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U Z N E S E N I A
z 22.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   3. júna 2014


 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
       Uznesenie 22/01
 2.  Schválenie programu rokovania Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 22/02
 3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 22/03
 4.  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2014
       Uznesenie 22/04
 5.  Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013
       Uznesenie 22/05
 6.  Správa z kontroly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM, zameranej na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 22/06
 7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2014
       Uznesenie 22/07
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2014 o  podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 22/08
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 22/09
10. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
       Uznesenie 22/10
11. Návrh na určenie  volebných obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre  voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 22/11
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018
       Uznesenie 22/12
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13. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
      Uznesenie 22/13
      Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
14. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
       Uznesenie 22/14
15. Správa o  vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu,  plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014 
       Uznesenie 22/15
16. Návrh  na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM
       Uznesenie 22/16
17. Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
       Uznesenie 22/17
18. Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania  pomoci občanom v  Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
        Uznesenie 22/18
        Materiál bol stiahnutý z rokovania
19.  Návrh  na  zníženie nájomného za  prenájom spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre Vernosť, spol. s r. o. 
       Uznesenie 22/19
20. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ na parc. č. 13528
       Uznesenie 22/20
21. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189
       Uznesenie 22/21
       Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
22. Návrh na zverenie časti nebytových priestorov na I. nadzemnom poschodí Spoločenského domu Vernosť do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, IČO 00 226 866,  so sídlom Pionierska č. 12, 831 02  Bratislava
       Uznesenie 22/22
23. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava
       Uznesenie 22/23
       Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
24. Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava
       Uznesenie 22/24
       Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
25.  Návrh  na  schválenie  trvalého  upustenia od vymáhania  pohľadávky  vedenej  voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s.r.o., IČO: 366 11 565, so sídlom Tallerova č. 4, 811 02 Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku  vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo podľa § 13, ods. 5 písm. d/, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavy
       Uznesenie 22/25
       Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
26. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674317 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2; parc. č. 6743/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2; parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. Č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, katastrálne územie Vinohrady pre Mgr. Martina Riegla a Mgr. Editu Rieglovú, Ing. Imricha Kelecséniyho a Juranu Kelecséniyovú, Annu Čúziovú a Máriu Šilanovú
       Uznesenie 22/26
27. Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre televízne vysielanie
       Uznesenie 22/27
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28. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu  pre nájomcu Futbalový klub BCT Bratislava
       Uznesenie 22/28
29. Návrh na predĺženie platnosti PHSR B-NM, Komunitného plánu a KRIS
       Uznesenie 22/29
30. Návrh na použitie čiastky 126.000,00 € na revitalizáciu akcie „Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova“
       Uznesenie 22/30
31. Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM
       Uznesenie 22/31
       Materiál bol stiahnutý z rokovania
32. Návrh na pridelenie obecného bytu MČB-NM pani Vladimíre Balcovej, bytom B-NM
       Uznesenie 22/32
33. Rôzne – ústny poslanecký návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera
      Stavebná uzávera v lokalite Biely kríž a Mierová Kolónia
       Uznesenie 22/33
34. Rôzne – ústny poslanecký návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera
      Dopravno-urbanistická štúdia Račianska ulica a Vajnorská ulica
       Uznesenie 22/34
35. Rôzne – ústny poslanecký návrh poslanca Mgr. Dana Sládka
      Elektronické aukcie
       Uznesenie 22/35
     
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-35 uznesenia: 

22/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Dagmar Arvayovú
Vladimíra Margoliena
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Jánošovú
Ing. Stanislava Winklera
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkami:
do programu  rokovania zaradiť body:
Návrh na použitie čiastky 126.000,00 € na revitalizáciu akcie „Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova“

	Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM
	Návrh na pridelenie obecného bytu MČB-NM pani Vladimíre Balcovej, bytom B-NM
Stavebná uzávera v lokalite Biely kríž a Mierová Kolónia 
	Dopravno-urbanistická štúdia Račianska ulica a Vajnorská ulica
Elektronické aukcie

z programu  rokovania stiahnuť body:
           -    Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania  pomoci občanom v  Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM

				  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
1.   Trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 11/18, 14/09/B, 5MMZ/03, 18/04, 6MMZ/14, 19/04C, 19/09/B,   19/28,  20/07,
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20/12, 20/13, 20/14, 20/16, 20/17, 20/18,  20/20,  21/07, 21/08, 21/11, 21/21, 21/22, 21/23
2.   Splnené sú uznesenia:
20/11, 20/23, 21/03, 21/04, 21/05, 21/06, 21/09, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19, 21/20, 21/24
3.   Ruší uznesenie
21/10
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0


