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U Z N E S E N I A
zo 7.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  3. novembra  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 na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS
       uznesenie číslo: 6/04
5.    Návrh  úpravy  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/05
6.     Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/06
7.   Návrh  na schválenie materiálu k uzavretiu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemkov registra „C“ KN parcely 11403/2 a parcely č. 11464/3 v k.ú. Nové Mesto pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ ako prípad hodný osobitného zreteľa
       uznesenie číslo: 6/07
8.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov registra „E“ KN parcela č. 11428 a parcela č. 15115/4, pozemkov registra „C“ KN parcela č. 12706, parcela č. 11464/13 a časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11488, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1, parcely č. 15115/6, parcely č. 15115/111, parcely č. 11462/10, parcely č. 11462/44, parcely č. 12709 a parcely č. 12780 v k. ú. Nové Mesto pre  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
       uznesenie číslo: 6/08
9.    Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  nájmu  pozemku  parc. č. 19379 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, Bc. Milana Chudého a Mgr. Katarínu Chudú
       uznesenie číslo: 6/09
10.  Návrh   na   schválenie  prípadu  osobitného   zreteľa   týkajúceho  sa  nájmu  časti   pozemkov  registra  „C“  KN  parcely   č.  5984/1 a  parcely  č. 5984/2 v k.ú. Vinohrady pre Ing. Zbyhněva Stebela s manželkou, bytom Klemensova 7, 811 09 Bratislava
       uznesenie číslo: 6/10
11.  Návrh Štatútu Fondu rozvoja bývania
       uznesenie číslo: 6/11
12.  Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa zrušuje VZN MC B-NM č. 5/1994 zo dňa 22. 3. 1994 o Fonde rozvoja bývania
       uznesenie číslo: 6/12
13.  Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 8 na Mestskej ul. č. 9
       uznesenie číslo: 6/13
14. Návrh na dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti Sliačska 
       uznesenie číslo: 6/14
15.  Návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011
       uznesenie číslo: 6/15
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16. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/9, č. 15120/11, č. 15120/12, č. 15120/13 k. ú. Nové Mesto
       uznesenie číslo: 6/16
17. Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Na Roličkách“
       uznesenie číslo: 6/17
18. Návrh na vyradenie projektovej  dokumentácie nerealizovanej  investičnej akcie  zo  zoznamu nedokončených investícií
        uznesenie číslo: 6/18
Návrh na schválenie nájmu časti oplotenia areálu Kuchajda na pozemku registra „C“ KN parcele č. 15123/28 v k.ú. Nové Mesto za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava
uznesenie číslo: 6/19
20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena čl. 80
uznesenie číslo: 6/20
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena čl. 31, 32
uznesenie číslo: 6/21

                 Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-21 uznesenia: 

7/01 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. arch. Otta Novitzkého
Ing. Annu Jánošovú

          2.   overovateľov záznamu a uznesení
Dagmar Arvayovú
                 Ing. Mariána Vereša							Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   1
7/02 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
        program rokovania s pripomienkami  
       1. do programu rokovania zaradiť body:
      - Návrh na schválenie nájmu časti oplotenia areálu Kuchajda na pozemku registra „C“ KN parcele č. 15123/28 v k.ú. Nové Mesto za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava
      - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena čl. 80
             - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa navrhuje zmena čl. 31, 32
             - Návrh na vymenovanie riaditeľa EKO-podniku VPS
        - bez pripomienok   							Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :   0
7/03  Miestne zastupiteľstvo
         konštatuje, že:
        1. trvá termín plnenia uznesení:
3/14,  22/20, 25/16, 1/07, 2/04/B, 2/28,  5/06 A,B,C/1,  5/07/B/1.c.d., 6/09,  6/12,  6/13,  6/14,  6/15,  6/16,  6/17,  6/19,  6/20,  6/24
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        2. splnené sú uznesenia:
16/19, 5/06/2, 5/07/B.2,3, 5/25, 6/03, 6/04, 6/05, 6/06, 6/07, 6/08, 6/10, 6/11, 6/18, 6/21, 6/22, 6/23, 6/25, 6/26

        3.  zrušuje sa uznesenie:
	II/1/05
            - bez pripomienok					     	                        Hlasovanie : za :  20
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   1

7/04  Miestne zastupiteľstvo
          v y m e n ú v a
          Ing. Róberta Molnára do funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie EKO podniku verejnoprospešných služieb Halašova 20, Bratislava dňom 5. 11. 2011
            - bez pripomienok					     	                        Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :    1             	
7/05  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2011
           - s pripomienkou	                                                                                          Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  0

7/06 Miestne zastupiteľstvo
        A.  s c h v a ľ u j e
               Správu z kontroly  hospodárenia rozpočtovej organizácie  Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
        B.  u k l a d á
1.   V spolupráci s MÚ B-NM doriešiť prefakturáciu nákladov súvisiacich s haváriou úniku TÚV v objekte Vajnorská 21 so spolumajiteľom ZP – APOLLO – Dôvera
								Zodpovedný: riaditeľka SK B-NM
									         prednosta MÚ B-NM
								Termín: 30. 6. 2011

