takýto orgán. V prípade, ak zákon neumožní vytvorenie uvedeného orgánu, navrhnúť 5-člennú pracovnú komisiu v zložení zástupca každého politického klubu a 2 odborní pracovníci MÚ B-NM. 
Z.: Ing. Kollárik, prednosta MÚ

	Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 11 k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS schválenej MZ MČ B-NM dňa 20. 12. 1990, uzn. č. 2/1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 v znení dodatku č. 1 -  dodatku č. 10 bez pripomienok a poverila prednostu MÚ uvedenou úlohou.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/04.

Návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a  Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s  cieľom opravy  a  rekonštrukcie Tržnice

Mgr. Kusý uviedol, že náklady na prevádzku tržnice znáša MČ B-NM zo svojho rozpočtu a nemá dostatok finančných zdrojov na komplexné riešenie postupnej rekonštrukcie Tržnice na Šancovej ulici. Prevádzku tohto zariadenia je potrebné udržať a pristúpiť ku komplexnému  riešeniu, čo znamená spoločne v záujme všetkých  troch mestských častí - MČ 
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B-NM, Vajnory a Rača prehodnotiť rekonštrukciu tržnice a dohodnúť ďalšie postupy. S cieľom riešiť problém sa starosta MČ B-NM obrátil na starostov MČ Rača a Vajnory listom, ktorým žiada účasť na tomto projekte. Ide hlavne o výmeny klimatizačných zariadení, technológií a pod.. Odhadované náklady predstavujú čiastku okolo 2.700.000 €. Kumulovanie finančných prostriedkov zo zisku z tržnice  nebude dostatočné, preto je potrebné realizovať audit, ktorým by sa vyšpecifikoval postup pri riešení. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh riešenia kumulovania finančných prostriedkov mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Vajnory a  Rača zo zúčtovania výnosov Tržnice počnúc rokom 2011, s  cieľom opravy  a  rekonštrukcie Tržnice bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/05.

4. 	Aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí  Operačného programu  bratislavský kraj -mestská oblasť Nové Mesto 
    
Ing.  Effenbergerová, útvar štrukturálnych fondov, uviedla, že pôvodne schválená ISRMO B-NM, zo dňa 12. 1. 2012, bola vypracovaná v zmysle dostupných údajov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Operačného programu Bratislavský kraj a  hl. m. SR Bratislava. Spoločnosť AUREX s.r.o. Analýza, po vyhodnotení predpísaných ukazovateľov, stanovila 6 MČ-tí Bratislavy, ktoré sú oprávnené pripraviť a predložiť svoje integrované stratégie a projektové návrhy. Oznam o  možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj stanovil finančné prostriedky v celkovej výške 14.117.647 € na predloženie jednotlivých stratégií. Riadiacim výborom a dohovorom starostov jednotlivých MČ bola prijatá  zásada, ktorá stanovila maximálnu finančnú výšku 2.270.000 € pre jednotlivé MČ a ich stratégie. Vzhľadom k tomu sa musia posúdiť a prehodnotiť výšky rozpočtovaných stavebných nákladov na jednotlivé projekty. Aj napriek stanovenému finančnému maximu Ing. Effenbergerová navrhla „ISRMO OPBK- Mestskú oblasť Nové Mesto“ predložiť v celkovej  výške 2.999.913,64 €, s tým, že podiel spolufinancovania nebude 5 %, ale bude vyšší. Rozdiel 729.913,64 € odporúča uhradiť z vlastných  kapitálových zdrojov, rozdelených do dvoch fiškálnych  rokov.  Spolufinancovanie vo výške 5 % je minimálne, ak bude vyššie nebude problém. Ak niektorá MČ nesplní podmienky alebo nevyčerpá všetky zdroje, spolufinancovanie sa zníži a prechádza na ostatné MČ-ti.

V diskusii vystúpili Mgr. Kusý a Ing. Augustinič.
Starosta MČ  poďakoval Ing. Effenbergerovej za  prácu vykonanú v tejto oblasti.

