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



Z á p i s n i c a

zo 19. výjazdového zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo v dňoch  29. – 30. 10.  2012 na Zochovej chate.

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

Rokovanie  19. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 17,00 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  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v areáli administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova č. 1, 911 09 Bratislava, Návrh koncepcie docházkového systému a pasívnej ochrany budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 165/2011 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 29.11.2011 s manželmi Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová, bytom Klemensova 7 v Bratislave (uznesenie č. 19/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení JUDr. Richarda Mikulca (uznesenie č. 19/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
	
	Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti uviedol, že príprava rozpočtu na rok 2013 sa riadi zákonom č. 493/2011 Z.z., t.j. Zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. V predbežnom návrhu kapitálových výdavkov sú akcie plánované z vlastných zdrojov, ale uvažuje sa aj s akciami, na ktoré by mali byť finančné prostriedky čerpané aj z cudzích zdrojov. Čerpanie prostriedkov z cudzích zdrojov na investičné akcie je plánované hlavne na akcie ISRMO. 

V diskusii vystúpili:   Ing. Katarína Augustinič, Ing. Pavol Galamboš, Ing. Libor Gašpierik, JUDr. Richard Mikulec, Mgr. Edita Pfundtner, Peter Szusčík, Ing. Stanislav  Winkler.

Úlohy : 
	Doplniť rozpočet o 50 tisíc € účelovo viazaných na rekonštrukciu podchodu na Trnavskom mýte

Zodpovedný: Ing. Kollárik, prednosta MÚ
	Preveriť akým spôsobom sú na MČ prenesené kryty CO a podľa toho nastaviť financovanie ich rekonštrukcie a udržiavania (či z rezervného fondu alebo z kapitálových výdavkov)

Zodpovedný : Mgr. Böhm
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	Miestna  rada  zobrala na vedomie návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013 s pripomienkami: do rozpočtu zapracovať 50 000,- € účelovo viazaných na podchod na Trnavskom mýte a uložila prednostovi MÚ preveriť investície na kryty CO Miestna rada prijala uznesenie č. 19/03.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

	Starosta mestskej časti Mgr. Rudolf Kusý uviedol, že v zmysle § 4 ods. 3  písm. h/  a  §  6 ods. 1  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov, § 7a  ods. 2  písm. g/ a  § 15  ods. 2 písm.  a/  zákona  SNR  č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste  Slovenskej  republiky  Bratislave v znení  neskorších  predpisov a § 6  ods. 12  písm.  d/ zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej  správe  v školstve a školskej  samospráve a doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších  predpisov a VZN  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  č.6/2009  je  nutné predložiť  materiál  na  schválenie. Predloženým VZN sa zároveň zrušuje VZN  č. 1/2012 zo dňa 20.9.2012.V novom  VZN sa  upravuje  dotácia na dieťa a žiaka na  rok  2013  nasledovne:v materskej  škole  na  1300 €  (v roku  2012  to  bolo 1250 €), v školskom  klube  detí 320 €  (v roku  2012  to  bolo   300 €), v školskej  jedálni 150 €   (ostáva  nezmenená).

V diskusii vystúpili:  Mgr. Kusý, Peter Szusčík

Miestna rada  odporučila MZ  schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok  Miestna rada prijala uznesenie č. 19/04.

Návrh cenového výmeru  na prenájom nebytových priestorov v  areáli na Hálkovej č. 11, Bratislava  

	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta. Poznamenal, že cenový výmer na nájom nebytových priestorov v areáli na Hálkovej č. 11 sa predkladá z dôvodu operatívneho uzatvárania nájomných zmlúv pri nakladaní s majetkom vlastným ako aj s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V súčasnosti nie sú stanovené  fixné  kritériá pre stanovenie výšky  nájmu. 	V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien obec ponecháva majetok do nájmu za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle  prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, ďalej len „obvyklé“ alebo „trhové“ nájomné. Uvedený postup sa nemusí uplatňovať u prípadov hodných osobitného zreteľa a pri nájmoch do 10 dní. Zo stanovísk  MF SR k niektorým ustanoveniam novely zákona  vyplynulo o. i. aj to, že pre určenie trhovej výšky nájomného nie je potrebné v každom prípade vypracovať znalecký posudok. Je možné vychádzať aj z obvyklého alebo trhového nájomného za aké prenajímajú obdobné nehnuteľnosti iné subjekty, prípadne môže obec používať aj svoju cenovú mapu v prípade, že v nej uvedené ceny nájomného zodpovedajú trhovému nájomnému.Pre stanovenie výšky nájomného uvedené v predloženom cenovom výmere navrhujeme v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. cenový výmer schváliť v miestnom zastupiteľstve trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