22/04    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
	   Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2014
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
22/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	   Správu o vyhodnotení sťažností a petícií za rok 2013
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 20							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  2
22/06    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
	Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranú na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 22							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/07    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 22							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/08    Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2014 o  podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 22							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/09	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice – Fresch Market, Tomášikova 46, Bratislava
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 21							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
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22/11	Miestne zastupiteľstvo	
u r č u j e
a)    4 volebné obvody
b)  25 poslancov
c)  počet poslancov vo volených obvodoch:
VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci
v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 22							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/12	Miestne zastupiteľstvo	
u r č u j e
plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014-2018 
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 20							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
22/13	Miestne zastupiteľstvo	
m a t e r i á l
             Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013
nezískal  dostatočný počet hlasov
				  							Hlasovanie :  za :   7							                                          	                           	             		    proti :   1					 					                           		           zdržali sa : 12
22/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu na rok 2014, a to:
Bežné príjmy vo výške  15 529 285,59 €
Bežné výdavky vo výške  15 536 367,42 €

Kapitálové príjmy vo výške  4 168 343,74 €
Kapitálové výdavky vo výške 8 259 442,59 €

Rozpočet PRÍJMOV celkom vo výške 23 807 170,71 €
Rozpočet VÝDAVKOV celkom vo výške 23 795 810,01 €
Finančné operácie celkom vo výške 4 109 541,38 €
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 14							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  7
22/15	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
Správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto
   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
22/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1.	poskytnutie účelovo viazaných zúčtovateľných dotácií v  pilotnom kole participatívneho rozpočtu na jednotlivé vybrané projekty participatívneho rozpočtu (podľa zoznamu) občianskym združeniam, ktoré zabezpečia realizáciu vybraných projektov a zúčtovanie poskytnutých dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v znení neskorších predpisov v celkovej čiastke 25.000 €:
	- Ako nájsť v tele zdravého ducha
	- Revitalizácia stanice Filiálka – 2014
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	- Aj málo je niekedy veľa
	- Gaudiho dielnička
	- Zeleninovo-komunitná záhrada
	- Škola dokorán
	- Bylinné spoločenstvá
	- Cyklo-point
	- Pozastávka
	- Prevencia sociálnej izolácie
	- Pestujeme dobro(tky)

2.  mechanizmus práce participatívneho rozpočtu mestskej časti B-NM
 -s pripomienkami:
  Do mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu 	
  v bode 1 Zastupiteľstvo - doplniť zarážky:
	schvaľuje na začiatku kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť Kancelárie pre participáciu (výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné, atď.)
	schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu (výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov, atď.), ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania

  v bode 2 Starosta spolu s Kanceláriou pre participáciu a MÚ zabezpečuje doplniť zarážky:
	pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované Kanceláriou pre participáciu
	komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva

											Hlasovanie :  za :  21							                                          	                           	             		    proti :    0					 					                           		           zdržali sa :   0

22/17	Miestne zastupiteľstvo	
1. s ú h l a s í
    so Zmenami a doplnkami 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami, ktoré sú spracované v tabuľkovej a grafickej forme a sú súčasťou tohto uznesenia

2. p o v e r u j e
    starostu mestskej časti
 zaslaním prijatého uznesenia primátorovi hlavného mesta
   				  							Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
	ž i a d a
prednostu,
aby pravidelne zabezpečoval:

	predkladanie všetkých návrhov na zmeny a doplnky Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu

predkladanie všetkých pripomienok k návrhom na zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré mestská časť Bratislava-Nové Mesto podáva na Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu ešte pred ich podaním hlavnému mestu.
zverejňovanie na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti všetkých stanovísk a pripomienok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k urbanistickým štúdiám, ktoré majú za cieľ zmeniť a doplniť Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky 
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	Bratislavy, alebo územný plán zóny a to do troch dní odo dňa ich podpisu starostom, alebo iným pracovníkov mestskej časti

   				  							Hlasovanie :  za : 21							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/18    Miestne zastupiteľstvo	
      sťahuje z rokovania  
Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 
22/19	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
zníženie mesačného nájomného za prenájom spoločenského domu „VERNOSŤ“ - nachádzajúcom sa na ul. Nobelova č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, s. č. 1300, zapísanom na LV č. 3749, ktorý je, na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 6, 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, na sumu 2.000,- € mesačne, ako prípad hodný 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 a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku dohodnutého nájomného; a to počnúc od 01.07.2014 do 31.12.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
S podmienkami:
	dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca predmetný dodatok nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;
	nájomca najneskôr ku dňu 30.06.2014 uhradí nájomné vo výške 6.000,- € za obdobie kalendárnych mesiacov apríl, máj a jún 2014; pričom za úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy na účet  Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. V prípade, ak  predmetné nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote uhradené, toto uznesenie stráca platnosť;
	počas doby zníženého nájomného, t.j. do 31.12.2014, nie je nájomca oprávnený uplatniť ust. čl. V. bod 3. Zmluvy o nájme č. 128/02.