Miestna rada  odporučila MZ schváliť ISRMO pod názvom  „ISRMO OPBK- Mestská oblasť Nové Mesto“ a jej predloženie v rámci Oznamu o možnosti predkladania ISRMO; ciele ISRMO, ktoré sú v súlade s platným ÚP hl. m. SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM; vybranú mestskú oblasť ako miesto realizácie ISRMO: „ISRMO OPBK- Mestská oblasť Nové Mesto“; projektové návrhy, ktoré sú súčasťou ISRMO:
- „Revitalizácia verejného priestranstva“ Rešetková - Osadná ",
- „Revitalizácia verejného priestranstva“ Ľudové námestie",
- „Obnova ZŠ s MŠ  Odborárska",
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- „Obnova ZŠ s MŠ  Za kasárňou",
- „Obnova ZŠ s MŠ  Česká ",
- „Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská ",
- „Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská",
- „Obnova bytového domu Odborárska";
predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu); predbežné zaradenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na roky 2013 a 2014 v celkovej výške  729.913,64 €, ktoré sú viazané na ISRMO - bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 18/06.

5.	Návrh  na  zmenu  účelu  použitia  rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012
    
Mgr. Kusý uviedol, že vzhľadom na pravidelne sa opakujúce klimatologické rekordy v posledných rokoch na území Bratislavy, MČ musí zabezpečiť časté polievanie a zavlažovanie komunikácií, chodníkov, parkov, ostatnej verejnej zelene (lokalita Račianska, Kuchajda, MÚ a podobne). Polievanie zabezpečovali cisterny s vodou, ktorá sa ťahala z  Kuchajdy. Návrh zmeny účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre r. 2012 v celkovej výške 10.000 € sa predkladá za účelom spracovania projektovej dokumentácie na studňu a zavlažovací systém v lokalite Račianskej ul. pri Teplickej a pri MÚ B-NM. Predpoklad návratu nákladu finančných prostriedkov sú 4 roky.

Miestna rada odporučila MZ schváliť zmenu účelu použitia rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2012 v celkovej výške 10.000 € podľa predloženého materiálu  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/07.

6. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za  sociálne  služby 

Ing. Vojtechová, poverená ved. odd. sociálnych služieb uviedla, že MČ nemá doteraz platné VZN o sociálnych službách a nie je zriaďovateľom zariadenia opatrovateľskej služby ani denného stacionára. V návrhu tohto nariadenia je riešená opatrovateľská služba, zabezpečovanie odľahčovacej, prepravnej služby, stravovania a činnosť denných centier. MČ B-NM ako poskytovateľ sociálnych služieb, súlade s ust. § 72, ods.2 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady dohodou podľa § 74 v súlade s VZN mestskej časti. Priemerné náklady na 1 hodinu výkonu opatrovateľskej služby v r. 2011 predstavovali v MČ B-NM výšku 4,56 €. Tieto v hodnotenom období predstavovali celkovú výšku 186.776,80 €, zatiaľ čo príjmy boli vo výške 27.563,54 €, čo predstavuje 14,76 % z celkových nákladov. Vzhľadom k tomu, že úhrady za poskytované služby sa nezvyšovali od r. 2009, navrhovaná výška úprav za jednotlivé poskytované úkony zohľadňuje ich náročnosť a  zvýšené požiadavky zo strany prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov.
V diskusii vystúpili  Ing. Augustinič, Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner a Ing. Galamboš.
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Úlohy:
1.  Spracovať samostatný návrh dodatku k VZN MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorým sa určuje poskytovanie, suma a spôsob úhrady za prepravnú službu v MČ s účinnosťou od 1. 9. 2013. Materiál predložiť na mimoriadnu MR dňa 24. 9. 2012.							Z.: Ing. Vojtechová

2.  Spracovať prehľad v tabuľkovej forme a zaslať ho e-mailom všetkým členom MR, v ktorej budú uvedené rozdiely medzi doterajšou a navrhovanou výškou úhrady za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby.				Z.: Ing. Vojtechová

3.   Urobiť prieskum u  taxi-služieb so zistením záujmu o prepravnú službu mestskej časti a za akých  podmienok. 					Z.: Ing. Vojtechová


	Miestna  rada schválila   návrh VZN MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za  sociálne služby s pripomienkou: upravený materiál o prepravnú službu predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012 a odporučila MZ uvedený návrh VZN schváliť. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/08.

