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U Z N E S E N I A
z 18.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   15.  októbra  2013

Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
Uznesenie 18/01
Schválenie programu rokovania Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 18/02
Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 18/03
Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
       Uznesenie 18/04
	Správa z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov – referát vnútornej správy

       Uznesenie 18/05
	Správy z kontroly oddelenia sociálnych služieb – Detské jasle Robotnícka ul. a kluby dôchodcov

       Uznesenie 18/06
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Město č. 3/2013 o organizácii miestneho referenda

       Uznesenie 18/07
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

       Uznesenie 18/08
	Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

       Uznesenie 18/09
	Návrh  na zníženie nájmu na  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J. C. Hronského č. 16, Bratislava,  pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o.

       Uznesenie 18/10
	Návrh  na  prevod  majetku z  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  na  EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava 

       Uznesenie 18/11
	Správa  o činnosti  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto za školský rok 2012/2013 

       Uznesenie 18/12
	Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014 

       Uznesenie 18/13
	Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným

       Uznesenie 18/14
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	Návrh na  schválenie zriadenia odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 

       Uznesenie 18/15
	Návrh na predaj pozemku registra „E“ p.č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m2 zapísaný na „V 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava

       Uznesenie 18/16
	Návrh dohody o prevzatí záväzku

       Uznesenie 18/17
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, evidovaných v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina Slaninku

       Uznesenie 18/18
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových obchodných priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 

       Uznesenie 18/19
Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ B-NM č. 17/24 zo dňa 11.06.2013
       Uznesenie 18/20
21. Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23 08 2013 v časti písm. c)
       Uznesenie 18/21	
22. Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23 08 2013 v časti bodu 1/ a v časti bodu 3/
       Uznesenie 18/22
23. Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrh dodatku Štatútu hl. m. SR BA, ktorým sa mení a dopĺňa systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Školských rád (návrh na zmenu a doplnenie čl. 37 a 38 pôsobnosti v oblasti školstva)
Uznesenie 18/23
24.Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrh dodatku Štatútu hl. m. SR BA, ktorým sa dopĺňa čl. 73 o písm. zc), čl. 74 o písm. z) (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods. 3 (rozpočtové určenie príjmov)
        Uznesenie 18/24
25. Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovania bufetu a reprodukovanej hudby
Uznesenie 18/25


Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-25 uznesenia: 


18/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Stanislava Winklera
MUDr. Pavla Dubčeka

2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Libora Gašpierika
Dagmar Arvayovú
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0


Strana 2

18/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkou
do programu  rokovania doplniť body :	
Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ B-NM č. 17/24 zo dňa 11.06.2013

Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/08 zo dňa 23 08 2013 v časti písm. c)
Návrh na zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo dňa 23 08 2013 v časti bodu 1/ a v časti bodu 3/
Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrh dodatku Štatútu hl. m. SR BA, ktorým sa mení a dopĺňa systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Školských rád (návrh na zmenu a doplnenie čl. 37 a 38 pôsobnosti v oblasti školstva)
Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrh dodatku Štatútu hl. m. SR BA, ktorým sa dopĺňa čl. 73 o písm. zc), čl. 74 o písm. z) (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods. 3 (rozpočtové určenie príjmov)
Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovania bufetu a reprodukovanej hudby
   	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0

                                                                             
18/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
            1.    trvá termín plnenia uznesení:
       2/20, 8/15, 11/18, 13/18/B, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14,  17/24,  17/25,  17/26,  17/27,  17/30,  17/34,  17/35, 6MMZ/11, 6MMZ/14
2.    splnené sú uznesenia:
   17/05,  17/21,  17/29,  17/33,  6MMZ/03, 6MMZ/04, 4MMZ/05, 6MMZ/06, 6MMZ/07,  6MMZ/08,  6MMZ/09,  6MMZ/12,  6MMZ/13
3. ruší uznesenie:
                15/21,  6MMZ/15
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  3
18/04    Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
       úpravu rozpočtu na rok 2013, a to:
Bežné príjmy vo výške  14 783 568,19 €
Bežné výdavky vo výške  14 783 568,19 €
Finančné operácie vo výške 34 309,00 € (zostatok prostriedkov z minulých rokov)

