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U Z N E S E N I A
z 23.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa    9.  septembra 2014


 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení 
       Uznesenie 23/01
 2.  Schválenie programu rokovania 
       Uznesenie 23/02
 3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
       Uznesenie 23/03
 4. Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska 39
       Uznesenie 23/04
 5. Správa z kontroly oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 23/05
 6. Návrh na dofinancovanie nákupu motorového vozidla na rozvoz stravy pre oddelenie sociálnych služieb a návrh na presun finančných prostriedkov na EKO-podnik VPS a na vybudovanie oplotenia na Gavlovičovej ulici
       Uznesenie 23/06
 7. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s VAJNORSKÁ REAL, s.r.o., na prenájom časti pozemkov registra „E“ UO parc. č. 12444 a parc. č. 12450 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto
       Uznesenie 23/07
 8.  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 03 Bratislava
       Uznesenie 23/08
 9.  Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184, 15123/188, 15123/189
       Uznesenie 23/09
10. Návrh na schválenie prípadu  osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN  parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov registra „E“ UO parc. č. 15115/3,  15100/101, 15100/102  pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2,811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o.,  so sídlom Šoltésovej  č.  12, 811 08 Bratislava
       Uznesenie 23/10
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11. 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. 74,  821 05 Bratislava
       Uznesenie 23/11
12. Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31.755 m2 od Istrochemu Reality, a.s. 
       Uznesenie 23/12
       Materiál bol stiahnutý z rokovania
13. Návrh cenového  výmeru  na  prenájom nebytových priestorov a s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
        Uznesenie 23/13
        Materiál bol stiahnutý z rokovania
14. Návrh na pridelenie obecného bytu v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p. Jaroslavovi Karkoškovi, trvale bytom Sputniková č. 1, Bratislava, na dobu určitú - počas výkonu povolania 
        Uznesenie 23/14
15.  Návrh Zmien a doplnkov 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
        Uznesenie 23/15
16.  Zmena  dotácií  na  kurz korčuľovania na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       Uznesenie 23/16
17.  Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
        Uznesenie 23/17
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov
18.  Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí 
        Uznesenie 23/18
        Materiál bol stiahnutý z rokovania
19.  Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava 
        Uznesenie 23/19
        Materiál bol stiahnutý z rokovania
20.  Rôzne – ústny poslanecký návrh poslanca Petra Ágostona
 Spracovanie analýzy odkanalizovania MČ B-NM 
        Uznesenie 23/20

     
Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-20 uznesenia: 

23/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Katarínu Augustinič
Vladimíra Margoliena
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Annu Jánošovú
Dagmar Arvayovú
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  17							                                          	                           	             		    proti :   0					 					                           		           zdržali sa :   0
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23/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania 
	s pripomienkou:
do programu  rokovania zaradiť body: 
-   Návrh na pridelenie obecného bytu v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p. Jaroslavovi Karkoškovi, trvale bytom Sputniková č. 1 Bratislava, na dobu určitú - počas výkonu povolania

-    Návrh Zmien a doplnkov 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
 -   Zmena dotácií na kurz korčuľovania na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
-    Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
-    Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí 
-    Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava 