V diskusii vystúpili:   Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner

Úlohy : 
	Vypracovať audit, ktoré nehnuteľnosti MČ vlastní, prenajíma a aké sú z toho príjmy

Zodpovedný : Mgr. Böhm, Ing. Baník
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Miestna rada odporučila MZ zobrať schváliť cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu nebytové priestory v areáli na Hálkovej č. 11
   Za MJ2
Predmet nájmu
Cena
   1m2
Kancelárie
58 €/rok
   1m2
Archív
40 €/rok
   1m2
Dielne
40 €/rok
   1m2
Skladové priestory
40 €/rok
   1m2
Parkovacie miesta
30 €/rok
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 s účinnosťou od 1.12.2012 bez pripomienok. Miestna rada prijala uznesenie č. 19/05.

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

	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta poznamenal, že materiál sa predkladá v zmysle § 30 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ 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 alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu. Zároveň z § 2 ods.5, písm. b, vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyplýva povinnosť predložiť informáciu o výsledkoch preskúmania aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie schvaľujúcemu orgánu s prípadným návrhom na obstaranie zmien a doplnkov. Územný plán zóny Koliba – Stráže a VZN o záväzných častiach uvedenej územnoplánovacej dokumentácie boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. II/15/13 zo dňa 26.11.1996. V roku 2000 bol aktualizovaný
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.10/13 zo dňa 13.6.2000. Predchádzajúce preskúmanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie sa uskutočnilo v roku 2007, o čom bolo informované Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové Mesto na svojom zasadnutí dňa 10.4.2007. Z preskúmania vyplynulo, že potreba zmien a doplnkov územného plánu zóny vyplynie až po schválení Územného plánu hlavného SR Bratislavy. Na základe schválenia územného plánu mesta uznesením Mestského zastupiteľstva č.123/2007 zo dňa 31.5.2007 boli spracované Zmeny a doplnky územného plánu zóny Koliba – Stáže č. 2, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 16.4.2008 uznesením č. 10/8. Súčasným preskúmaním uvedenej územnoplánovacej dokumentácie vo väzbe na Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov a na stav v riešenom území bolo zistené, že sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a ani nedošlo k potrebe umiestňovať verejnoprospešné stavby nad rámec schválenej koncepcie územného plánu. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že nie je potreba aktualizovať Územný plán zóny Koliba-Stráže.

Miestna rada zobrala na vedomie a odporučila MZ schváliť informáciu o  preskúmaní Územného plánu zóny  Koliba - Stráže v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 19/06.


5. 	Návrh investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok 2013

	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta. Poznamenal, že materiál sa predkladá v súlade s vecným plánom zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2012 a bol prerokovaný a navrhnutý za účasti povereného vedúceho oddelením výstavby a investícií Ing. Ľubomíra Baníka, poverenej vedúcej oddelením hospodárskeho a finančného RNDr. Jany Ondrovej, predsedu komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby Ing. arch. Otta Novitzkého.
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V diskusii vystúpili:  Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, p. Szusčík, Ing. Winkler.


Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh  investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok 2013 bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 19/07.



