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U Z N E S E N I A

z  26. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  21. mája  2013

Miestna rada prerokovala :   
   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 26/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 26/02
   3.   Návrh  plánu činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti B-NM na II. polrok 2013
          uznesenie č. 26/03
   4.   Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
          uznesenie č. 26/04
   5.   Správa  o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 26/05
   6.   Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1, Bratislava, pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
          uznesenie č. 26/06
   7.  Návrh  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 0nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v Bratislave
          uznesenie č. 26/07
   8.   Správa o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 26/08
   9.   Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013
          uznesenie č. 26/09
 10.   Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
          uznesenie č. 26/10
 11.   Návrh  na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
          uznesenie č. 26/11
 12.   Zámer  k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík
          uznesenie č. 26/12
 13.   Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s., so sídlom Hattalova č. 12/A, 831 03  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B
          uznesenie č. 26/13
 14.  Návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v  lokalite ,,Slanec“; 1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“, všetky v k. ú. Vinohrady
          uznesenie č. 26/14
Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o.
         uznesenie č. 26/15
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 16. Návrh na úpravu platu starostu 
        uznesenie č. 26/16
 17. Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra
        uznesenie č. 26/17
 18. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR BA na doplnenie čl. 56 ods. 4 a čl. 57 ods. 3
        uznesenie č. 26/18
 19. Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave
        uznesenie č. 26/19


Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1- 19  nasledovné uznesenia: 


26/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami:
	do programu rokovania zaradiť body:
	Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ul. J. C. Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o
	Návrh na úpravu platu starostu 
	Návrh na úpravu platu miestneho kontrolóra
	Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR BA na doplnenie čl. 56 ods. 4 a čl. 57 ods. 3

Návrh na poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave
           				                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  JUDr. Richarda Mikulca
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/03  Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2013
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
1.   celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
bez výhrad

2.   záverečný  účet  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012, ktorý vykazuje:
	-  v  bežnom  rozpočte  príjmy 15.727.428,93 €, výdavky 15.283.821,67 €  a  prebytok
443.607,26 €
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-  v  kapitálovom  rozpočte príjmy 431.569,05 €, výdavky 886.476,90 € a schodok 454. 907,85 € vykrytý z rezervného fondu

3.  schodok rozpočtového hospodárenia po  vylúčení  finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012 vo výške 11.300,59 €

4.   zostatok  finančných  operácií   po  usporiadaní  vo  výške 585.490,18 €  vrátiť  do rezervného fondu mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto

5.  hospodárenie  rozpočtových  organizácií  za  rok 2012 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto a účtovné závierky organizácií za rok 2012
           - s pripomienkou: 
 - na rokovanie MZ 11. 06. 2013 doplniť:
1.   Správu  nezávislého  audítora  pre  mestskú časť Bratislava-Nové Mesto o uskutočnení
auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2012
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012
           						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
z o b r a ť     n a    v e d o m i e 
správu  o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/06   Miestna  rada
1.   p r e r o k o v a l a
návrh na zníženie  nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre Agentúru LUPO, s.r.o.

2.   v z a l a   n a   v e d o m i e
       vyjadrenie Agentúry LUPO, s.r.o. k návrhu Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 30. 4. 2013

3.   o d p o r ú č a
      návrh prerokovať po osobnom rokovaní starostu MČ so zástupcom  Agentúry LUPO, s.r.o. na zasadnutí Miestnej rady dňa 25.6.2013
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7  
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/07   Miestna  rada
1.   p r e r o k o v a l a
       návrh na  vyhlásenie „Obchodnej verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  nebytových  priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v  Bratislave„ s uvedenými podmienkami súťaže
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2.   ustanovuje 
      komisiu v zložení: Mgr. Pfundtner, JUDr. Mikulec, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik, Mgr. Moravcová Tomčíková za účelom dopracovanie podmienok OVS a zmluvy v zmysle pripomienok 

3.  o d p o r ú č a
     Miestnemu zastupiteľstvu
     s c h v á l i ť 
vyhlásenie „Obchodnej verejnej  súťaže  na  uzatvorenie  zmluvy  o  nájme  nebytových  priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33  v Bratislave“ s dopracovanými podmienkami OVS a zmluvy
           				                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/08   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
správu  o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/09   Miestna rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
správu  o príprave areálu  Kuchajda na letnú sezónu 2013
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