z programu rokovania stiahnuť body: 
Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu o výmere 31.755 m2 od Istrochemu Reality, a.s. 
Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov a  s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto
 -    Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí 
 -    Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava 
- bez pripomienok
												Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :	  0			 					                           		           		          zdržali sa :   2
23/03   Miestne zastupiteľstvo
            konštatuje, že:
1.   Trvá termín plnenia uznesení:
22/20, 11/18, 19/04C, 19/09/B,   19/28,  20/12, 20/13, 20/14, 20/17, 20/18,  20/20,  21/08, 21/22, 21/23, 22/14, 22/16, 22/17, 22/20, 22/26, 22/27, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35,  7MMZ/04, 7MMZ/05, 7MMZ/06, 7MMZ/08, 7MMZ/10, 7MMZ/13, 7MMZ/16, 7MMZ/17, 7MMZ/18
2.   Splnené sú uznesenia:
14/09/B, 5MMZ/03, 18/04, 6MMZ/14, 20/07, 20/16, 21/07, 21/11, 21/21, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06, 22/07,  22/08, 22/09, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/15, 22/18, 22/19, 22/21, 22/22,  22/23, 22/24, 22/25,  22/28, 22/29, 22/32, 7MMZ/03, 7MMZ/07, 7MMZ/09, 7MMZ/11, 7MMZ/12, 7MMZ/14,  7MMZ/15
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  13							                                          	                           	             		    proti :    0 
					 					                           		           zdržali sa :   3 
23/04    Miestne zastupiteľstvo
             s ch v a ľ u j e
	Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  19							                                          	                           	             		    proti :    0 
				 					                           		           zdržali sa :   0
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23/05    Miestne zastupiteľstvo
              A.    s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zameranej na referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 B.     u k l a d á 
1.  Vypracovať zásady o prenajímaní majetku obce v súlade so zákonom o majetku obcí s určením pravidiel a postupov prenechávania majetku obce do nájmu.
									Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM
									Termín: do 31. 12. 2014

2.  Zabezpečiť vykonávanie efektívnej kontroly došlých platieb za nájom majetku obce v náväznosti na predpísané pohľadávky.	Zodpovedný: prednosta MÚ B-NM
									Termín: do 31. 12. 2014
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za : 18							                                          	                           	             		    proti :   0 
				 					                           		           zdržali sa :   2

23/06    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1.   presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 8 900,00 € na nákup motorového vozidla pre oddelenie sociálnych služieb na rozvoz stravy v rámci poskytovania opatrovateľskej služby

Presun sa vykoná               
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma €
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  8900,00
na:
10202
714001
43
9.3
0018
Nákup osobného automobilu
+ 8900,00

2.   navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS na projekt Štúdia energetickej náročnosti vo výške 15 000 €

           Presun sa vykoná: 
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
716/25
43
4.3
0612
Štúdia energetickej náročnosti
- 15 000,00
na:
0620
721001/8
43
6.2
0131
Štúdia energetickej náročnosti -kapitálový transfer
+15 000,00

3.  navýšenie príspevku - finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na EKO-podnik VPS  na Obstaranie stroja na vykresľovanie čiar vo výške 13 000 €

Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0443
717001/27
43
4.3
0612
Obstaranie stroja na vykres.čiar
-13 000,00
na:
0620
721001/9
43
6.2
0131
Obstaranie stroja na vykres.čiar-kapitálový transfer
+13 000,00
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4.   presun  finančných  prostriedkov  v  časti  kapitálových  výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Projektovú dokumentáciu - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 1 000 € 

Presun sa vykoná:             
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  1 000,00
na:
0443
716/355
43
4.3
0612
PD- Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova
+ 1 000,00


5.  presun finančných prostriedkov v časti kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu MČ BNM na Realizáciu akcie Oplotenie–ukončenie cesty Gavlovičova ulica vo výške 10 000 € 

  Presun sa vykoná:
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0620
717002/216
43
4.3
0613
Real.-Rek.komunikácie Horná Vančurova
-  10 000,00
na:
0443
717002/355
43
4.3
0612
Real. - Oplotenie – ukončenie cesty Gavlovičova
+ 10 000,00

6.  navýšenie príspevku - finančných prostriedkov vo výške 2 000 € v časti bežných výdavkov na dohodu o vykonaní práce pre pracovníka EKO-podniku VPS, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar pre parkovaciu politiku.