   - bez pripomienok		  						Hlasovanie :  za : 17							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
22/20	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:
1) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, s. č. 1300, nachádzajúceho sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: 	
●  priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a 
●    knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2

2) parc. č. 13528 o výmere 3463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a.s.,; všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
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b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
   - bez pripomienok		  						Hlasovanie :  za : 17							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/21	Miestne zastupiteľstvo	
materiál 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 vedených v k.ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu - POLUS Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 
nezískal dostatočný počet hlasov	
					  						Hlasovanie :  za : 14							                                          	                           	             		    proti :  1					 					                           		           zdržali sa :  4
22/22	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
             zverenie 
časti nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží, pozostávajúcich z troch samostatných miestností, situovaných vpravo od hlavného vchodu, o celkovej výmere 206,14 m2 Spoločenského strediska VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova č. 30 - súpisné číslo 1300, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto; na dobu neurčitú; pre Knižnicu Bratislava Nové Mesto so sídlom Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00 226 866 - rozpočtovú organizáciu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ;  za účelom rozšírenia jej pobočiek. 
   - bez pripomienok		  						Hlasovanie :  za : 19							                                          	                           	             		    proti :   0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/23	Miestne zastupiteľstvo	
materiál 
Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11561/19, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na LV č. 31 v katastrálnom území Nové Mesto; v rozsahu 30 m2; na dobu určitú dvoch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre Martina Kiša, trvale bytom Kladnianska 74, 821 05 Bratislava ; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nezískal dostatočný počet hlasov
					  						Hlasovanie :  za : 12							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  6
22/24	Miestne zastupiteľstvo	
materiál 
Návrh na prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2 

parc. č. 15115/43, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
parc. č. 15115/62, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 352 m2
parc. č. 15115/63, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2
 ; všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 2382 a  časti pozemkov registra „E“ UO:
	parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 574 m2

parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 m2  
	parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1946 m2
 všetky v katastrálnom území Nové Mesto, LV č.  5667; na dobu určitú troch rokov počnúc dňom účinnosti nájomnej zmluvy pre spoločnosť G.S.B.V, s.r.o. so sídlom Vansovej 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o. so sídlom Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nezískal dostatočný počet hlasov 
					  						Hlasovanie :  za : 10							                                          	                           	             		    proti :  2					 					                           		           zdržali sa :  5
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22/25	Miestne zastupiteľstvo	
materiál 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti ROYAL GARDEN, s. r. o., IČO: 36611565, so sídlom Tallerova 4, 811 02  Bratislava z titulu uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 274/2007 v znení jej dodatku vo výške 23.401,70 € plus príslušenstvo v súlade s § 13 ods. 5 písm. d) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 
nezískal dostatočný počet hlasov 

					  						Hlasovanie :  za :  7							                                          	                           	             		    proti :  1					 					                           		           zdržali sa :  8
22/26	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
predaj pozemkov registra „C“ KN evidovaných Geometrickým plánom č. 13/2013 zo dňa 25.03.2013 Ing. Mariánom Voštinárom – AGM, Jesenná 2, 821 02 Bratislava,                         IČO: 32 107 820, autorizačne overeným dňa 25.03.2013, úradne overeným dňa 28.03.2013:
	parc. č. 6743/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Mgr. Martina Riegel a Mgr. Editu Riegelovú 
	parc. č.  6743/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Ing. Imricha Kelecsényiho a Juranu Kelecsényiovú
	parc. č. 6743/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Annu Čúzyovú
	parc. č. 6743/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Máriu Šilanovú