7. 	Informácia  o  preskúmaní Územného plánu  zóny  Podhorský  pás v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
  
Ing. arch. Kocka, hlavný architekt MČ B-NM uviedol, že v zmysle § 30, od. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny, doplnky alebo obstaranie nového územného plánu. MČ-ti obdržala list z hl. m. SR Bratislavy s požiadavkou, aby sa zosúladili ÚP MČ s ÚP hl. mesta. Preskúmaním uvedenej ÚP dokumentácie vo väzbe na ÚP hl. m. SR Bratislavy bolo zistené, že je potrebné obstarať zmeny a doplnky ÚP zóny Kamenné sady a ÚP zóny Podhorský pás. Zároveň uviedol, že pre ÚP zóny Horný Kramer  sú spracované zmeny a doplnky, ktoré sú v súčasnosti v štádiu rokovania.
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Ing. arch. Kocka, MUDr. Dubček a Ing. Winkler.

          	P. Szusčík  obdržal  list od p. Gálika, v ktorom žiada o podporu poslancov MZ pri zmenách a doplnkoch ÚP zóny Horný Kramer.
	Ing. arch. Kocka vysvetlil, že p. Gálikovi bolo vyhovené v rámci zmien a doplnkov ÚP a p. Gálik vlastne žiada, aby pri schvaľovaní tejto dokumentácie poslanci MZ podporili navrhovanú zmenu regulácie na pozemku p. Gálika.

Úloha:
Na mimoriadnu miestnu radu dňa 24. 9. 2012 predložiť podnety na zmeny a doplnky územného plánu hl. m. SR Bratislavy.			Z.: Ing. arch. Kocka 

	Miestna rada zobrala na vedomie  informáciu  o  preskúmaní Územného plánu  zóny  Podhorský  pás v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona  bez  pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/09.
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8. 	Informácia  o  preskúmaní Územného plánu zóny Horný Kramer v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
  
Miestna  rada zobrala na vedomie informáciu  o  preskúmaní Územného plánu zóny Horný Kramer v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona bez  pripomienok.   

Miestna rada prijala uznesenie č. 18/10.

9.	Informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona

Miestna  rada zobrala na vedomie informácia o  preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona bez  pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/11.

10.	Správa  o činnosti škôl a školských  zariadení  za  školský  rok 2011/2012

Ing. Kollárik uviedol, že správa obsahuje činnosť základných a materských škôl v MČ B-NM v oblasti výchovy a vzdelávania ako i v oblasti riadenia škôl a spolupráce s mestskou časťou. Základné školy navštevovalo 2.325 žiakov, čo je o 10 žiakov viac ako v minulom šk. roku. Zvyšuje  sa  odchod žiakov do osemročných gymnázií. Pozitívna je skutočnosť, že sa každoročne na začiatku školského roka zvyšuje počet nastupujúcich detí do prvých ročníkov. Pre práve začínajúci školský rok je to 400, čo je o 67 prvákov viac. 
	Mgr. Kusý  informoval členov MR o prebiehajúcich investičných akciách na školách: dokončuje sa strecha v havarijnom stave na telocvični ZŠ Cádrova - z rozpočtu MŠ SR, zároveň sa zatepľuje zo sponzorského príspevku. Rieši sa ZŠ Jeséniova - telocvičňa a škola sa rozširuje o 2 triedy. MŠ Pionierska – drobná rekonštrukcia, aby sa v novembri otvorila prevádzka 2 tried a vybudovanie ihriska v priestoroch MŠ. Strecha sa bude po diskusii rekonštruovať na budúci rok. 

	Miestna rada  odporučila MZ schváliť správu  o činnosti škôl a školských  zariadení v MČ B-NM za  školský  rok 2011/2012 bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/12.

