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U Z N E S E N I A
zo 6.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  20.  septembra  2011




1.   Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
       uznesenie číslo: 6/01
2.   Schválenie programu rokovania
       uznesenie číslo: 6/02
3.   Správa o plnení uznesení
       uznesenie číslo: 6/03
4.   Návrh  dodatku Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	 
       uznesenie číslo: 6/04
Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO)
       uznesenie číslo: 6/05
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011
       uznesenie číslo: 6/06
Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Jeséniova č. 54
       uznesenie číslo: 6/07
Správa z kontroly vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.10.2010 a riadnej inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.12.2010 vrátane usporiadania rozdielov
       uznesenie číslo: 6/08
Doplňujúca správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická ul.
       uznesenie číslo: 6/09
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/10
 Správa  o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2010/2011        
       uznesenie číslo: 6/11
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 22005/2 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť AUTOPOLIS, s.r.o.
       uznesenie číslo: 6/12
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 6002/1 v  k. ú. Vinohrady, pre p. Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 01 Bratislava
       uznesenie číslo: 6/13
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v  k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885  pre spoločnosť NOVBYT, s. r. o.
       uznesenie číslo: 6/14
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885 pre spoločnosť S. R. K. Progres, s. r. o.
       uznesenie číslo: 6/15
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Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 11 na Kutuzovovej ul. č. 25
       uznesenie číslo: 6/16
Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 26 na Račianskej ul. č. 91
       uznesenie číslo: 6/17
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov  na Hálkovej č. 11 v Bratislave 
       uznesenie číslo: 6/18
 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
       uznesenie číslo: 6/19
 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/20
 Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 
       uznesenie číslo: 6/21
 Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 
       uznesenie číslo: 6/22
 Návrh na voľbu členov-odborníkov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/23
 Návrh  Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké  zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
      uznesenie číslo: 6/24
	  Návrh  Stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy

       uznesenie číslo: 6/25
	  Rôzne  - Zachovanie Polikliniky Tehelná č. 26, Bratislava ako zdravotnícke zariadenie

         uznesenie číslo: 6/26



Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-26  uznesenia: 


6/01 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Pavla Galamboša
Ing. Helenu Bánsku, CSc.
          2.   overovateľov záznamu a uznesení
Vladimíra Margoliena
                 Petra Szusčíka	 					         	Hlasovanie : za :  22
      					                                          	                                proti :   0									          zdržali sa :   0
6/02 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
        program rokovania s pripomienkami – do programu rokovania zaradiť body:
  - Návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 - Návrh  Stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy
       										Hlasovanie : za : 20
									                 proti :   0
									                        zdržali sa :   0
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6/03  Miestne zastupiteľstvo
         konštatuje, že:
        1. trvá termín plnenia uznesení:
             II/11/05/B,  3/14,  16/19/1.A, C, D,  22/20, 25/16, 1/07, 2/04/B, 2/28,  3/06, 5/06, 5/07/B/1.c,d/2,3,  5/25
        2. splnené sú uznesenia:
            1/11/B,  2/21,  3/07,  3/08,  4/04,  4/10,  5/03,  5/04,  5/05,  5/07/A/B/1.a.b, 5/08,  5/09,  5/10,  5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18,  5/19,  5/20,  5/21,  5/22,  5/23,  5/24,  5/26,  5/27
        3.  zrušuje sa uznesenie:
	3/06
            - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
				    zdržali sa :   0
6/04  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - s pripomienkou                                                                                        Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
								                  zdržali sa :   0
6/05 Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Integrovanú stratégiu rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a predbežné projektové návrhy jednotlivých projektov :
Revitalizácia verejného priestranstva - Rešetkova - Osadná
Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie
Obnova ZŠ s MŠ Odborárska
Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
Obnova ZŠ s MŠ Česká
Obnova ZŠ s MŠ Sibírska
Obnova ZŠ s MŠ Riazanská
          - bez pripomienok	Hlasovanie : za: 20
								                         proti :   0
   zdržali sa :   0

6/06  Miestne zastupiteľstvo
         b e r i e   n a  v e d o m i e
         Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za I. polrok 2011
          - bez pripomienok 	Hlasovanie : za : 20
			            proti :   0		          zdržali sa :   0
6/07  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava
           - bez pripomienok	Hlasovanie : za: 20	
	                proti :   0		        zdržali sa :   0
6/08  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
   Správu z kontroly vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.10.2010 a riadnej inventarizácie majetku MČ B-NM ku dňu 31.12.2010 vrátane usporiadania rozdielov
           - bez pripomienok	Hlasovanie : za : 22			            proti :   0		         zdržali sa :   0
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6/09  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a
         Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická ul., Bratislava
					       	