  Presun sa vykoná:               
Presun
FK
EK/A
Zdroj
Program
HS
Názov položky
Suma (€)
z:
0451
635006/1
41
4.3
0611
Oprava a údržba komunikácie
-  2 000,00
na:
0620
641001
41
6.2
0131
EKO-podnik VPS - bežný transfer
+ 2 000,00

 - bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  17							                                          	                           	             		    proti :    0
				 					                           		           zdržali sa :   2
23/07    Miestne zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov registra „E“ UO: 
	parc. č. 12444, orná pôda, v rozsahu 71,275 m2,

parc. č. 12450, orná pôda, v rozsahu 414,70 m2, 
katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 a časti pozemku registra „C“ KN:  	 
- 	parc. č. 12780/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 546 m2, 
katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 
na dobu určitú, a to nasledovne: 
pre časť pozemku registra „E“ UO parc. č. 12444 – orná pôda v rozsahu 10,575 m2 za účelom vybudovania a umiestnenia výťahovej šachty a vstupu do bytového domu, do protokolárneho  prevzatia  vybudovanej  a  skolaudovanej  výťahovej  šachty  a  vstupu do
bytového domu zo strany vlastníkov bytov v bytom dome nachádzajúcom sa na Pluhovej  č. 12 do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného porealizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom;
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pre časť pozemku registra „E“ UO časť parc. č. 12444 – orná pôda a pre časť pozemku registra „E UO časť parc. č. 12450 – orná pôda v celkovom rozsahu 254,40 m2 za účelom úpravy  chodníka  okolo  prednej  časti  bytového  domu  Pluhová  č. 12  a  vybudovania  12 parkovacích miest; do protokolárneho prevzatia vybudovaných a skolaudovaných parkovacích miest zo strany Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného porealizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom; 
pre časť pozemku registra „E“ UO časť 12450 – orná pôda v rozsahu 221,00 m2 za účelom úpravy príjazdovej spevnenej plochy (betónová plocha) k bytovému domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave, do 31.12.2015;  
pre časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/3 – zastavané plochy a nádvoria v rozsahu 546 m2 za účelom vybudovania 28 parkovacích miest, do protokolárneho prevzatia vybudovaných a skolaudovaných 28 parkovacích miest zo strany Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do svojho vlastníctva a zároveň prevzatia, nájomcom vyhotoveného porealizačného projektu, Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto ako aj príslušného odčleňovacieho geometrického plánu na obnovu právneho stavu vyhotoveného nájomcom;
pre spoločnosť VAJNORSKÁ REAL, spol. s r.o. so sídlom Odbojárov č. 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534,  zapísaného  v  Obchodnom  registri  Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 
vložka č. 78786/B 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  má 
Rozhodnutím stavebného úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚKaSP - 2013/2749/KON/SPdod.56 zo dňa 07.06.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2013 (ďalej len „rozhodnutie“), dodatočne povolenú zmenu nadstavby „Bytového domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave“, na pozemku parc. č. 12451 v k.ú. Nové Mesto ako aj umiestnené parkovacie miesta v počte 12 na pozemku registra „C“ parc. č. 12440/1, ktorý nie je evidovaný na liste vlastníctva, a ktorý zodpovedá pozemkom registra „E“ UO parc. č. 12444 a 12450 a umiestnené parkovacie miesta v počte 28 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/3, pričom predmetné parkovacie miesta budú po ich skolaudovaní bezplatne odovzdané do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a v rámci ich vybudovania nájomca, na vlastné náklady, upraví príjazdovú spevnenú plochu k bytovému domu na Pluhovej č. 12 v Bratislave a opraví chodník okolo prednej časti predmetného bytového domu  za nájomné:
- pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 12444 a parc. č. 12450  vo výške 8,37 €/m2/rok;
- pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/3 vo výške 8,76 €/m2/rok;
s týmito podmienkami:
	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.
	Všetky parkovacie miesta, výťahová šachta, vstup do bytového domu ako aj úprava príjazdovej spevnenej plochy a oprava chodníka okolo prednej časti bytového domu budú vykonané najneskôr do 31.12.2015. 
	Nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne.

   - bez pripomienok	  							Hlasovanie :  za :  15						                                          	                           	             		    	    proti :    0	
				 					                           		           zdržali sa :   4
23/08	Miestne zastupiteľstvo		
s c h v a ľ u j e
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, s podmienkami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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	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.