11.	Návrh na prevod obecného bytu na Višňovej č. 14, Bratislava

    	Ing. Kollárik uviedol, že  sa jedná o prevod obecného  bytu č. 10 na Višňovej č. 14 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy zvereného do správy MČ B-NM.	Prevod bude uskutočnený v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 29 a , odst. 1. Ide o 1- izbový obecný byt č. 10, I. kategórie, s rozlohou 28,04 m2, ktorého užívateľom je p. Pavol Pavlík. Menovaný si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Jedná sa o jeden z dvoch ešte neodpredaných bytov na Višňovej č. 14. S menovaným bol vedený súdny spor vo veci výpovede z nájmu bytu. Rozsudkom Krajského súdu sp. zn. 22/2010-139 zo dňa 16. 5. 2012  bol  potvrdený  rozsudok  Okresného  súdu  Bratislava III zo dňa 29. 10. 2009, ktorým bolo určené, že výpoveď nájmu bytu daná odporcovi MČ B-NM je neplatná. Na základe uvedeného je p. Pavlík v postavení nájomcu, ktorému je MČ povinná v súlade so zák. č. 182/1993 Z.z. byt previesť do vlastníctva za cenu 907,35 €.
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V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Kollárik a Mgr. Pfundtner.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť prevod obecného bytu č. 10  na Višňovej č. 14, v správe MČ B-NM 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 Pavla Pavlíka za cenu 907,35 €  bez pripomienok..
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/13.

12.	Návrh  na  schválenie predaja pozemkov registra. „C“ KN  parcely č. 19477/28 a parcely č. 19477/17  v  k.. ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10  Bratislava

Ing. Kollárik uviedol, že dňa 14. 10. 2011 požiadal Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava o odkúpenie pozemkov parc. č. 19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parc. č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a zverených do správy MČ B-NM na základe Protokolu č. 63/91. Žiadateľ požiadal o kúpu uvedených pozemkov v snahe usporiadať majetkovoprávne vzťahy, nakoľko predmetné pozemky užíva.  Podľa znaleckého posudku zo dňa 23. 3. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom bola všeobecná hodnota pozemkov stanovená sumou 12.300,00 €. Náklady MČ s vyhotovením znaleckého posudku predstavujú sumu 89,08 € vrátane DPH, ktoré budú žiadateľom uhradené v plnej výške. 
Miestna rada  odporučila MZ schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19477/17, ostatné plochy o výmere 11 m2 a parc. č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre Národný onkologický ústav, Klenová č. 1, 833 10 Bratislava za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 63/2012 zo dňa 23. 3. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom podľa ust. § 9a, ods. 8, písm. b), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 12.300,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť, bez pripomienok.
 Miestna rada prijala uznesenie č. 18/14.

13.	Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

Mgr.  Kusý  uviedol, že zásluhou poslanca Ing. Gašpierika MČ získala pozemky, ktoré sú pri Kuchajde a presadil, aby boli zverené do správy MČ B-NM. Na týchto pozemkoch sa nachádzajú 2 futbalové ihriská s príslušenstvom, U-rampa, volejbalové ihrisko a  reštaurácia. Celková hodnota zverených nehnuteľností je 198.028,28 €. Za účelom zabezpečenia komplexnej starostlivosti o areál prírodného kúpaliska „Kuchajda“ navrhol zverenie predmetných pozemkov do správy EKO- podniku VPS. 
V diskusii vystúpili JUDr. Mikulec.
Úloha:
Zistiť využitie majetku tretími osobami, zabezpečiť zmluvy k stavbám na zverených pozemkoch.							Z.: riad. EKO-podniku VPS
Miestna rada odporučila MZ schváliť Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podniku verejnoprospešných služieb, predmetom ktorého sú pozemky registra „C“ KN:
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parc. č. 15132/1	ostatné plochy			o výmere 10.178 m2
parc. č. 15132/7	ostatné plochy			o výmere   4.702 m2
parc. č. 15132/53	ostatné plochy 		o výmere   9.794 m2
parc. č. 15132/57	ostatné plochy			o výmere      411 m2
parc. č. 15132/58	ostatné plochy 		o výmere        19 m2
parc. č. 15132/63	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere      643 m2
parc. č. 15132/64	ostatné plochy			o výmere   4.950 m2
parc. č. 15132/65	ostatné plochy 		o výmere   2.302 m2
parc. č. 15132/66 	ostatné plochy 		o výmere      986 m2
zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre k.ú. Nové Mesto na LV č. 5522, celkovo v  hodnote 198.028,28 €, a to v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu hl. m. SR Bratislavy v spojení s Článkom 7 Zásad hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným bez pripomienok.	
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/15.