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


	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta a dodal, že pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedené na LV č. 5522 a LV č. 2382, tak ako sú citované v uznesení predkladaného materiálu tvoria areál „Kuchajdy“. Pozemky citované v uznesení v časti „A“ (LV č. 5522) boli mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené z majetku hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 452/2012 zo dňa 02.02.2012 a Protokolom o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 118804921200 zo dňa 10.08.2012 boli odovzdané do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Pozemky citované v uznesení v časti „B“ (LV č. 2382) tvoria areál „Kuchajdy“, pričom správu dotknutého územia vykonáva dlhodobo EKO – podnik verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870,  DIČ: 2020887022, ako rozpočtová organizácia zriadená mestskou časťou. Predmetom zverenia nie sú stavby nachádzajúce sa na parc. č. 15120/3 so súp. č. 10896 – viacúčelová budova a parc. č. 15123/6 – sociálne zariadenie. Pozemky boli už v minulosti zverené do správy rozpočtovej organizácie, avšak neskôr došlo k ich odzvereniu a ponechaniu areálu „Kuchajda“ len do správy údržby. Účelom opätovného zverenia nehnuteľností citovaných v časti „A“ a v časti „B“ uznesenia je plnohodnotné nakladaniu s areálom „Kuchajda“, tak aby správca areálu mohol využívať aj majetkové práva k nehnuteľnostiam.

Pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedené na LV č. 1226 v časti uznesenia predkladaného materiálu označené v časti „C“ tvoria areál „Tržnice“. Pozemok parc. č. 10103/1 o celkovej výmere 4775 m2 je zastavaný stavbou samotnej tržnice. Priľahlým pozemkom je pozemok parc. č. 10403/2 o celkovej výmere 10440 m2. Účelom zverenia nehnuteľnosti do správy rozpočtovej organizácie je, aby táto mohla plnohodnotne s majetkom, ktorý má fyzicky v správe, požívať aj majetkové práva.

EKO – podnik verejnoprospešných služieb bol v minulosti spracovateľom cenového výmeru, ktorý sa viaže aj na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tohto materiálu. 

V diskusii vystúpili:  Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík.      

Úlohy : 
	vypracovať zhrňujúci materiál všetkých cenových výmerov v MČ a zverejniť ich na internete

Zodpovední : Ing. Kollárik (Ing. Baník, Mgr. Biharyová), Ing. Molnár a Mgr. Tettinger
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	overiť, ako je to so zľavami pre politické strany, hnutia a neziskové organizácie a športové kluby pri krátkodobom prenájme. Ak to v dokumente nie je, treba ho konfrontovať so zápisom z miestneho zastupiteľstva

Zodpovední: Ing. Kollárik (p. Červenková)

	Miestna rada  odporučila MZ schváliť Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO–podnik verejnoprospešných služieb č....., predmetom ktorého sú 

     A: pozemky registra „C“ KN:
	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 2302 m2;
parc. č. 15132/66 	ostatné plochy 			o výmere 986 m2
                zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 5522, celkovo v hodnote 198 028,28 € (slovom: jednostodeväť-desiatosemtisícdvadsaťosem EUR 28/100) 

          B: pozemky registra „C“ KN:
	parc. č. 15119		ostatné plochy			o výmere 18 290 m2;

	parc. č. 15120/1	ostatné plochy			o výmere 9 917 m2;

parc. č. 15120/3	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 120 m2;
parc. č. 15120/4	ostatné plochy			o výmere 621 m2;
parc. č. 15120/5	ostatné plochy 			o výmere 1172 m2;
parc. č. 15121/1	vodné plochy		 	o výmere 89363 m2;
parc. č. 15123/1	ostatné plochy			o výmere 22453 m2;
parc. č. 15123/6	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 154 m2;
	parc. č. 15123/28 	ostatné plochy 			o výmere 10402 m2;
parc. č. 15123/83	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1057 m2;
	parc. č. 15123/140	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 21 m2;
parc. č. 15123/169	ostatné plochy			o výmere 6559 m2;
	parc. č. 15123/183	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 182 m2;
parc. č. 15123/214	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 301 m2;
parc. č. 15132/4	trvalé trávnaté porasty		o výmere 2334 m2
zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 2382, celkovo v hodnote 882.395,75 € (slovom: osemstoosemdesiat-dvatisíctristodeväťdesiatpäť EUR 75/100)

         C:   pozemky registra „C“ KN
	parc. č. 10403/1	zastavané plochy a nádvoria		o výmere  4775 m2;

	parc. č. 10403/2	ostatné plochy				o výmere 10440 m2;

zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 1226, celkovo v hodnote 289.733,12 € (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťtri EUR 12/100), a to v súlade so zákonom                     č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  v  spojení s  Článkom 7  Zásad   hospodárenia 
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s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným.   			
- bez pripomienok 
Miestna rada prijala uznesenie č. 19/08.


