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U Z N E S E N I A
z 15.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   12. februára  2013

 1. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
         uznesenie číslo: 15/01
 2. Schválenie programu rokovania
         uznesenie číslo: 15/02
 3. Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
         uznesenie číslo: 15/03
 4. Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2012
         uznesenie číslo: 15/04
 5. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova
         uznesenie číslo: 15/05
 6. Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM zameranej na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov
         uznesenie číslo: 15/06
 7. Návrh  Dodatku č. 2  Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	 
         uznesenie číslo: 15/07
 8. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho  poriadku  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
         uznesenie číslo: 15/08
 9. Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 15/09
10. Návrh úpravy Zásad poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 15/10
11. Návrh na zverenie „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ul.“ do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
         uznesenie číslo: 15/11
12. Návrh na dobrovoľnú dražbu pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, parcely č. 6459 a parcely č. 6460 v k.ú. Vinohrady
         uznesenie číslo: 15/12
13. Návrh zapojenia Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6 854,62 €
         uznesenie číslo: 15/13
14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúce ho prenájmu hnuteľných vecí pre Asociáciu skateboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava
         uznesenie číslo: 15/14
15. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa aplikujú ustanovenia zákona 371/2012 Z.z. 
         uznesenie číslo: 15/15
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16. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava, ktorým sa menia čl. 73 a 74 (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 ods. 1 písm. b) (rozpočtové určenie príjmov)
         uznesenie číslo: 15/16
17. Návrh na zapojeni rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 €
         uznesenie číslo: 15/17
18. Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 15/18
19. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 15/19
        materiál bol stiahnutý z rokovania
20. Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
         uznesenie číslo: 15/20
21. Návrh 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 katastrálne územie Nové Mesto
         uznesenie číslo: 15/21


Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-21 uznesenia: 


15/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Júliusa Jackuliaka
Dagmar Arvayovú

2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Jánošovú
Ing. Andreu Vítkovú
									Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0   									                           zdržali sa :   0 
15/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkami:
z programu rokovania stiahnuť bod:

            „Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“

	do programu rokovania zaradiť body:		  				
 „Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013“

„Návrh 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 katastrálne územie Nové Mesto“
									Hlasovanie : za : 19
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa  :  0                                                                                       
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15/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
          	1. trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 25/16, 1/07, 8/15, 11/07, 11/08, 11/22, 11/32, 11/35/D, 12/05, 12/06, 12/18, 4MMZ/04, 4MMZ/05, 4MMZ/06, 4MMZ/07, 13/15/B, 14/09/B,  14/10,  14/23
2. splnené sú uznesenia:
9/18,  12/11, 12/20, 13/03, 13/04, 13/05, 13/06, 13/07, 13/08, 13/09, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13,  13/14,  13/15/A, 13/16, 13/17,  13/18/A,  14/03,  14/04,  14/05,  14/06,  14/07,  14/08,  14/09/A,  14/11, 14/12,  14/13,  14/14,  114/15,  14/16,  14/17,  14/18,  14/19,  14/20,  14/21,  14/22
	s pripomienkou:
   Miestne zastupiteľstvo