14.	Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Na základe písomnej žiadosti PhDr. Igora Hanesa, zo dňa 9. 7. 2012 o uvoľnenie z funkcie člena odborníka komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ Ing. Vítková predsedníčka komisie predložila návrh na voľbu člena odborníka uvedenej komisie - Ing. Silviu  Švecovú, PhD., ktorá  sa uchádza o zvolenie za člena odborníka stálej komisie  MZ MČ B-NM  z  radov občanov. 
Miestna rada zobrala na vedomie žiadosť PhDr. Igora Hanesa, člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM o uvoľnenie z funkcie ku dňu 8. 7. 2012 a odporučila MZ odvolať PhDr. Igora Hanesa z funkcie člena odborníka Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM a zvoliť Ing. Silviu Švecovú, PhD., za členku odborníčku Komisie pre školstvo a vzdelávanie MZ MČ B-NM bez  pripomienok.
 Miestna rada prijala uznesenie č. 18/16.

15. 	Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, Úprkova č.  39, 811 04  Bratislava
 
Dňa 31. 5. 2012 bola Magistrátom hl. m. SR Bratislavy odstúpená na vybavenie žiadosť manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beaty Podobovej, o kúpu pozemku parc. č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaná na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe MČ B-NM. Predaj pozemku sa bude realizovať v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ust. § 9a ods. 1 až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľov, ako vlastníkov stavby garáže so súp. č. 5210 umiestnenej na dotknutej parcele ako aj na parc. č. 12932/7, zapísanej na LV č. 1258. Všeobecná hodnota parc. č. 12932/32 bola stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, sumou 97,00 €. Náklady MČ B-NM s vyhotovením znaleckého posudku predstavujú sumu 31,87 € vrátane DPH, ktoré budú žiadateľmi uhradené v plnej výške. 
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Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto manželom - Ing. Tibor Podoba a RNDr. Beata Podobová, Úprkova 39, 811 04  Bratislava, v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora hl. m. SR Bratislavy, za cenu znaleckého posudku č. 142/2012 zo dňa 2. 7. 2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady MČ B-NM na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov, 
a to za kúpnu cenu celkovo 97,00 € 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. 18/17.

16. 	Zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a. s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesta SR Bratislava na LV č. 477 pre k.ú. NM ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1
   
Mgr. Kusý uviedol, že v lokalite Nobelova a Odborárska ul. je málo parkovacích miest. Na stretnutí s občanmi bol starosta MČ oslovený viacerými obyvateľmi tejto lokality s  otázkou problému parkovania. Nakoľko MČ v danom území nedisponuje žiadnymi nehnuteľnosťami, ktoré by umožňovali pristúpiť k realizovaniu výstavby parkovacích miest, ako riešenie prichádza do úvahy kúpa nehnuteľností od spoločnosti  Istrochem Reality, a.s.. Starosta MČ poďakoval Ing. Winklerovi, JUDr. Mikulcovi a Ing. Bánskej, ktorí so zástupcami spoločnosti viedli predbežné rokovania, ktorých výsledkom je návrh kúpnej zmluvy, obsahujúci pozemky v k. ú. Nové Mesto vyhovujúce pre zlepšenie statickej dopravy v danej lokalite. Nakoľko však v časti pozemkov parc. č. 13443/1 a 13442/7 nemá MČ záujem o kúpu celej výmery, je nevyhnutný odčleňovací GP. Vlastník nehnuteľností je ochotný vypracovať odčleňovací GP na vlastné náklady, za podmienky, že zo strany MČ príde k realizácii  kúpy. Predpokladaná kúpna cena predstavuje sumu vo výške cca 43.284  €.

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Ing. Galamboš, Ing. Winkler, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner a p. Szusčík.