7. 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

	Starosta Mgr. Rudolf Kusý uviedol, že 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy postúpil na tunajšiu mestskú časť žiadosť manželov Vittekovcov, bytom Hlavná 362, 900 61  Gajary o kúpu pozemku registra „C“ KN parcely č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2. Predmetná parcela je evidovaná na LV č. 3610 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a je zastavaná stavbou garáže s evidenčným č. 4431, zapísaná na LV č. 3473 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia svoju žiadosť odôvodňujú práve tým, že predmetná parcela je zastavaná stavbou garáže v ich vlastníctve. Jedná sa o súbor 6 stavieb garáží postavených na pozemkoch registra „C“ KN parcele č. 5934/2, parcele č. 5934/3, parcele č. 5934/4, parcele č. 5934/5, parcele č. 5934/6 a parcele č. 5934/7, pričom parcela č. 5934/4 je už evidovaná vo vlastníctve vlastníka stavby garáže. Na parcele č. 5934/2 je postavená stavba garáže s evidenčným č. 5087, zapísaná na LV č. 3604 vo vlastníctve MVDr. Ota Orbana s manželkou, na parcele č. 5934/3 je postavená stavba garáže s evidenčným č. 5088, zapísaná na LV č. 872 vo vlastníctve prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. s manželkou, na parcele č. 5934/5 je postavená stavba garáže s evidenčným č. 4431, zapísaná na LV č. 3473 vo vlastníctve RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, na parcele č. 5934/6 je postavená stavba garáže so súpisným č. 13224, zapísaná na LV č. 6581 vo vlastníctve Jozefa Töröka, pričom právnym nástupcom je MUDr. Anna Mošaťová a na parcele č. 5934/7 je postavená stavba garáže s evidenčným č. 5092, zapísaná na LV č. 3759 vo vlastníctve RNDr. Róberta Fekára s manželkou. 

Hlavný architekt mestskej časti súhlasí s predajom predmetných parciel za predpokladu, že budú odpredané súčasne vlastníkom všetkých garáží. Tunajšie oddelenie eviduje od všetkých vlastníkov garáží žiadosti o kúpu dotknutých pozemkov. 

Pred objektom garáží na nachádza pozemok registra „C“ KN parcela č. 5934/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2 a parcela č. 5934/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, evidované na LV č. 3610 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V roku 2011 boli vlastníci garáží oslovení aj o kúpu týchto parciel do ich podielového spoluvlastníctva, pričom sa k uvedenému vyjadrili záporne. Vlastnícky vzťah k parcele č. 5934/1 nie je evidovaný na žiadnom liste vlastníctva. Na parcele č. 5934/8 je evidovaná stavba garáže na LV č. 1875 vo vlastníctve JUDr. Aleny Vyskočilovej. Parcela č. 5934/8 je evidovaná v podielovom spoluvlastníctve fyzických osôb zapísaných na LV č. 2486. 

Mestská časť eviduje od vlastníkov garáží len žiadosti o kúpu tých pozemkov, ktoré sú zastavané stavbami garáží. 

Všeobecná hodnota parcely č. 5934/2, č. 5934/3, č. 5934/5, č. 5934/6 a č. 5934/7 bola stanovená znaleckým posudkom č. 89/2012 zo dňa 10.05.2012, vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, 
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 a to tak, že všeobecná hodnota parcely č. 5934/2 je 2 100,- €, parcely č. 5934/3 je 1 890,- €, parcely č. 5934/5 je 2 000,- €, parcely č. 5934/6 je 2 000,- € a parcely č. 5934/7 je 2 000,- €, spolu celkovo 9 900,- €. Náklady mestskej časti vynaložené na vyhotovenie znaleckého posudku sú vo výške 148,39 € vrátane DPH, ktoré budú kupujúcimi uhradené v plnej výške. 

