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U Z N E S E N I A


z  24. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  26. marca  2013


Miestna rada prerokovala : 
   
   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 24/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 24/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          uznesenie č. 24/03
   4.  Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012 
          uznesenie č. 24/04
   5.  Návrh  Koncepčného  zámeru  rozvoja,  pedagogicko-organizačné  a  materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014 
          uznesenie č. 24/05
   6.  Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parcely č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o.) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska - Krahulčia) od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej
          uznesenie č. 24/06
   7.   Návrh cenového výmeru pre prenajímanie  majetku  vo vlastníctve,  resp. zvereného do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 24/07
   8.   Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012
          uznesenie č. 24/08
   9.   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 Bratislava
          uznesenie č. 24/09
  10.  Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v MS Vihorlatská pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
          uznesenie č. 24/10
   11. Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska 42 Bratislava
          uznesenie č. 24/11


Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-11.  nasledovné uznesenia: 
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24/01  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 prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 Bratislava
               - Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v MŠ Vihorlatská pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
               -  Návrh na pridelenie bytov v MČ B-NM Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48 a Márii Olšovej, bytom Odborárska 42 Bratislava
               						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

24/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Libora Gašpierika
- bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0

24/03   Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
trvá plnenie uznesení:
    	2MMR/11, 19/09, 23/06, 23/07    

	2.    splnené boli uznesenia:
22/15, 23/03, 23/04, 23/05, 3MMR/03

	ruší sa uznesenie:       

14/09, 2MMR/03/B 
- bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0 

24/04   Miestna rada
A.  s c h v a ľ u j e 
Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012

o d p o r ú č a
Miestnemu  zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
 - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8 
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

24/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2013/2014 
             - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8 
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa : 0
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24/06   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
odkúpenie pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 18340/10, záhrady o výmere 9 m2,
- parc. č. 18340/11, záhrady o výmere 14 m2, 
katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú evidované v overenom odčleňovacom Geometrickom pláne č. 68/2010 vypracovanom dňa 7. 7. 2010 spoločnosťou GATA, s. r. o., geodetické práce, Plickova č. 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 19. 7. 2012 od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej, rod. Mrázikovej, obaja bytom Sliačska č. 7B, 831 02 Bratislava za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom č. 42/2013 zo dňa 22. 2. 2013 vyhotovenom              Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu  3.710 € za podmienky, že kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude predávajúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
             - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 2

24/07   Miestna  rada
1.    prerokovala a stiahla z rokovania
       návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy   škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.    ukladá
       prednostovi MÚ
prepracovať materiál do jednotnej tabuľky  s uvedením minimálnej ceny
	predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 30.4.2013
										Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

24/08   Miestna rada
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Správu o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2013 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2012
             - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

24/09   Miestna rada
sťahuje z rokovania
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 Bratislava


24/10   Miestna  rada
1.    prerokovala a stiahla z rokovania
       návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v MŠ Vihorlatská pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
 2.   ukladá 
       prednostovi MÚ
predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 30.4.2013
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24/11   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
	pridelenie bytu 
- garsoniéra na Bojnickej č. 25, byt č. 47	- Viktórii Rabajovej, bytom Nobelova č. 48
- garsoniéra na Bojnickej č. 25, byt č. 43	- Márii Olšovej, bytom Odborárska č. 42
            - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 1














	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta





Ing. Libor Gašpierik
overovateľ




















Bratislava    26.03.2013
Spracovala :  Červenková Júlia
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