JUDr. Mikulec  uviedol, že pôvodná cena pozemkov za 1 m2  bola 99,50 € a rokovaniami cenu znížili na 10 €/m2.
Ing. Gašpierik a p. Szusčík navrhli, aby sa parkovacie miesta v celej MČ riešili komplexne prostredníctvom Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o..
Starosta MČ materiál stiahol z rokovania a bude opätovne prerokovaný na mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012. 
Miestna rad stiahla z rokovania zámer kúpy nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B, vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a  parc. č. 13443/1 s pripomienkou: materiál opätovne predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/18.
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17. 	Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o dani za ubytovanie 
   
Ing. Kollárik uviedol, že primátor hl. m. SR Bratislavy p. Ftáčnik požiadal MČ B-NM o  stanovisko  MZ MČ B-NM   k  návrhu  VZN  hl. m. SR Bratislavy  o  dani  za  ubytovanie, s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2013. Prednosta MÚ predložil na rokovanie MR súhlasné stanovisko k uvedenému VZN hl. m. SR Bratislavy.
Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/19.

18. 	Stanovisko Miestneho zastupiteľstva  MČ B-NM k  návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. Kollárik uviedol, že primátor hl. m. SR Bratislavy p. Ftáčnik požiadal MČ B-NM v súvislosti s pripravovaným VZN hl. m. SR Bratislavy o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hl. m. SR Bratislavy o zaujatie stanoviska MZ k návrhu nariadenia. Prednosta MÚ predložil na rokovanie MR súhlasné stanovisko k uvedenému VZN hl. m. SR Bratislavy.
Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o  prevádzkovom poriadku pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy bez pripomienok.. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/20.

19. 	Návrh  na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parc.č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc.č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc.č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc.č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
 
Úloha:
1.  Mgr. Kusý požiadal, doplniť návrh o vlastnícke práva k pozemkom parc. č. 5934/1, 5934/8 a 5934/13, o územnoplánovaciu informáciu a mapku so znázornením, čo sa na pozemkoch nachádza.						Z.: Mgr. Biharyová, Ing. arch. Kocka
2.   Doplnený návrh opätovne predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012.
								Z.: Mgr. Biharyová
  
	Miestna rada stiahla z rokovania návrh na schválenie predaja pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN č. 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parcely č. 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava, parcely č. 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary, parcely č. 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú,  bytom  Ambrova 22, 831 01  Bratislava  a parcely  č. 5934/7  pre  RNDr. Róberta 
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Fekára  s manželkou, bytom Ambrova  20, 831 01  Bratislava s  pripomienkou:  k  pozemkom 
parc. č. 5934/1, parc. č. 5934/8 a parc. č. 5934/13 doplniť územno-plánovaciu informáciu a materiál opätovne  predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/21.

20. 	Návrh  na  schválenie prípadu  osobitného zreteľa, týkajúceho sa  prenájmu  kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej č.  11 v  Bratislave pre  Novomestskú  parkovaciu spoločnosť s. r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 
 
Mgr. Kusý navrhol odsúhlasiť nájomné pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o., na Hálkovej č. 11  za 1 €/rok v súlade s režimom mestskej polície, plus  samostatné platby za energie. 
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Ing. Böhm, Mgr. Kusý a MUDr. Dubček.
	Ing. Gašpierik navrhol, aby spoločnosť ak bude mať obchodné aktivity, platila plné nájomné.
	Ing. Böhm  podotkol, že pokiaľ spoločnosť nevykazuje činnosť a nemá príjmy, výška nájomného by mala byť 1 €/rok a  akonáhle začne fungovať komerčne, výška nájomného bude  hradená v plnej výške.
Úloha:
1. Vypracovať materiál „Návrh na určenie výšky dotácie pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o.“ a predložiť na MMR dňa 24. 9. 2012.													Z.: Ing. Kollárik	
2.   Spracovať interný rozpočet  pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o. a predložiť na MMR dňa 24. 9. 2012.						Z.: Ing. Galamboš
   
	Miestna rada  odporučila MZ schváliť prenájom kancelárskeho priestoru č. 404 na 4. poschodí  o výmere podlahovej plochy 14 m2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej č. 11, so súpisným číslom 2953, postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k. ú. Nové Mesto pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o., so sídlom Hálkova č. 11, 831 03 Bratislava, IČO 46 816 992 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 1 €/ rok bez pripomienok..
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/22.