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy bol listom zo dňa 14.05.2012 v súlade s ustanovením článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju dotknutých pozemkov. Listom č. j. MAGS SNM 43203/2012-309414 zo dňa 28.08.2012 primátor Hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas k odpredaju. 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa ustanovenia odsekov 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.

	V zmysle uvedeného s poukazom na vyššie citované ustanovenie zákona o majetku obcí navrhuje sa  schváliť predaj uvedených pozemkov registra „C“ KN ako vlastníkom stavieb garáží postavených na dotknutých pozemkoch.


V diskusii vystúpili:    Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík

Miestna  rada  odporučila MZ schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady parcela č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 pre MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava; parcela č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. a Klarisu Ružičkovú, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava; parcela č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre RNDr. Mariana Vitteka a Janu Vittekovú, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary; parcela č. 5934/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre MUDr. Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava ako právneho nástupcu Jozefa Töröka; parcela č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 89/2012 zo dňa 10.05.2012 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu parcela č. 5934/2 - 2 100,- € pre MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava,  parcela č. 5934/3 - 1 890,- € pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. a Klarisu Ružičkovú, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava, parcela č. 5934/5 - 2 000,- € pre RNDr. Mariana Vitteka a Janu Vittekovú, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary, parcela č. 5934/6 - 2 000,- € pre MUDr. Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava, parcela č. 5934/7 - 2 000,- € pre RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava, 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: aby vlastníci garáží odkúpili alikvótnu časť priľahlej parcely, ktorá patrí mestskej časti.
Miestna rada prijala uznesenie č. 19/09.

8. 	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

	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta. Zdôvodnil uzavretie dohody o urovnaní. Ozrejmil históriu existencie kanalizačnej prípojky, podal informáciu o pripojení susedov na kanalizáciu, popísal aktuálnu situáciu o priebehu kanalizácie a uviedol 2 alternatívy riešenia danej problematiky.
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V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík, Ing. Winkler.	

Miestna rada zobrala na vedomie zámer uzavrieť dohodu o urovnaní, predmetom ktorej je urovnanie vzájomných vzťahov k pozemku registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005 m2, k. ú. Vinohrady odkúpením časti predmetného pozemku v rozsahu 1m na šírku a po celej dĺžke parcely, a to za cenu pomernú vo vzťahu k cene vydraženej nehnuteľnosti; za účelom  prekládky  kanalizácie  nachádzajúcej  sa  na  pozemku  registra  „C“  KN  parc.  č. 18357/1  a 
poverila  starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zabezpečením podkladov k zrealizovaniu zámeru a k podpísaniu dohody o urovnaní s Tiborom Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava - vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti, vypracovať návrh dohody  o urovnaní vo výške 11.064 € na základe ktorej po zaplatení si pán Király nenárokuje už ďalšie záväzky a stiahne žalobu a požiadať magistrát o 50% príspevok na vysporiadanie s pánom Királym  s pripomienkami vypracovať návrh dohody  o urovnaní vo výške 11.064 € na základe ktorej po zaplatení si pán Király nenárokuje už ďalšie záväzky a stiahne žalobu a požiadať magistrát o 50% príspevok na vysporiadanie s pánom Királym 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/10.

9. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.7.2002 v znení jej dodatkov v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, s.r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava

	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta a poznamenal, že k nájomnej zmluve existujú k dnešnému dňu celkovo štyri dodatky: Dodatok č. 1 zo dňa 01.06.2006 upravuje dobu nájmu do 31.12.2011; Dodatok č. 2 zo dňa 04.12.2008 riešil prechod na novú menu EURO, t. j. výška nájmu ročne v sume 2 600 000,00 SKK po odpočítaní 10% vecného plnenia (260 000,00 SKK) predstavovala sumu 77 673,77 € (2 340 000,00 SKK); Dodatok č. 3 zo dňa 30.10.2010 znižoval dovtedy platné ročné nájomné (86 304,19 €) o 25%, t. j. na 64 728,00 €, pričom nájomca bol aj naďalej oprávnený k použitiu 10% z ročného nájomného ako vecné plnenie, t. j. konečná výška ročného nájomného predstavovala sumu 58 255,33 €; Dodatok č. 4 zo dňa 08.12.2010 predlžuje dohodnutú dobu nájmu do 31.12.2016.