u k l a d á
miestnemu kontrolórovi
v zmysle zákona 369/1990, § 18 ods. 1, písm h) zákona SNR o obecnom zriadení vykonanie kontroly, zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č. 22/07 z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 20.04.2010. Správu z vykonanej kontroly predložiť na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
				  						Hlasovanie : za : 21
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa  :  0                                                                                      
15/04    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
             Správu o činnosti  miestneho kontrolóra MČ B-NM za rok 2012
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                                        
15/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola Kalinčiakova 12
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   1
15/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranú na činnosť súvisiacu so správou bytov a nebytových priestorov
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  1
15/07    Miestne zastupiteľstvo
1.   k o n š t a t u j e
že predložený Dodatok č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto upravuje všetky zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vykonanú zákonom č. 371/2012 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2012
  s c h v a ľ u j e
        Dodatok č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  u k l a d á
 starostovi
     vydať úplné znenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   1
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15/08    Miestne zastupiteľstvo
             A.   s c h v a ľ u j e
      Dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
B.   s p l n o m o c ň u j e 
starostu
vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   		proti :   2									                         	         zdržali sa  :  1
15/09    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   		proti :  0									                         	         zdržali sa  :  2
15/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   		proti :  0								                         	         zdržali sa  :  0                                               
15/11    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
zverenie „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ulici“ v celkovej sume 16 730,00 € do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, Bratislava
- bez pripomienok		  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
15/12    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby pozemkov registra „C“ KN parcely č. 6448/1, záhrady o výmere 160 m2, parcely č. 6459, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 a parcely č. 6460, záhrady o výmere 252 m2 v k. ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 3673. Vyvolávacia cena je celkovo 96 800,00 €
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
15/13    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 6 857,62 € za účelom kúpy novovytvoreného pozemku parc. č. 18357/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2  k.ú. Vinohrady, ktorý vznikol na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 55/2012 zo dňa 08.01.2013 vyhotoveného Ing. Mariánom Voštinárom – AGM; odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. 18357/1.
navýšenie kapitálových príjmov  vo výške 6 857,62 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel 
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  2
15/14    Miestne zastupiteľstvo
konštatuje,
            že prenájom hnuteľného zariadenia:
      -  projektor Acer P5281 DLP (CBI+, Eco), ZOOM, XGA 1024x758		   1ks;  
   ktorého obstarávacia cena je 571,07 € bez DPH,  		DPH 20% 	114,21€                                             obstarávacia cena vrátane DPH 685,28 €
Strana 4


                   -  držiak na projektor (rozmer 240x182)					    1 ks;
	          ktorého obstarávacia cena je 347,90 € bez DPH		DPH 20%            69,58 €
  	          obstarávacia cena vrátane DPH 417,48 €

	projekčné plátno s diaľkovým ovládaním (rozmer 240x182 cm)		    1 ks;

	          ktorého obstarávacia cena je 760,58 € bez DPH, 		DPH 20%   	   52,14€ 	          obstarávacia cena vrátane DPH 912,82 €

	bazén pre skateboarding (skateboarding pool)	  			    1 ks;

	ktorého obstarávacia cena je 9 690,00 € bez DPH	DPH 20%        1 938,00 €
	obstarávacia cena vrátane DPH 11 628,00 €

ktoré je umiestnené a tvorí príslušenstvo nebytového priestoru N502 (bývalá výmenníková stanica) nachádzajúci sa v areáli administratívnej budovy na ul. Hálkova č. 11 v Bratislave, 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 N502 (bývalá výmenníková stanica) bol na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Uznesením č. 13/11 zo dňa 13.11.2012 prenechaný do užívania Asociácii skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava,                 IČO 42 127 211 a za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach, a tým sa naplnil účel Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. 

2. s c h v a ľ u j e
    prenájom hnuteľného zariadenia:
      -  projektor Acer P5281 DLP (CBI+ Eco), ZOOM, XGA 1024x758		   1ks;  
   ktorého obstarávacia cena je 571,07 € bez DPH,  		DPH 20% 	114,21€                                             obstarávacia cena vrátane DPH 685,28 €

                   -  držiak na projektor (rozmer 240x182)					    1 ks;
	          ktorého obstarávacia cena je 347,90 € bez DPH		DPH 20%            69,58 €
  	          obstarávacia cena vrátane DPH 417,48 €

	projekčné plátno s diaľkovým ovládaním (rozmer 240x182 cm)		    1 ks;

	          ktorého obstarávacia cena je 760,58 € bez DPH, 		DPH 20%   	   52,14€ 	          obstarávacia cena vrátane DPH 912,82 €

	bazén pre skateboarding (skateboarding pool)	  			    1 ks;

	ktorého obstarávacia cena je 9 690,00 € bez DPH	DPH 20%        1 938,00 €
	obstarávacia cena vrátane DPH 11 628,00 €