21. 	Zámer k uzavretiu Dohody o urovnaní, uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
   
Dňa 19. 1. 2012 bola vykonaná dražba nehnuteľností – pozemky  registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005 m2 a stavba súp. č. 1221 na parc. č. 18357/1.  Pán Tibor Király predmet dražby vydražil za sumu 365.000 €. Po vykonaní dražby sa MČ dozvedela o existencii kanalizačnej prípojky vedúcej cez pozemok, o ktorej nemala vedomosť. V súčasnej dobe je na Okresnom súde Bratislava III zaevidovaná vec o neplatnosti dražby navrhovateľa p. Királyho. Uzavretím dohody o urovnaní, by sa MČ vyhla súdnemu sporu. 
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V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner, p. Szusčík, Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.

Úloha:
Pripraviť plánik - zakreslenie ako kanalizácia prechádza, v akom je stave, informáciu - koho sa týka, vzťah občanov napojených na kanalizáciu (legálne-nelegálne) a podobne. Ďalej informáciu – právne  posúdenie, aké riziká plynú pre MČ a termín podania neplatnosti dražby 
na súd. Koľko metrov musí MČ odkúpiť, vyčísliť financie a odhad nákladov s prekládkou kanalizácie. Upravený návrh predložiť na rokovanie mimoriadnej miestnej rady 24. 9. 2012.							Z.: Ing. Kollárik, Mgr. Biharyová 

Miestna rada stiahla z rokovania zámer k uzavretiu Dohody o urovnaní, uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava s pripomienkou: dopracovaný materiál opätovne predložiť na rokovanie mimoriadnej MR dňa 24. 9. 2012.
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/23.

22. 	Návrh na zaradenie akcie výmena okien na budove Gymnázia na Českej ulici do rozpočtu MČ B-NM na rok 2013
 
Mgr. Kusý uviedol, že jedna z budov patriacich ZŠ Česká bola prenajatá súkromnému gymnáziu. Potrebné je realizovať rekonštrukčné práce na budove – v zlom technickom stave je strecha a potrebná je výmena okien. Prevádzkovateľ budovy  požiadal o riešenie uvedeného problému. MČ oznámila  riad. ZŠ Česká, že  nakoľko neinvestovala do svojej vlastnej budovy, za ročné nájomné za prenájom gymnáziu v rozsahu 50.000 €, bude realizovaná výmena okien  z prednej strany fasády budovy gymnázia v priebehu budúceho roka.

Úloha:
S  uvedeným  riešením  - zaradením akcie výmeny okien do rozpočtu MČ na r. 2013 oboznámiť starostovským listom riaditeľa Gymnázia na Českej ulici. 
								Z.: Mgr. Novák, odd. školstva

	Miestna rada schválila zaradenie akcie výmeny okien na budove  prenajatej Gymnáziu na Českej ulici do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 vo výške 50.000 € bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 18/24.


Rôzne:

P. Szusčík požiadal o preverenie a riešenie problémov spojených s výstavbou komunikácie na Sliačskej ulici.

Mgr. Kusý zodpovedal, že na Sliačsku ulicu MČ dostáva sťažnosti občanov na hluk a ničenie miestnej komunikácie, situáciu monitoruje a bude riešiť. 

Ing. Galamboš  upozornil na hlasno štekajúceho psa, ktorý ruší nočný kľud na Račianskej  - Kominárskej ulici (umývarka áut). Požiadal o riešenie problému.
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Mgr. Kusý  navrhol za účasti Ing. Galamboša predvolať majiteľa  psa na MÚ, aby situáciu riešil, nakoľko sa občania danej lokality sťažujú a daný stav nevyhovuje ani mestskej časti.   

Zasadnutie mimoriadnej MR MČ B-NM sa uskutoční dňa 24. 9. 2012 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti starostu 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   




	
 Ing. Katarína  Augustinič
overovateľ




Bratislava 18. 9. 2012
Zapísala: Anna Zachová
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