6/10  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2011, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a  v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
         - bez pripomienok					Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
										                   zdržali sa :  0
6/11  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2010/2011
         - bez pripomienok	Hlasovanie: za:  22     
				      				                                                     proti :   0
								       	                 zdržali sa :   0
6/12  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 100 m2  z pozemku parc. č. 22005 - zastavané  plochy a  nádvoria o celkovej výmere 23.614 m2 v  k. ú. Nové Mesto na prezentáciu osobných áut zn. Hyundai pred prevádzkou spoločnosti AUTOPOLIS, s. r. o., na Račianskej č. 69 v Bratislave, pre spoločnosť AUTOPOLIS s. r. o., Panónska cesta č. 32, 851 04 Bratislava,  IČO: 35 728 311 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 40 €/m2/rok, celkovo za 4000 €/rok
         - bez pripomienok                                                                                                Hlasovanie : za: 22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
6/13  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 85 m2  z pozemku parc. č. 6002/1 v k. ú. Vinohrady za účelom užívania pozemku na predzáhradku susediacu s pozemkom parc. č. 6005/14 a parc. č. 6005/94 pre Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  §  9a,  ods. 9,  písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb.  v znení  neskorších  predpisov  na  dobu 
neurčitú  za nájomné 2 €/m2/rok, celkovo za 170 €/rok
         -bez  pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 21
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
6/14  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
          nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku  parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere     3.673 m2  v  k. ú. Nové Mesto na vybudovanie  zastrešeného a  uzamykateľného  kontajnerového
stanovišťa pre bytový dom na Sibírskej č. 21-27 v Bratislave, pre  spoločnosť NOVBYT, s. r. o. so sídlom Hálkova č. 11, 832 89 Bratislava, IČO: 31 369 332, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 1 €/m2/rok, celkovo za 12,5 €/rok
          -bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
6/15  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere 3.673 m2 v k. ú. Nové Mesto na vybudovanie zastrešeného a uzamykateľného kontajnerového stanovišťa pre bytový dom na Ukrajinskej č. 2 - 8 v Bratislave, pre spoločnosť S.R.K. Progres, s.r.o., so  sídlom Tomášikova č. 10/A,  821 03 Bratislava, IČO :  35 882 000 ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa podľa §9a, ods.9, písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 1 €/m2/rok, celkovo za 12,50 €/rok
          - bez pripomienok					     	                   Hlasovanie : za : 22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
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6/16  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 11 v dome Kutuzovova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 256, postavenom na parc. č. 11698, k. ú. Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 33 000 €. V cene je zahrnutý aj podiel 2931/64054 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
          - bez pripomienok				     	                   	         Hlasovanie : za : 20
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0

6/17  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 26 v dome Račianska č. 91 v Bratislave, súpisné číslo 1528, postavenom na parc. č. 12160, 12163, 12168, k. ú. Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 56 500,- €. V cene je zahrnutý aj podiel 3641/564182 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku
          - bez pripomienok			             	     	                                      Hlasovanie : za: 20
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0

6/18  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         ako  prípad osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16.6.2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  nájom všetkých nebytových priestorov uvedených v dôvodovej správe v administratívnej budove na Hálkovej č. 11 v Bratislave za účelom zefektívnenia prenájmu jednotlivých kancelárií v  danej administratívnej budove
          - bez pripomienok			             	     	                                      Hlasovanie : za: 21
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0

6/19  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a 
         návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave“ 
			     	                                     

6/20  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
          nájom časti  obecného pozemku o výmere 54,78 m2  z pozemku parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto na Kuchajde na zriadenie garáží ako  prípad  hodný osobitného zreteľa podľa §9a, ods.9, písm. c),  zák.  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov za  nájomné 50 €/m2/mesiac pre LEYUAN, s.r.o., Tomášikova 27, 821 04 Bratislava, na obdobie od 1.6.2011 na dobu neurčitú
          - bez pripomienok				     	                                     Hlasovanie : za:  22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0

6/21  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to:
počítač (IČ 352),  zberač lístia Jacobsen (IČ 124), kosačka  Proline Toro (IČ 267),  kosačka Proline Toro (IČ 289), hrabačka Sweeper  (IČ 293),  kosačka Groundmaster (IČ 324), Avia plošina BA 089 CD (IČ 307),  Liaz, ramenový nakladač BA 576 HJ (IČ 127)
         - bez pripomienok	Hlasovanie : za:  22
				      				                                                      proti :    0
								       	                  zdržali sa :    0
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6/22  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS a to:
          Škoda 706, sypač BA 254 BX  (IČ 33)
         - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za : 21
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
6/23  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
Daniela HUDECA za člena-odborníka Komisie finančnej, pre správu a  nakladanie s majetkom mestskej časti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	Zuzanu MASARYKOVÚ za členku-odborníčku Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          - bez pripomienok 	Hlasovanie : za: 22
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0
6/24   Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e    z    r o k o v a n i a 
          návrh Zásad zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké  zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

6/25  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy
         - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za : 21
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   0

6/26  Miestne zastupiteľstvo
        s ú h l a s í 
         so zachovaním Polikliniky Tehelná č. 26, Bratislava ako zdravotníckeho zariadenia
         - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za : 19
				      				                                                      proti :   0
								       	                  zdržali sa :   1






	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie



               Vladimír Margolien 				    	               Peter Szusčík 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ



Bratislava  20. 9. 2011
Spracovala : Anna  Zachová
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