ktoré je umiestnené a tvorí príslušenstvo nebytového priestoru N502 (bývalá výmenníková stanica) nachádzajúci sa v areáli administratívnej budovy na ul. Hálkova č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skateboardingu 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 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Nájomca je povinný všetky hnuteľné veci poistiť a v lehote 15 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy predložiť originál, resp. overenú kópiu poistnej zmluvy, ktorá bude  potvrdzovať túto skutočnosť.
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :   1									                           zdržali sa :  2
15/15    Miestne zastupiteľstvo
              s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  k návrhu dodatku Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  ktorým  sa  aplikujú  ustanovenia  
zákona č. 371/2012 do zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a následne do Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
odpísanie pohľadávok v celkovej výške 32 882,89 eur (990 630,- Sk)
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  3
15/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  k návrhu dodatku Štatútu  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  ktorým sa menia čl. 73 a 74 a čl. 91 ods. 1 písm. b)
             - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
15/17    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
A.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € za účelom obstarania úžitkového motorového vozidla s nasledovnými parametrami: 
- malé úžitkové vozidlo na prepravu menej ako 5 osôb
- benzín, objem max. 1,6 62 kW/85 k
- spotreba priemerná do 8 l, v meste do 10 l
- oceľové kolesá
- zadné sedadlá sklápateľné a vyťahovateľné
B. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 10 000,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      						                                          	                                   proti :  1										                           zdržali sa :  3     
15/18    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  22
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa :    0                                                  

15/19    P r e d k l a d a t e ľ
sťahuje z rokovania
materiál : „Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013“


15/20    Miestne zastupiteľstvo
A.  s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 vo výške 29 900,00 € za účelom obstaranie:
 
položka	výdavok						počet kusov	ceny vrátane DPH
1.	naťahovací hákový systém pre cisternovú nadstavbu	      1		  4 200,00 €
2. 	plošinová nájazdová váha 2 ks			      2		  3 700,00 €
3.	kolesový dopravný nakladač s radlicou, 		      2	         	22 000,00 €
					Výdavky celkom s DPH 20%	29 900,00 €	
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B. navýšenie kapitálových príjmov zapojením Rezervného fondu vo výške 29 900,00 € na stanovený účel
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  19
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa :   3
15/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. kúpu pozemkov registra „C“ KN vedených Správou katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu na LV č. 477:
	parc. č. 13 440/66, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2,
	parc. č. 13 440/27, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2,

parc. č. 13 440/28, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/29, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2,
parc. č. 13 440/30, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
parc. č. 13 440/31, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
parc. č. 13 440/32, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
	parc. č. 13 440/33, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
parc. č. 13 440/34, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
parc. č. 13 440/35, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2,
parc. č. 13 440/36, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
parc. č. 13 440/38, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
parc. č. 13 440/39, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
parc. č. 13 440/40, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 440/41, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
parc. č. 13 440/42, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
parc. č. 13 440/43, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,
parc. č. 13 440/44, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
parc. č. 13 440/45, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
parc. č. 13 440/46, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
parc. č. 13 440/47, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
parc. č. 13 440/48, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
parc. č. 13 440/49, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
parc. č. 13 440/50, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/51, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/52, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/53, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
parc. č. 13 440/54, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
parc. č. 13 440/55, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
parc. č. 13 440/56, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 440/57, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
parc. č. 13 440/58, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
	parc. č. 13 440/59, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,
parc. č. 13 440/60, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
parc. č. 13 440/61, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
parc. č. 13 440/62, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 442/16, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
	parc. č. 13 442/17, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
	novovytvorená parc. č. 13 433/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 893 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava pričlenením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 824 m2 k pozemku parc. č. 13433/11 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2; 
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	novovytvorená parc. č. 13 433/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 720 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava odčlenením časti parc. č. 13433/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 720 m2;
	novovytvorená parc. č. 13 442/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1277 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, pričlenením pozemku parc. č. 13442/3, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 142 m2 k časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1135 m2

parc. č. 13 442/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1824 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2;
	parc. č. 13 442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1389 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2
 katastrálne územie Nové Mesto od výlučného vlastníka - 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:

	za kúpnu cenu 10,00 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. a) a nn), oo) a pp), o celkovej výmere 3621 m2, t. j. za kúpnu cenu 36 210,00 € bez DPH a 43 452,00 € vrátane DPH 
	za kúpnu cenu 0,50 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. b) až mm) a písm. qq) a rr), o celkovej výmere 5735 m2, t. j. za kúpnu cenu 2 867,50 € bez DPH a 3 441,00 € vrátane DPH 


B.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov  na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 46 893,00 € na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode A. tohto uznesenia. 

C.  navýšenie kapitálových príjmov vo výške 46 893,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 16
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0 


	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie

               Ing. Anna Jánošová  					         Ing. Andrea Vítková 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ


Bratislava       12. 2. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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