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U Z N E S E N I A

z  1. mimoriadneho zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  11. júna  2012


Miestna rada prerokovala : 
  1.  Schválenie programu rokovania
  2.  Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
  3.  Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
  4.  Návrh Dodatku č. 10  k Zriaďovacej listine EKO-podniku VPS
  5. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. 15123/1 k.ú. Nové Mesto
  6. Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava, s.r.o. za účelom prevádzkovania súkromnej školy
  7. Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre športový klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-7  nasledovné uznesenia: 

1MMR/01 Miestna rada
	       s c h v a ľ u j e
                    program  rokovania  - s pripomienkami: do programu rokovania zaradiť body :
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. 15123/1 k.ú. Nové Mesto
                  - Návrh na prenájom školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre EIS Bratislava, s.r.o. za účelom prevádzkovania súkromnej školy
                   - Návrh na prenájom pozemku a školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova pre športový klub LP DOMINO za účelom využívania priestorov v rámci tréningového procesu
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
1MMR/02  	Miestna rada
          v o l í
           		overovateľa zápisnice a uznesení  JUDr. Richarda Mikulca
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
1MMR/03	Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
- s pripomienkami :
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
										          zdržali sa :  0
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1MMR/04	Miestna rada
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
- s pripomienkami
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
1MMR/05	Miestna rada
n e s c h v a ľ u j e
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. 15123/1 k.ú. Nové Mesto
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
1MMR/06	Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava III – Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 3749, a to:
           -    pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2,  budova školy so  súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto, 
na ktorom sa nachádza sedem učební – č. 4.21, 4.18, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06 a 4.07, kabinet č. 4.20, ktoré sú situované na 4.podlaží. K uvedeným priestorom prislúchajú dve chodby – č. 4.17 a 4.09 a sociálne zariadenia pre chlapcov a dievčatá - č. 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.10 a 4.12. Celková výmera podlahovej plochy prenechávaná Prenajímateľom Nájomcovi do nájmu je 522,42 m2 vnútorných plôch.
   pre  súkromnú školu EIS Bratislava s.r.o, Koprivnická 4301/9A, Bratislava 841 01, IČO: 46519335, 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 piatich rokov počnúc 01.7.2012, za nájomné časti školských priestorov na ZŠ Kalinčiakova vo výške:  18,59 €/ m2/rok, čo je 9 711,79 €/rok
- s pripomienkami	
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
1MMR/07	Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, obec Bratislava III – Nové Mesto, okres Bratislava III, evidovanej v katastri nehnuteľností Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV č. 3749, a to:
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     - pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1428 m2, budova školy so súpisným číslom 117 v katastrálnom území Nové Mesto, 
           - pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15492 m2, 
na ktorých sa nachádzajú futbalové ihrisko, šatňa, pohybová telocvičňa a sociálne zariadenie v celkovej výmere 6 500 m2 vonkajších plôch a 80,47 m2 vnútorných plôch.
pre Športový klub LP DOMINO so sídlom  Okružná 13, 821 04 Bratislava, IČO: 31 957 404 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 piatich rokov počnúc 01.7.2012, za nájomné za vonkajší priestor vo výške: 1 €/rok
- s pripomienkami
            			 							Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0





	Ing. Ľudovít Kollárik                                   	                 	Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta								starosta






JUDr. Richard Mikulec
overovateľ



















Bratislava    11. 6. 2012
Spracovala : Júlia Červenková
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