26/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
použitie finančných prostriedkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 pre objekt Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava:
položka		účel								cena bez DPH
1. 		rekonštrukcia vstupných vchodov a dverí			35.000 €
2. 		inštalácia monitorovacieho systému				10.000 €
3.		realizácia navrhovaných bezpečnostných požiarnych opatrení	15.000 €
					Výdavky celkom s DPH 20 %:	             72.000 €
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyradenie prebytočného a  neupotrebiteľného majetku v  správe EKO-podniku  VPS motorového vozidla značky VIGO BA 165 EJ 
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
1. vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie „Zmluvy o nájme: 
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-  stavby - Lanovky - hornej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/3 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady,
-  stavby - Lanovky - dolnej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/6 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k. ú. Vinohrady,
-  príslušenstva stavieb Lanovky - hornej a dolnej stanice, t.j. visutú osobnú sedačkovú jedno lanovú obežnú lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička - Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom,
-  stožiarov lanovej dráhy, 
	-  pozemku parcely registra “C“ č. 19614/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady,
-  časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      152 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k. ú. Vinohrady,
-  časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/7 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      426 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v  k. ú. Vinohrady,
-  časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/9 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      268 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v  k. ú. Vinohrady“
2.  priložené obchodné podmienky verejnej obchodnej  súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom hornej a dolnej lanovky vrátane jej príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jedno lanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička - Kamzík, stožiarov lanovej dráhy, ako aj prislúchajúcich pozemkov 
           - s pripomienkou: - ustanoviť 
      komisiu v zložení: Mgr. Pfundtner, JUDr. Mikulec, Ing. Gašpierik, Ing. Kollárik, Mgr. Moravcová Tomčíková za účelom dopracovania návrhu na vyhlásenie OVS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom lanovej dráhy
                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 664 m2  zapísaného na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Správcovskou spoločnosťou, a. s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava na základe Nájomnej zmluvy č. 205/2010 zo dňa 3. 11. 2010 tento pozemok, nepretržite využíva ako parkovisko pri športovom areáli a vkladá vlastné finančné prostriedky do jeho údržby, a to za všeobecnú hodnotu pozemku podľa Znaleckého posudku č. 101/2013 zo dňa 19. 4. 2013 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, t. j. za kúpnu cenu celkovo 112.000 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
s pripomienkou :
- definovať „osobitný zreteľ“
									Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A. zobrať na vedomie
     prieskum mienky občanov bývajúcich v lokalitách Slanec, Koziarka a AHOJ vo veci pomenovania novovzniknutých ulíc
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B. s c h v á l i ť 
                 1.  návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc s názvom:
            1.a. Krasňanská
     1.b Vlašská
     1.c Rýnska 
      v  lokalite ,,Slanec“, katastrálne územie Vinohrady

     2.   návrh na pomenovanie 1 novovzniknutej ulice s názvom: 
	    Na Koziarke 
    v  lokalite ,,Koziarka“, katastrálne územie Vinohrady

    3.   návrh na pomenovanie 4 novovzniknutých ulíc s názvom:
	   3.a   Pinotová 
	   3.b   Laurotová
	   3.c   Rubinetová
	   3.d   Sliačska 
	   v  lokalite ,,AHOJ“, katastrálne územie Vinohrady
           - bez  pripomienky   	             						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0


26/15   Miestna rada
sťahuje z rokovania
	návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytového priestoru na ulici J. C: Hronského č. 16 pre nájomcu ŽBLNK TOMAX, s.r.o. so sídlom na Björnsonovej č. 7
                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
úpravu platu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nasledovne:
1. úprava platu s účinnosťou od 1. 1. 2013 vo výške 3 584 €
2. úprava platu s účinnosťou od 1. 7. 2013 znížením o 10% t.j. vo výške 3 226 €
  - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 2
26/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
úpravu platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo výške 2 345 € s účinnosťou od 1. 1. 2013
  - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
26/18   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
nesúhlasné stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na doplnenie čl. 56 odsekom 4 a čl. 57 odsekom 3 z dôvodov uvedených v stanovisku
  - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  4
      					                                          		                 proti :  1
									          zdržali sa : 1
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26/19   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
presun vo výške 6.000 € z programu Sociálne zabezpečenie z funkčnej klasifikácie 10403 z položky 642014 Jednotlivci (Transfery), program 9.4 stredisko 0520 na program Transfery všeobecnej povahy na funkčnú klasifikáciu 0560 na položku 641009 Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (Transfery v rámci verejnej správy), program 1.6 stredisko 0130
poskytnutie dotácie hlavnému mestu SR Bratislave vo výške 6.000 €, účelovo viazanej na zriadenie miesta okrskového policajta najmä na Kuchajdu z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia, vrátane zabezpečenia poriadku a čistoty areálu
  - bez pripomienok               						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0







	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta


JUDr. Richard Mikulec
overovateľ














Bratislava    21. 5. 2013
Spracovala:  Júlia Červenková
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