Na základe uvedeného výška mesačného nájomného predstavuje sumu 5 394,00 €. Z tejto sumy sa navrhuje poskytnúť nájomcovi úľava vo výške 1 500,00 €, teda mesačná výška nájomného by predstavovala sumu 3 894,00 €. Ročná výška nájmu by predstavovala sumu 46 728,00 €. Nájomcovi by sa aj naďalej ponechala možnosť investovať 10% z ročného nájomného do údržby a opráv predmetu nájmu, čo predstavuje ročne sumu 4 672,80 €. Konečná výška nájmu po uplatnení 10% vecného plnenia by predstavovala sumu 42 055,20 €. Predmetná úľava na nájomnom je navrhovaná s časovým obmedzením, t. j. na dobu jedného roka počnúc 01.12.2012 do 30.11.2013. Navrhované obdobie sleduje cieľ vyriešenia ďalšieho fungovania predmetu nájmu vo vzťahu k podanej výpovedi zo strany nájomcu, ktorá bola k rukám starostu mestskej časti doručená dňa 28.09.2012. V súlade s ustanoveniami nájomnej zmluvy je výpovedná lehota trojmesačná, pričom začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho mesiaca po jej doručení. Pre mestskú časť je v tejto situácií výhodnejšie ponúknuť terajšiemu nájomcovi zníženie ročného nájmu, ako nečinne akceptovať účinky podanej výpovede a v konečnom dôsledku znášať náklady plynúce s údržbou objektu.

Úlohy : 
1. vypracovať novú zmluvu o nájme na dobu neurčitú
	 upraviť sumu zníženia nájmu mesačne  na 1.354,61 €			

3. doplniť „na dobu 6 mesiacov“			
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Miestna rada  skonštatovala, že zníženie mesačného nájomného o sumu 1.354,61 € mesačne na dobu 6 mesiacov za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30  o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka   doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej  v Obchodnom  registri  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia a odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu schváliť zníženie mesačného nájomného o sumu 1.354,61 € mesačne na dobu 6 mesiacov za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30  o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka   doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, počnúc 01.12.2012 do 30.11.2013. Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť a uložila prednostovi MÚ a uložila prednostovi MÚ vypracovať novú zmluvu o nájme na dobu neurčitú s pripomienkou: upraviť sumu zníženia nájmu mesačne  na 1.354,61 €	doplniť „na dobu 6 mesiacov. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 16/11.

10. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Sibírska č. 13 v Bratislave 

	Starosta Mgr. Rudolf Kusý, oboznámil členov miestnej rady so skutkovým stavom nebytového priestoru. Poznamenal, že uvedený nebytový priestor je využívaný na účely lekárne s prípravou liekov a predaja doplnkového charakteru od roku 1994. Spoločnosť Pro futuro, s.r.o. sa stala nájomcom predmetu nájmu na základe dodatku č. 3/97 zo dňa 17.04.1997 k nájomnej zmluve č 181/94 zo dňa 13.06.1994. Dodatkom č. 9/07 zo dňa 26.03.2007  k nájomnej zmluve č 181/94 zo dňa 13.06.1994 bola doba nájmu predĺžená na päť rokov, do 31.03. 2012. V súčasnosti spoločnosť Pro futuro, s.r.o. užíva predmet nájmu v súlade s ustanovením § 676 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení, podľa ktorého platí, že: „Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.“
Nájomca vždy riadne a včas platil nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. Nájomné je uhrádzané aj v súčasnej dobe a to v súlade s ustanovením § 676 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v záujme zachovania poskytovania služieb lekárne občanom žijúcim v danej lokalite, ktorí využívajú služby lekárne a sú zvyknutí na zavedenú prevádzku navrhujeme uzavrieť s nájomcom nájomnú zmluvu za doterajších podmienok na dobu neurčitú s možnosťou výpovede aj bez udania dôvodu, s trojmesačnou výpovednou lehotou. Skutočnosť, že obec prenechala svoj majetok do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, je potrebné uviesť 
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v uznesení obecného zastupiteľstva. Preto vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru č. 12-901 o výmere 51,35 m²51,35 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 1598 na Sibírskej ulici číslo 13 v Bratislave postavený na pozemku p. č. 11918/1, 11918/2, 11918/3 a 11918/4 registra ”C“, zapísaný na LV č. 3245 k.ú. Nové Mesto ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B.