Kapitálové príjmy vo výške  420 386,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 2 880 454,00 €
Finančné operácie vo výške  2 460 068,00 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 17 698 331,19 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 17 664 022,19 €
Finančné operácie celkom vo výške 2 494 377,00 €

     a/ bez pripomienok

B.  z r u š u j e
                  uznesenia č.17/25 zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BNM z 11. 6. 2013 
            - bez pripomienok		  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  3
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18/05    Miestne zastupiteľstvo
             A.  c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov  - referát vnútornej správy

	B.   u k l a d á
1.   Vypracovať smernicu pre riadenie autodopravy v podmienkach MÚ B-NM v súlade s novými právnymi predpismi v oblasti dopravy
							Zodpovedný: vedúci oddelenia
							Termín: 31. 12. 2013
2.   V príkazoch starostu MČ B-NM, vydaných na odstránenie zistených nedostatkov pri vykonanej inventarizácii na záver uviesť odsek, v ktorom sa ukladá prednostovi úradu povinnosť v termíne do mesiaca po nahlásení odstránenia zistených nedostatkov, vykonať kontrolu, či tieto zistenia boli skutočne odstránené
							Zodpovedný: prednosta úradu							Termín: podľa textu
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/06    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb – Detské jasle Robotnícka ul. a Kluby dôchodcov
 - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/07    Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013 o organizácii miestneho referenda
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/08    Miestne zastupiteľstvo   
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 13
      					                                          	                                   proti :   3									                           zdržali sa :   4
18/09  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 12
      					                                          	                                   proti :  2									                           zdržali sa :  7
18/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
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, ktorý v týchto priestoroch prevádzkuje rýchločistiareň o 15% z ročného nájmu na obdobie od 1.10.2013 do 30.6.2015
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  4
18/11	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
prevod majetku – motorové vozidlo Škoda Felicia, ŠPZ BA 267 EN z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
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18/12	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Správu o činnosti školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2015/2013
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 22
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/13	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e  
Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 11
      					                                          	                                   proti :  1									                           zdržali sa :  8
18/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  2
18/15	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
zriadenie odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3879/B za účelom uloženia káblového elektrického vedenia. Odplata vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 181/2013 zo dňa 10. 7. 2013, vypracovaným Ing. Petrom Vinklerom, vo výške 11.000,00 € za podmienky, že zmluva o zriadení vecného bremena bude žiadateľom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v  miestnom zastupiteľstve a odplata bude pripísaná na účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v lehote 15 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná a odplata v uvedenej lehote nebude pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
predaj  pozemku  registra  „E“  parc.  č.  19477/1 –  vinice  o  výmere  68 m2, ktorý je Správou 
katastra  pre  hl. mesto SR Bratislavu  vedený na LV č. 6747 v katastrálnom území Vinohrady 
pre manželov Ing. Jána Janeka, rod. Janeka, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Evu Janekovú, rod. Šuranovú, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok registra „E“ parc. č. 19477/1 je situovaný uprostred pozemkov registra „C“ KN:

	parc. č. 19465/33 a parc. č. 19470/219, ktoré sú Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidované na LV č. 6693 a sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov             Ing. Jána Janeka a Evy Janekovej

a
	parc. č. 19470/218 a parc. č. 19470/220, ktoré sú Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidované na LV č. 6003, ktorých sú manželia Ing. Ján Janek a Eva Janeková väčšinoví spoluvlastníci.
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Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom posudku č. 95/2013 zo dňa 15.04.2013 vo výške 9 500,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 16
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
18/17	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
predložený návrh Dohody o prevzatí záväzku Hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúceho z rozhodnutí:
	Star-271/2009 ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08.04.2009