- bez pripomienok	  								Hlasovanie :  za : 16							                                          	                           	             		    proti :   0										                           		           zdržali sa :   3

23/09	Miestne zastupiteľstvo		
s c h v a ľ u j e
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 za nájomné vo výške 8,50 €/m2/rok 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 predmetných pozemkoch vybudovanú    líniovú   stavbu  -  parkovisko  v  súlade  s  Nájomnou  zmluvou   uzatvorenou s Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto č. 356/2003 zo dňa 13.11.2003 a tieto nepretržite od r. 2004 užíva, a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, s možnosťou odstúpenia v súlade s ust. § 679 Občianskeho zákonníka, ako aj v prípade porušenia podmienky tohto uznesenia uvedenej v písm. d) nájomcom.
S podmienkami:
	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;
	nakoľko nájomná zmluva č. 356/2003 bola uzatvorená na dobu určitú do 18. 3. 2014, nájomca doplatí nájomné za obdobie od 19. 3. 2014 do účinnosti tejto zmluvy; splní si všetky záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy č. 356/2003, do dňa jej ukončenia (uhradí prípadné dlžné nájomné) a zároveň uhradí pomernú časť prvého nájomného za obdobie od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014, a to najneskôr v lehote do 60 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, pričom za úhradu sa považuje pripísanie predmetnej sumy na účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
	nájomca bude užívať pozemky výlučne za účelom prevádzkovania, údržby a opráv parkoviska so záväzkom, že parkovisko bude prístupné verejnosti bezplatne počas sviatkov a dní pracovného voľna:

- 	aspoň 20 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch jún, júl a august prístupných verejnosti;
-	aspoň 7 z vybudovaných parkovacích státí na parkovisku nachádzajúcom sa na parcele č. 15123/184 bude počas sviatkov a/alebo dní pracovného voľna v mesiacoch september, október, november, december, január, február, marec, apríl a máj prístupných verejnosti;
	nájomné bude jednostranne zvýšené formou písomného oznámenia o zvýšení nájomného za užívanie pozemku v závislosti od úrovne inflácie jedenkrát ročne;

- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  15							                                          	                           	             		    proti :    0 					 					                           		           zdržali sa :   5
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23/10  	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
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. 15100/101, 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 č. 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o.,  so  sídlom Šoltésovej č. 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 z  dôvodu  zriadenia staveniska slúžiaceho stavbe „GLOBAL BUSINESS CENTER“ situovanej 
na rohu ul. Vajnorskej a ul. Za stanicou, ktorej stavebníkom je žiadateľ a za účelom výstavby jednotlivých pripojení stavby na inžinierske siete a prekládky už existujúcich inžinierskych sietí, ako aj za účelom rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie Vajnorská v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2012-11/382/KON-UR-10 zo dňa 20.04.2012, právoplatného dňa 05.06.2012 za nájomné:
- pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62 a 15115/63 vo výške 22,062 €/m2/rok;
-  pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102 vo výške  6,334 €/ m2/rok;
      s týmito podmienkami:
a/	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; ak nájomná zmluva nebude zo strany nájomcu podpísaná v uvedenej lehote, uznesenie miestneho zastupiteľstva stráca platnosť; 
b/   nájomca najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy predloží návrh zmluvy o budúcej zmluve k zriadeniu vecného bremena / vecných bremien, ktoré budú vybudované v rámci stavby „GLOBAL BUSINESS CENTER“ na základe Rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2012-11/382/KON-UR-10 zo dňa 20.04.2012, právoplatného dňa 05.06.2012 spolu s predpokladaným rozsahom budúceho / budúcich vecného bremena / vecných bremien;
1.   ak nájomca v lehote 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy nepredloží prenajímateľovi návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / vecných bremien podpísaný oprávnenou osobou zo strany nájomcu, nájomná zmluva zanikne (rozväzovacia podmienka); 
2.      cena zriadenia vecného bremena / vecných bremien bude vychádzať zo znaleckého posudku;
3.  nájomca spolu so žiadosťou o kolaudáciu stavby predloží prenajímateľovi porealizačné geodetické zameranie všetkých sietí a súčasne predloží podpísanú realizačnú zmluvu o zriadení vecného bremena / vecných bremien oprávnenou osobou zo strany nájomcu, pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške ročného nájomného za predmet nájmu; 
c/ 	nájomca bude užívať pozemky výlučne na účel schválený miestnym zastupiteľstvom
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za : 15							                                          	                           	             		    proti :   0 					 					                           		           zdržali sa :   6
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23/11	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
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 č. 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 z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. poschodí bytového domu na ul. Osadná č. 8 v Bratislave, ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 zo dňa 21.02.2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2013 za nájomné vo výške: 346,20 €/rok, za podmienky, že nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za : 18							                                          	                           	             		    proti :   0 					 					                           		           zdržali sa :   2
23/12	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
	Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31.755 m2 od Istrochemu Reality, a.s.

