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U Z N E S E N I A


z  30. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  26. novembra  2013


Miestna rada prerokovala : 
   
   1.   Schválenie programu rokovania
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
   3.   Návrh  plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2014
   4.    Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
    5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
    6.    Návrh  časového harmonogramu zasadnutí  Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na  rok 2014    
    7.   Návrh  vecného plánu  zasadnutí  Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
    8.    Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre rok 2014
    9.  Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
   10.  Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/113 - ostatné plochy, vo výmere 10 m2  zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava
   11.   Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 , zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja  bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava 
  12.  Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, zapísaných na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava
  13.  Návrh na odpis trvalo nedobytnej pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Hálkovej č. 11, 831 03 Bratislava, nájomca DC1, s.r.o.
   14.   Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2013 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, odborníkom komisií MZ a zapisovateľom komisií MZ 
   15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom NP na Jeséniovej č. 43 v Bratislave
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   16. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 11488 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2 v časti 34,5 m2 , zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K. T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766
	Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

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

30/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami: - do programu rokovania zaradiť body:
- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom NP na Jeséniovej č. 53 v Bratislave 
-  Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 11488 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2 v časti 34,5 m2 , zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K. T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766
- Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. m. SR BA o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s.r.o, so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych dania na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           				                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
30/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
30/03   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 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2014
	s pripomienkou: 1. kontrolu v bode 1 označiť ako bod 3

                                 2.  kontrolu v bode 3 označiť ako bod 1
               						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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30/04   Miestna rada
p r e r o k o v a l a 
             návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
- s pripomienkami							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       zdržali sa: 0
30/05   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť 
Všeobecne  záväzné  nariadenie   mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa  určuje  výška  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na  dieťa v materskej  škole a žiaka v školských  zariadeniach  zriadených  mestskou  časťou  Bratislava-Nové  Mesto
	B.   u k l a d á
	riaditeľom škôl použiť  finančné  prostriedky  na  platy  učiteľov  v materských  školách a vychovávateľov  v školských  kluboch  detí
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0

30/06   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/07   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh kultúrnych a športových podujatí  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
	s pripomienkou:

- Informovať poslancov písomne, resp. oznámením o organizovaných akciách minimálne jeden týždeň vopred																	Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
										        nehlasoval:  1
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30/10   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 parc. č. 6005/113 - ostatné plochy, vo výmere 10 m2, ktorý je pre k. ú. Vinohrady evidovaný na LV č. 3673, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 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 „C“ parc. č. 6005/113 je susedným pozemkom k pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/15 evidovanom na LV  č. 2382 pre k. ú. Vinohrady, ktorý:
a/   sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbeby Krajčiovej, rod. Košťálovej;
b/  je včlenený do nehnuteľností, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, rod. Košťálovej;
c/  je dlhodobo bezpodielovými spoluvlastníkmi užívaný, pričom sa na prevádzanom pozemku nachádza oplotenie vybudované bezpodielovými spoluvlastníkmi a ohraničujúce pozemky v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré sú evidované pre k. ú. Vinohrady na LV č. 2382. 
Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom posudku č. 215/2013 zo dňa 20. 8. 2013 vo výške 1.580,00 € 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 : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/11   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 parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, ktorý je pre k. ú. Vinohrady evidovaný na LV č. 3673, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava, ktorí sú bezpodieloví spoluvlastníci stavby dvojgaráže nachádzajúcej (z časti) sa na prevádzanom pozemku so súp. č. 3140, ktorá je evidovaná na LV č. 2382 pre k. ú. Vinohrady, a to za všeobecnú hodnotu pozemku tak ako je stanovená v znaleckom posudku č. 94/2013 zo dňa 12. 4. 2013, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 475,00 € 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 podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Mesto, a to v nasledovnom rozsahu:
- parc. č. 15140/2   – zastavané plochy a nádvoria       965 m2, 
- parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria         36 m2 ,
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ktoré   sú  evidované  na  liste vlastníctva č. 3749, na dobu určitú od 15. 12. 2013 do 31. 5. 2014, pre spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava, IČO 44 806 787, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení neskorších predpisov z dôvodu:
a/   spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava, IČO 44 806 787, ako ďalšiu budúcu súčasť nájomného, poukáže Základnej škole na ul. Kalinčiakova č. 12 v Bratislave, 60%-ný podiel zo zisku / výnosu z akcií, ktoré bude žiadateľ realizovať na vyššie citovaných pozemkoch počas celej doby nájmu, (prevádzkovanie športového a zábavného areálu, pre fanúšikov hokeja, kde sa budú konať verejné priame prenosy športových podujatí najmä hokejové zápasy),
b/  žiadateľ bezodplatne, kedykoľvek počas celej doby trvania nájmu, a to aj opakovane, poskytne základným a materským školám v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto areál vybudovaný žiadateľom na vyššie citovaných prenajímaných pozemkoch, na akékoľvek akcie týchto škôl, 
za základné nájomné vo výške 1.000,00 €/mesačne
	s pripomienkou: zapracovať pripomienky z finančnej komisie 

										Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
30/13   Miestna rada
s c h v a ľ u j e
odpis trvalo nedobytnej  pohľadávky vo výške  605,15 € vzniknutej nezaplatením nájomného za prenajatý nebytový priestor na Hálkovej č. 11, Bratislava, nájomcom ktorého bola spoločnosť DC1, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26123/N so   sídlom Vodná č. 23,  949 01 Nitra
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 1
30/14   Miestna rada
s c h v a ľ u j e
	vyplatenie odmien za II. polrok 2013
	poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

	zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0

30/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyhlásenie Obchodnej verejne súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom 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

	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže

- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0
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30/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 – Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3080 m2, vedenom na LV č. 2382, v rozsahu 34,5 m2, ktorý má Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverený od vlastníka pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, a tento ďalej zverila EKO-podniku VPS, pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01  Bratislava, IČO: 35 958 766, na dobu určitú, do právoplatného ukončenia kolaudačného konania – líniovej stavby chodníka vedľa Račianskej ulice na predmetnej časti pozemku, a to odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z    d ô v o d u,   že spoločnosť Bavint, s.r.o., má záujem a zároveň povinnosť, ako stavebník, v zmysle ● Záväzného stanoviska Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.j. Star – 1950/2007 zo dňa 31.07.2007, ● Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 676, č. ÚKaSP-2007/1011-KHA-676 zo dňa 13.08.2007 – SO 21.1, ako aj v zmysle ● návrhu stavebníka na vydanie zmeny cit. Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 676, upraviť a rozšíriť existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy – Račiansku ulicu v smere z centra v úseku medzi ulicami Škultétyho a Budyšínskou na dva jazdné pruhy v šírkovom usporiadaní 2x3,00 m jazdné pruhy a 2x0,5m vodiace pruhy, a v tejto súvislosti je potrebné existujúci chodník vedľa uvedenej časti Račianskej ulice o.i. na časti predmetného pozemku rozšíriť a presunúť; a to za nájomné stanovené Znaleckým posudkom č. 304/2013 zo dňa 19.11.2013 vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Petrom Vinklerom vo výške 16,60 € / m2 / rok spolu vo výške 572,70 € za rok za podmienky, že: 

1. novovybudovanú časť líniovej stavby-chodníka vedľa Račianskej ulice, na časti predmetného pozemku, po jej skolaudovaní, bezplatne a bezodkladne odovzdá do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy, čo preukáže právoplatným kolaudačným rozhodnutím a potvrdením Hlavného Mesta SR Bratislavy o nadobudnutí líniovej stavby – časti chodníka do jeho vlastníctva
2. 	bránu a oplotenie, vo vlastníctve EKO-podniku VPS, nachádzajúcu sa na časti predmetného pozemku, na vlastné náklady presunie na hranicu novovybudovanej časti chodníka, pred začatím stavebných prác na chodníku, pričom v prípade porušenia tejto podmienky nájom časti predmetného pozemku zanikne, rozväzovacia podmienka; v prípade poškodenia predmetnej brány, resp. poškodenia predmetného oplotenie je spoločnosť Bavint, s.r.o. povinná bránu a oplotenie na vlastné náklady opraviť; 
v prípade porušenia ktorejkoľvek z uvedených podmienok zaplatí spoločnosť Bavint, s.r.o. EKO-podniku VPS zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €.
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0

30/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia
s pripomienkami
								Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 2
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30/18   Miestna rada
1.    konštatuje,
že zníženie nájomného na sumu 2.000,00 € mesačne za prenájom spoločenského domu VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30 o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 nachádzajúcom sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02, v znení jej Dodatkov 1. až 5., uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka; prenajatý 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 (ďalej v texte len „nájomca“); 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, určeného pre širokú verejnosť.   

2.   odporúča 
Miestnemu  zastupiteľstvu
A:  s c h v á l i ť 
      zníženie mesačného nájomného na sumu 2.000,00 € mesačne; za prenájom spoločenského domu 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 5. uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka prenajatý 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, a ktorý 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, určeného pre širokú verejnosť; počnúc od 01.12.2013 do 30.06.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
S podmienkami:
	Dodatok č. 6 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;
	nájomca najneskôr ku dňu 31.12.2013 uhradí nájomné vo výške 3.0504,60 € za obdobie kalendárneho mesiaca október 2013 a nájomné vo výške 3 504,60 € za obdobie kalendárneho mesiaca november 2013; pričom za úhradu sa považuje pripísanie dlžnej sumy na účet mestskej časti. V prípade, ak nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote uhradené, toto uznesenie stráca platnosť;


B:  s c h v á l i ť 
      zmenu Nájomnej zmluvy v časti doby nájmu - na dobu neurčitú s možnosťou jej ukončenia výpoveďou bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. 
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 1
									       	          zdržali sa: 0
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30/19   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
         Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2012 o miestnych dania na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok							Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									       	          zdržali sa: 0










	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						   starosta





MUDr. Pavol Dubček
overovateľ


























Bratislava  26. 11. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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