Star-2109/2010 ÚPŽP – 2040/2010/AKM
Star-1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013,
podľa ktorej Mestská časť Bratislava-Nové Mesto preberá záväzok Hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 13
      					                                          	                                   proti :  1									                           zdržali sa :  5
18/18	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2 pre MUDr. Arnošta Kolozsiho a Ingrid Kolozsiovú, obaja trvale bytom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2 pre Ing. arch. Augustína Konráda bytom Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, pre Ing. Františka Stupku a Annu Stupkovú obaja trvale bytom Ďumbierska 16, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2, pre Ing. Martina Slaninku bytom Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava

pre k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 - ostatné plochy o výmere 63 m2 vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 3673 pre k. ú. Vinohrady; na základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu: celkovo 9 300 € pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadatelia dlhodobo užívajú časti pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376, ktorý bol určený ako prístupový chodník k záhradám v danej lokalite, avšak v priebehu výstavby rodinných domov v danej lokalite účel prístupového chodníka zanikol a v súčasnej dobe je predmetný pozemok začlenený do pozemkov jednotlivých žiadateľov, a teda funkciu prístupového chodníka už dávno nespĺňa. Prístup k pôvodnému pozemku parc. č. 5376 je možný iba cez pozemky jednotlivých žiadateľov. 
K predaju novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 až 4 v k. ú. Vinohrady bol daný predchádzajúci písomný súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS SNM 39477/13-3/253034 zo dňa 08.03.2013. 

K prevodu vlastníckeho práva k novovytvorených pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 až 4 v k. ú. Vinohrady dôjde za podmienky, že kúpna zmluva bude zo strany kupujúcich podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a celková kúpna cena bude kupujúcimi uhradená do 15 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná alebo celková kúpna cena nebude zo strany kupujúcich uhradená v lehota 15 dní od obojstranného podpísania kúpnej zmluvy, toto uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 16
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  4
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18/19	Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súpisné číslo: 2315 na parc. registra „C“ č.  6742/1 o výmere 411 m2, vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“  s priloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  2

18/20	Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 17/24 zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto z 11.06.2013 bod 1.2 nasledovne:
položka	prostriedok					počet	cena s DPH
     2.		zametacie zariadenie				  1 ks	45.000,00 €
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 16
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  2

18/21	Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 6MMZ/08 zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 23.08.2013 v časti  písm. c) a to nasledovne:
c) stavba nachádzajúca sa na pozemku – parc. č. 11873/1 so súpisným číslom 3219 – Materská škola, Pionierska 12 A v účtovnej hodnote vo výške: 49.386,38 €
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0


18/22	Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 23.08.2013 v časti  bodu 1/ a to nasledovne:

1/  uzatvorenie zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemky registra „C“ KN parc. č. 13587/3, parc. č. 13587/2 a parc. č. 13589/7 vo vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 79 525, na dobu určitú do 30.06.2023, v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto; spolu s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vyššie citované nehnuteľnosti.

zmenu uznesenia č. 6MMZ/11 zo 6. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 23.08.2013 v časti  bodu 3/ a to nasledovne:

 3/ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctva Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 79 525; ako aj k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vyššie citované nehnuteľnosti
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  1
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18/23	Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do školských rád
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  4
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa : 13
18/24	Miestne zastupiteľstvo
A.  n e s ú h l a s í
s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa  dopĺňa čl. 73 o písm. zc),  čl. 74 o písm. z) (pôsobnosti v oblasti pozemných komunikácií) a čl. 91 o ods. 3 (rozpočtové určenie príjmov) 
t r v á  
       na úprave čl. 91 ods. (3) v znení : 
        „(3) Výnosy z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácia I. až IV. Triedy podľa čl. 73 písm. zc) a sankcií za porušenie osobitného predpisu 153a) sa rozdelia medzi Bratislavu a mestskú časť zapojenú do systému dočasného parkovania v pomere 20% pre Bratislava a 80% pre mestskú časť“.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   1
18/25	Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Nové Mesto, obec Bratislava III – Nové Mesto okres Bratislava III, evidovanej v katastri nehnuteľnosí Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu na LV 3749 pre RED HILL, s.r.o. Na revíne 21, 831 01 Bratislava III, IČO 44806787
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  7
      					                                          	                                   proti :  4									                           zdržali sa :  6











	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta


Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie



               Mgr. Ing. Libor Gašpierik				           Dagmar Arvayová 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ





Bratislava       15. 10. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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