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U Z N E S E N I A


z  36. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  24. júna  2014


Miestna rada prerokovala : 
   
   1.   Schválenie programu rokovania
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4.  Návrh na  navýšenie príspevku  príspevkovej organizácii  EKO-podnik  verejno-prospešných služieb
5.	Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., na prenájom časti pozemku pac. č. 11279/2 
6.   Prerokovanie architektonickej štúdie „Revitalizácia parku na Račianskom mýte“
   7.  Návrh  na  vyplatenie odmien  v  zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM, schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a zapisovateľom Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM  za I.  polrok  2014
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Račianskej č. 87, Bratislava
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava - čl. 91 ods. 1, písm. h) - výnos dane za ubytovanie
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava - čl. 36b ods. 2 - verejné športové podujatia

Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.03.2009 a Dodatku č 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova 2472/19, 851 02 Bratislava  

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-11.  nasledovné uznesenia: 

36/01  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 prenájom nebytových priestorov na Račianskej č. 87, Bratislava
	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 91 ods. 1, písm. h) – výnos dane za ubytovanie
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	Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislava – čl. 36b ods. 2 – verejné športové podujatia
	Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.03.2009 a Dodatku č 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova 2472/19, 851 02 Bratislava

           				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

36/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Katarínu Augustinič
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

36/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
1.   trvá plnenie uznesení:
2MMR/11, 19/09, 28/20, 32/06, 33/03, 33/04, 33/05, 33/06, 33/10
	2.    splnené boli uznesenia: 
28/22, 34/04, 34/05, 34/06, 34/09, 35/03, 35/04, 35/35, 35/06, 35/07, 35/08, 35/09,  35/10,
35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

36/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
1.   Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške  20 000 € .
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
FK 0510   EK 633006  2     zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   4 000 €
	FK 0510   EK 644002         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   5 000 €
FK 0510   EK 637004         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške      700 €
	FK 0560   EK 637011  1     zdroj 41  program 5.3.3 HS 0252   vo výške      300 €
FK 0540   EK 637004          zdroj 41  program 5.2.1 HS 0252   vo výške  3 468 €
FK 0540   EK 633006          zdroj 41  program 5.2.2 HS 0252   vo výške  5 000 € 
FK 0443   EK 636001          zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške  1 000 €
FK 0443   EK 637005  8      zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške     213 €
FK 01116 EK 633006          zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010   vo výške     319 €                                                                  
Spolu  20 000 € 
2.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO - podniku VPS  v časti bežných   výdavkov  pre rok 2014 o 13 192 €  za účelom doriešenia  financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka - MČ B-NM na Bojnickej ulici v Bratislave.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
	FK 01116  EK 633006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 €
	FK 01116  EK 635006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 €                                                                              
FK 01116  EK 637011        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1 064 €                                                                              
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 €                                                                              
Spolu  13 192 € 
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3.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 15 000 € na opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635006/1       zdroj 41  program 4.3    HS 0611  vo výške 15 000 €                                                                              
4.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 10 000 € na čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 – Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO – podnikom VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10 000 €                                                                              
5.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO – podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  rok 2014 o 4 000 € na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 – Správa bytov, avšak práce bude realizovať EKO-podnik VPS.
Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0660    EK 637004        zdroj 41  program 6.3    HS 0012  vo výške 4 000 €                                                                              
Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí:  62 192 €.
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
36/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
uzatvorenie nájomnej  zmluvy  na  prenájom  časti  pozemku  registra „C“ KN parc. č. 11279/2, ostatné plochy, vedeného na LV č. 2382, k. ú. Nové Mesto, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu – MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., so sídlom Muchovo nám. č. 8, 851  05  Bratislava, IČO: 31 384 421 za ročné nájomné vo výške 663,88 € za 10 m2 prenajatej plochy, 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 dôvodu, že nájomca má na časti predmetného pozemku v rozsahu 10 m2 (ulica Odbojárov) umiestnený novinový stánok a tento pozemok už v minulosti - od 11. 5. 2001 do 11. 5. 2011 riadne užíval v súlade s Nájomnou zmluvou č. 108/2001 vrátane jej dodatkov; 
s podmienkami:
a/ nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť;
b/nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiacov s možnosťou odstúpenia v súlade s ust.  § 679 Občianskeho zákonníka;
c/ nakoľko  nájomná  zmluva č. 108/2001 skončila  platnosť dňa 11. 5. 2011, nájomca doplatí nájomné za obdobie dvoch rokov spätne a zároveň uhradí pomernú časť prvého nájomného za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014;
d/nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy uhradí nájomné podľa predchádzajúceho písm. c), 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 nájomná zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka);
e/ nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom prevádzkovania novinového stánku; 
f/ nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne;
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6 
      					                                          		                 proti : 0 
									          zdržali sa: 0
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36/06   Miestna  rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
architektonickú štúdiu Revitalizácia parku na Račianskom mýte
- s pripomienkami            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0 
									          zdržali sa: 1
36/07   Miestna  rada
s c h v a ľ u j e
vyplatenie odmien za I. polrok 2014
a/  poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
b/ členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
c/ zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
podľa prílohy
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
36/08   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanej na LV č. 2902, a to nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1528 postavenom na Račianskej ul. č. 87 v Bratislave na pozemku registra „C“ KN - parcele č. 12160, 12163 a 12168, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 14477/564182.
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 7 
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
36/09   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 Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
36/10   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 Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2 v oblasti konania verejných športových podujatí
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 7 
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
36/11   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predĺženie doby nájmu Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 odo dňa účinnosti v poradí ďalšieho Dodatku č. 3 na dobu 10 rokov pre terajšieho nájomcu spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o. so sídlom Gessayova 2472/19, 851 03  Bratislava.                                                        
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S podmienkami:
	Nájomca najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve podpíše Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15.06.2012. V prípade, že nájomca Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15.06.2012 nepodpíše v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, toto uznesenie stratí platnosť.
	Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nájomca podpíše do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.

- s pripomienkou							Hlasovanie: za : 5
                     			                                                                            proti :  0  										                           zdržali sa : 2







	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta









Ing. Katarína Augustinič
overovateľ

















Bratislava    24.06.2014
Spracovala :  Júlia Červenková
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