23/13	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh cenového  výmeru  na  prenájom nebytových priestorov a s  tým súvisiacich poskytovaných služieb v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto

23/14	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
pridelenie obecného bytu - garsoniéra č. 43 na III. poschodí bytového domu na Bojnickej č. 23 dvom pracovníkom EKO-podniku VPS - p. Patrikovi Brandsteterovi, trvale bytom Dvory nad Žitavou a p. Jaroslavovi Karkoškovi, trvale bytom Sputniková č. 1, Bratislava, na dobu určitú - dobu trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa EKO-podnik VPS Halašova č. 20, Bratislava 
-  s pripomienkou:					
  rešpektovať  platný cenový výmer pri stanovení nájomného za byt
	  	  											Hlasovanie :  za :  20							                                          	                           	             		    proti :    0  					 					                           		           zdržali sa :   0
23/15	Miestne zastupiteľstvo	
A.   n e m á    p r i p o m i e n k y 
k Zmenám a doplnkom 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
B. 	p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto zaslaním prijatého uznesenia, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  16							                                          	                           	             		    proti :    0					 					                           		           zdržali sa :   4
23/16	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
Zmenu dotácií na korčuľovanie na školský rok 2014/2015 pre základné školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
- z položky 1090 642001/241 1.6.  0130 OZ – soc. oblasť                        -  7.296 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  7.296 €  
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- z položky 0451 635006/5 41 4.3. 0610 Parkov.čiary – parkov.politika  -   3.500 €
- na položku 0820 641006 41 1.6.  0130 ZŠ – šport                                  +  3.500 €  
- bez pripomienok  									Hlasovanie :  za :  19							                                          	                           	             		    proti :   0					 					                           		           zdržali sa :   1
23/17	Miestne zastupiteľstvo
	materiál	
Návrh Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
nezískal dostatočný počet hlasov
												Hlasovanie :  za :    7							                                          	                           	             		    proti :    1					 					                           		           zdržali sa :  12
23/18	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava za účelom vybudovania detského ihriska a oddychovej zóny s terasou pre posedenie doprovodu detí 

23/19	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
Návrh na prenájom nevyužiteľnej plochy o rozlohe 34 m2 na ZŠ Kalinčiakova pre Grande MGN, s.r.o., Trnavská cesta č. 23/a, 831 04 Bratislava 
 
23/20	Miestne zastupiteľstvo
	ž i a d a	
s t a r o s t u,
aby v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a BVS, a.s.,  spracoval analýzu možnosti odkanalizovania nadmernej zrážkovej činnosti na území MČ B-NM
- bez pripomienok										Hlasovanie :  za :   12							                                          	                           	             		    proti :     0					 					                           		           zdržali sa :    3





	Ing. Ľudovít  Kollárik				 	            Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						                     starosta




Ing. Jozef  Bielik
 predseda  návrhovej  komisie




          Ing. Anna  Jánošová			                                   Dagmar  Arvayová
    overovateľ		 			      	                     overovateľ




Bratislava 9. 9. 2014     
Spracovala: Anna Zachová
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