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U Z N E S E N I A

z  37. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  30. septembra  2014

Miestna rada prerokovala :  
   1.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
   2.   Schválenie programu rokovania
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
   4.  Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti B-NM
5.   Návrh investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015
   6.    Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 - 2017
   7.  Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015
   8.  Návrh  na  schválenie  prípadu  hodného  osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového  klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností
   9.   Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2013/2014 v MČ B-NM
 10.   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
 11.   Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, nájomca CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o.
 12.   Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 13.   Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11360/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú. Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Jany Volochovej
 14.   Návrh na predaj pozemku v  správe  mestskej časti  Bratislava-Nové  Mesto, vedeného v  k.  ú. Nové Mesto, zapísaný  na LV č. 31, parc. č. 11410 pre MUDr. Martu Dobrovičovú 
 15.	Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., so sídlom Hybešová č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO: 35694777

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1-15 nasledovné uznesenia: 

37/01  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/02  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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37/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
trvá plnenie uznesení:
2MMR/11, 28/20, 32/06, 33/03, 33/04, 33/05, 33/06, 33/10
	2.    splnené boli uznesenia: 
19/09, 36/03, 36/04, 36/05, 36/06, 36/07, 36/08, 36/09, 36/10, 36/11
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/04   Miestna rada
A.   prerokovala a zobrala na vedomie
návrh na  vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
odporúča
prednostovi MÚ
predložiť návrh na  vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva s aktualizovaním  konkrétnych termínov
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/05   Miestna rada
A.   berie na vedomie
návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 
B.   odporúča
predložiť návrh investičných akcií po zaktualizovaní na najbližšie zasadnutie miestnej rady
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/06   Miestna  rada
A.   prerokovala a zobrala na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2015 - 2017
B.   odporúča
predložiť návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto po zapracovaní pripomienok na najbližšie riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/07   Miestna rada
A.   prerokovala a zobrala na vedomie
návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 
B.   odporúča
predložiť návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 po zapracovaní pripomienok z Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
- s pripomienkami            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom pozemkov:
a/ parc. č. 15132/1 časť o výmere 8708 m², druh pozemku - ostatné plochy, parcela registra „C“;
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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“,
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 č. 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, Bratislava, PSČ 832 91, SR. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova č. 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, nájomcovi Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie,  so  sídlom  Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava, IČO: 42 362 717, 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 r. 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 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, ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a Základnou školou Kalinčiakova č. 12, Bratislava a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach Novomestského športového klubu 1922 na roky 2014 až 2026 prostredníctvom nástupcu.	
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2013/2014 
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/10   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 a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM
	B.   u k l a d á
riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na prevádzku a platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí
- s pripomienkou:
  - navýšené finančné prostriedky oproti roku 2014 použiť len na platy učiteľov a vychovávateľov
            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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37/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
trvale upustiť od  vymáhania pohľadávky  vo výške 4.757,15 € vzniknutej nezaplatením nájomného a poskytovaných služieb za prenajatý nebytový  priestor na Škultétyho č. 16, nájomcom ktorého bola obchodná spoločnosť CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o., Bjőrnsonova č. 10, 811 05 Bratislava
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
- s pripomienkami:
   - zapracovať pripomienky z finančnej komisie a z komisie dopravy, ŽP a ochrany verejného poriadku										Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj pozemkov registra „C“ KN:
-  parc. č. 11360/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2,
-  parc. č. 11360/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, 
pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Janu Volochovú, trvale bytom Robotnícka č. 9 v Bratislave, v súlade s ustanovením § 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. 143/2014 zo dňa 15.05.2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu celkovo 7.700,00 € 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.
- s pripomienkou:
  - prekontrolovat oznaženie dvojgaráže vydaným súpisným číslom          				                									Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemku CKN parc. č. 11410 o výmere 275 m2, zastavané plochy a nádvoria v správe  mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, vedeného v  k.  ú. Nové Mesto, zapísaného  na LV č. 31, pre MUDr. Martu Dobrovičovú, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko prevádzaný pozemok parc. č. 11410 je pozemkom, na ktorom je postavená stavba rodinného domu so súp. č. 44 vo vlastníctve žiadateľky a predmetný pozemok bol až do r. 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii pôvodnej vlastníčky pozemku p. Ľudmily Matysovej (sestry žiadateľkinej matky) v r. 1950 bolo súdom rozhodnuté o prepadnutí majetku v prospech štátu, pričom pôvodná vlastníčka žijúca vtedy v USA si po r. 1989 neuplatnila v zákonom stanovenej lehote svoj nárok na vrátenie pozemku a až do svojej 
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smrti mala za to, že pozemok v jej vlastníctve, čo deklarovala aj darovacou zmluvou na žiadateľkinu matku p. Beatrix Hetináczovú, po smrti ktorej žiadateľka zdedila všetok jej majetok a to v súlade s alt. č. 2: t.j. za cenu stanovenú súdnym znalcom v znaleckom posudku č. 175/2014, t.j. 63.200,00 €
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
37/15  Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., IČO: 35694777 so sídlom Hybešova č. 37, 831 06 Bratislava 3, z titulu uloženej pokuty  Rozhodnutím  číslo: PA/pa-414/2011/Rozh. Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto z  20.7.2011 vo výške 5.000,00 € s príslušenstvom, 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 z dôvodu, že zo všetkých okolností tejto veci je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné, nakoľko spoločnosť, ako bolo zistené počas exekučného konania nevlastní majetok, ktorý by uspokojil pohľadávku veriteľa.
- bez pripomienok            				                			Hlasovanie : za : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
	





       Ing. Ľudovít Kollárik                                                    		Mgr. Rudolf  Kusý
                 prednosta						        	        starosta









MUDr. Pavol Dubček
overovateľ















Bratislava    30.09.2014
Spracovala :  Júlia Červenková
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