	Miestna rada  skonštatovala, že prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemku registra „C“ KN č. 11918/1 až 4 a zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytový priestor nepretržite od roku 1994, vkladá finančné prostriedky do údržby nebytového priestoru, tento užíva ako obchodný priestor na účely lekárne s prípravou liekov a na predaj zdravotníckeho tovaru doplnkového charakteru a  odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 11918/1 až 4, zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B za nájomné vo výške 67,00 €/m²/rok počnúc 01.12.2012 na dobu neurčitú.  Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť bez pripomienok 				

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/12.


11. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou, IČO 31 785 221, so sídlom Sibírska č. 39, 831 02 Bratislava a výpožička nebytových priestorov v objekte bývalej súkromnej materskej škole na Pionierskej č. 12/A v Bratislave.

	Starosta Mgr. Rudolf Kusý uviedol, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto je správcom nehnuteľností zapísaných Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 2382 pre k. ú. Nové Mesto: pozemok registra „C“ KN parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2; stavba nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 11873 so súpisným číslom 3219. Citované nehnuteľnosti boli predmetom Zmluvy o nájme č. 381/2006 so spoločnosťou MIDOR, s.r.o.. Nájomná zmluva bola ukončená ku dňu 29.02.2012 výpoveďou na strane nájomcu. V súčasnej dobe objekt nie je využívaný k žiadnemu účelu. Z objektu sú predmetom výpožičky priestory o celkovej úžitkovej podlahovej ploche vo výmere 662,82 m2. Výpožičkou sú dotknuté priestory suterénu o celkovej ploche 213,20 m2 a priestor I. nadzemného podlažia, ktorý pozostáva z technických miestností, WC pre zamestnancov, WC pre deti, vstupnej haly, predsiene, dennej miestnosti pre návštevy, denných miestností pre deti, šatní, jedálne a pod. o celkovej výmere celkovo 449,62 m2. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2 je predmetom protokolu o zverení citovanej nehnuteľností a tvorí areál školského dvora.
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Nakoľko v súčasnej dobe je zvýšený záujem o prijatie detí do predškolských zariadení, je záujem situáciu riešiť využitím voľných kapacít mestskej časti. Po čiastočných úpravách objektu je možné rozšíriť kapacitu o dve triedy, čím by sa uspokojil záujem rodičov o umiestnenie detí do predškolských zariadení a zároveň by sa čiastočne vyriešil aj problém v súčasných preplnených predškolských zariadeniach. Časové obmedzenie umožňuje mestskej časti dokončiť rekonštrukciu objektu v období školských prázdnin.
 Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť zverenie nehnuteľného majetku vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 2382, ako pozemok registra „C“ KN parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, ktorý je v účtovnej evidencií vedený v hodnote 112 328,22 €, na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova. výpožičku nebytových priestorov, a to  suterénu a I.  nadzemného podlažia  v  objekte bývalej súkromnej materskej škôlky na ul. Pionierska 12/A v Bratislave, ktorý je zapísaný Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 2382, ako stavba nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 11873 so súpisným číslom 3219 a pozemok parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, a to na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 16/13.


12. Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v areáli administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova č. 1, 911 09 Bratislava


	Materiál uviedol Mgr. Rudolf Kusý, starosta. Uviedol, že Asociácia skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211 (ďalej len „žiadateľ“) požiadala mestskú časť o prenájom nebytových priestorov na ul. Hálkova 11 v Bratislave. Účelom prenájmu je podpora športových aktivít mládeže v mestskej časti so zameraním na podporu a rozvoj skateboardingu na Slovensku. Ako najvhodnejší priestor pre naplnenie účelu žiadosti sú priestory v areáli administratívnej budovy, ktoré boli v minulosti využívané spoločnosťou Schindler výťahy a eskalátory, a.s.. V súčasnej dobe sú tieto priestory bez využitia. Výmera úžitkovej podlahovej plochy, ktorú je možné žiadateľovi poskytnúť, je 76 m2. Nakoľko účelom využitia je podpora rozvoja športu mládeže v mestskej časti so zameraním na rozvoj skateboardingu a najmä zabezpečenie podpory rozvoja slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach, a teda užívateľmi budú mladí ľudia, navrhovaná výška ročného nájmu predstavuje sumu 1,00 €. Žiadateľ si však bude plne hradiť služby spojené s nájmom (energie), ktorých preddavky predstavujú sumu 156,00 €/mesačne; čo ročne predstavuje sumu 1 872,00 €. Vzhľadom k predpokladanému dlhodobému účelu využitia nebytových priestorov, navrhujeme nájomnú zmluvu uzavrieť na dobu neurčitú.

Miestna rada  skonštatovala, že prenájom nebytového priestoru o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2 nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici 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 Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nebytový priestor bude nájomca užívať za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, najmä k zabezpečeniu podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach a odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytového priestoru areáli o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 
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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 Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211 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 vo výške 1,00 € ročne. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť bez pripomienok 

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/14.


13. Návrh koncepcie docházkového systému a pasívnej ochrany budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

	Materiál uviedol Mgr. Martin Bohm. Podotkol, že účelom riešenia je zjednotiť a zefektívniť evidenciu dochádzky, zautomatizovať monitoring návštevníkov MÚ a zvýšiť pasívnu bezpečnosť budovy miestneho úradu počas stránkových aj nestránkových hodín.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík, Ing. Winkler, Mrg. Bohm

	Miestna rada stiahla materiál z rokovania.

Miestna rada prijala uznesenie č. 16/15.


14. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 165/2011 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 29.11.2011 s manželmi Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová, bytom Klemensova 7 v Bratislave

	Starosta Mgr. Rudolf Kusý uviedol, že rodinný dom je postavený na hranici pozemkov a v priamom susedstve je MŠ na Jeséniovej č. 61. Nájomná zmluva obsahuje v časti povinnosti nájomcu (čl. 4 bod 2 posledná odrážka) zákaz oplotenia predmetu nájmu, ktoré do toho času bolo oplotené. Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii rodinného domu s prihliadnutím na situovanie nehnuteľnosti, nie je možné uprieť nájomcovi právo starostlivosti o vlastnú nehnuteľnosť a za tým účelom je MČ povinná strpieť aj vstup nájomcu na svoj pozemok. Keďže nájomnou zmluvou je už teraz daná možnosť užívať časť pozemkov, ktoré sú dotknuté nevyhnutnou údržbou jeho nehnuteľnosti, je zákaz oplotenia predmetu nájmu bezpredmetný.
	
Miestna rada  konštatuje, že Nájomnou zmluvou č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka boli pozemky registra „C“ KN parc. č. 5984/1, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5984/2 zastavané plochy a nádvoria v časti o výmere 9,60 m2 prenechané do nájmu manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej, a to na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10,00 €/m2/rok a so zákazom predmet nájmu oplotiť a   odporúča Miestnemu  zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorým sa nájomcovi manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej počas doby trvania nájomného vzťahu na vlastné náklady umožňuje oplotiť predmet nájmu bez pripomienok 				Miestna rada prijala uznesenie č. 19/16. 
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Rôzne:
	
	Starosta Mgr. Rudolf Kusý požiadal členov miestnej rady, aby sa oboznámili s nájomnou zmluvou č. 7/2012 uzavretej medzi ZŠ Kalinčiakova a EIS Bratislava, s.r.o. a jej Dodatkom č. 1. 

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   







	
JUDr. Richard Mikulec
overovateľ












Bratislava 10. 11. 2012
Zapísal: Mgr. Marek Tettinger
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