; v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 205/2013 zo dňa 24.10.2013 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu: celkovo 11 500,00 € 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 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 12 							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  4
22/27	Miestne zastupiteľstvo	
A)  z r i a ď u j e
Programovú radu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, ktorá bude v spolupráci so starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto koordinovať a určovať požiadavky na obsahovú náplň jednotlivých televíznych programov (zvukovoobrazových záznamov, audiovizuálnych diel atď.), ktoré pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zhotovujú jej zmluvní partneri, najmä spoločnosť CITY TV, s.r.o. a ktorá bude dohliadať na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv medzi mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto a jednotlivými zhotoviteľmi zvukovoobrazových záznamov a audiovizuálnych diel, najmä so spoločnosťou CITY TV, s.r.o. 
B) v o l í 	
     členov Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie:
     a) JUDr. Richard Mikulec – nominácia za klub nezávislých poslancov
     b) Ing. Katarína Augustinič – nominácia za klub KDH, NOVA, nezávislí poslanci
     c) Mgr. Dan Sládek – nominácia za  klub SDKÚ-DS
     d) Mgr. Marek Tettinger – nominácia za MÚ B-NM
C)  u r č u j e, 
 že Programová rada mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie bude zasadať pravidelne, minimálne jedenkrát mesačne a spomedzi svojich členov si zvolí predsedu Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie, 
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ktorý bude zvolávať jej zasadnutia  minimálne raz za mesiac a predkladať minimálne raz za šesť mesiacov Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava - Nové Mesto správu o činnosti Programovej rady  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre televízne vysielanie. 

D) u k l a d á 
      prednostovi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
           aby vytvoril potrebné personálne, materiálne a technické podmienky (určenie zapisovateľa, poskytnutie miestnosti na zasadnutia atď.) na pravidelné zasadnutia Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie. 
Termín plnenia uznesenia: od 15. júna 2014
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 15							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  1
22/28	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
zmenu predmetov nájmu:
a)	parc. č. 15132/1   časť o výmere 1.470 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
b)	parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
c)	parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
d)	parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
; nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto, obec Bratislava – m.č. Nové Mesto,  okres Bratislava III,  v katastri nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pracovisko Bratislava III, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konaného dňa 20.12.1990
; na predmety nájmu:
a)	parc. č. 15132/1   časť o výmere 8.708 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
b)	parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², druh pozemku –  zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
c)	parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
d)	parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
e)	parc. č. 15132/7   o výmere 4.702 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
f)	parc. č. 15132/56  o výmere 9.794 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
g)	parc. č. 15132/57  o výmere 411 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“;
h)	parc. č. 15132/58  o výmere 19 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parcela registra „C“.

; nájomcovi Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
; 	z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od roku 1975 užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže prostredníctvom športového občianskeho združenia, na základe Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013 zo dňa 28.10.2013, Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 
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   20.11.2013 a Dodatku č. 2 k  Zmluve zo dňa 20.12.2013, uzatvorenými so správcom zvereného majetku, z dôvodu zlúčenia združení FK BCT Bratislava a ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja    mládežníckeho futbalu v podmienkach FK BCT na roky 2014 až 2026.
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/29	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
1.  Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ (PHSR) do 31.12.2015
2.  Predĺženie platnosti dokumentu „Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ (KRIS BA-NM) do 31.12.2015
3. Predĺženie platnosti dokumentu “Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ do 31.12.2015
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/30	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
z rozpočtovej čiastky v rámci investičných akcií Revitalizácia – Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení použitie finančnej čiastky vo výške 126.000,00 € na realizáciu akcie Obnova telocvične ZŠsMŠ Cádrova
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/31	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
             Návrh na voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

22/32	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 	
pridelenie bytu – garsoniéru č. 1 na prízemí bytového domu Bojnická č. 19 – Vladimíre Balcovej, bytom Bratislava-Nové Mesto 
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 11							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa : 4

22/33	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
aby podal návrh na stavebný úrad na začatie územného konania o stavebnej uzávere v lokalite Biely Kríž a Mierová kolónia
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 15							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/34	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
o obstaranie, spracovanie a prerokovanie Dopravno-urbanistickej štúdie Račianska ulica a Vajnorská ulica v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za : 15							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa :  0
22/35	Miestne zastupiteľstvo	
ž i a d a
starostu,
             aby podal v rámci procesov verejného obstarávania z úrovne mestskej časti Bratislava-Nové
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Mesto zabezpečil realizáciu elektronických aukcií pri každom postupe v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou hodnotou zákazky na 10.000,00 € bez DPH a to s výnimkou obstarávania
	projektových dokumentácií

audítorskej činnosti
súdnoznaleckých posudkov a pod.
prác v rámci rekonštrukcií a opráv komunikácií
stavebných a rekonštrukčných prác
a s výnimkou zákaziek, pri ktorých sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje súťažný postup
- bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za :  8							                                          	                           	             		    proti :  0					 					                           		           zdržali sa:  7








       


	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie





          Ing. Anna Jánošová			                               Ing. Stanislav Winkler 
    overovateľ		 			      	                   overovateľ


















Bratislava       3. 6.2014
Spracovala :  Júlia Červenková 
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