                2.    Dopracovať internú smernicu o finančnej kontrole a vnútornom audite v oblasti príjmu organizácie a v súlade s ňou postupovať pri zabezpečovaní výkonu finančnej kontroly
								Zodpovedný: riaditeľka SK B-NM
								Termín: 31. 12. 2011
          - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  20
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0


7/07  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e  
         z  rokovania 
návrh uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj časti pozemku registra „C“ KN parcely č. 10403/2 v k.ú. Nové Mesto o výmere 112 m2 za účelom vybudovania podchodu pre peších cez Šancovú ulicu a na predaj časti pozemku registra „C“ KN parcely č. 11464/3 v k. ú. Nové Mesto o výmere 70 m2 za účelom vybudovania a umiestnenia spínacej stanice VN filiálka pre projekt „Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“ a stavbu „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 1. časová etapa“ ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu:108,75,- €/ m2 celkovo za 19792,5,- €
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7/08  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e  
         z  rokovania 
         návrh na nájom pozemkov registra „E“ KN parcely č. 11428 v k.ú. Nové Mesto o výmere 134 m2 a parcely č. 15115/4 v k.ú. Nové Mesto o výmere 8 m2, pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12706 v k.ú. Nové Mesto o výmere 268 m2, parcely č. 11464/13 v k.ú. Nové Mesto o výmere 18 m2 a časti pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11488 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 2243 m2, parcely č. 11400/8 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 130 m2, parcely č. 13184/1 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 1014 m2, parcely č. 15115/6 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 1634 m2, parcely č. 15115/111 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 101 m2, parcely č. 11462/10 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 114 m2, parcely č. 11462/44 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 77 m2, parcely č. 12709 v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 188 m2 a parcely č. 12780/1  v  k.ú.  Nové  Mesto  o  celkovej  výmere 698 m2, spolu o výmere 6 627 m2 za účelom realizácie projektu „Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave“ a stavby vo verejnom záujme „ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 1. časová etapa“ pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu určitú, počas realizácie stavby TEN-T a uvedenia prenajatých pozemkov do pôvodného stavu, najneskôr však do 31.12.2015 za nájomné: 5,- €/m2/rok celkovo za 33 135,- €/rok

7/09  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
         nájom pozemku parc.č.19379 – záhrady o výmere 587 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom výstavby komunikácie a sietí technickej infraštruktúry v zmysle územného plánu zóny Horný Kramer v znení z mien a doplnkov pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, bytom Staré záhrady 10, 821 05 Bratislava a Bc. Milana Chudého a Mgr.  Katarínu  Chudú,  obaja bytom Ševčenkova 12, 851 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 1174 €/rok
           - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  18
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0
7/10  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         nájom častí pozemku registra „C“ KN parcely č. 5984/1 a parcely č. 5984/2 v k. ú. Vinohrady o celkovej výmere 9,6 m2  za účelom vybudovania odkvapového chodníka a jeho údržby k stavbe – rodinného domu so súp. č. 13025 na pozemku registra „C“ KN parcely č. 5989/14 pre Ing. Zbyhněva Stebela a manželku PharmDr. Janu Stebelovú, bytom Klemensova 7, 811 09  Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné: 10 €/ m2/rok celkovo za 96 €/rok
           - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    1 									                            zdržali sa :   1
7/11  Miestne zastupiteľstvo
1.   z r u š u j e
      k 31. 11. 2011 Štatút Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený uznesením č. II/5/10 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 23. 5. 1995 a Dodatok č. 1 Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený uznesením č. II/12/10  Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 25. 6. 1996

2.   s c h v a ľ u j e
Štatút Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s účinnosťou od 1. 12. 2011
         - bez pripomienok							            Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  0
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7/12  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2011, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/1994 zo dňa 22. 3. 1994 o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         - bez pripomienok								 Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :    0 									                            zdržali sa :   0

7/13  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 8 v dome Mestská č.9 v Bratislave, súpisné č. 271, zapísanom na LV č. 3313, postavenom na  pozemku parc. č. 11572/1,2,3 k.ú. Nové Mesto zapísanom na LV č. 3314. Vyvolávacia cena je 53 000 €. V cene je  zahrnutý  podiel 3393/394037   na  spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel  3393/290698 na pozemku.
         - bez pripomienok                                                                                                	Hlasovanie : za :  20
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0

7/14  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
vykonanie dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti Sliačska č. 4, objekt súp. č. 1221 o rozlohe 178 m2 postavený na  pozemku  parc. č. 18357/1  k.ú.  Vinohrady,  zapísaná na LV č. 3673 o celkovej výmere   1005 m2, za vyvolávaciu cenu  315 000 €.
         -bez  pripomienok					     	                   	Hlasovanie : za :  21
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0


7/15  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
         zrušenie uznesenia zo 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 6/20 zo dňa 20. 9. 2011
          -bez pripomienok					     	                        Hlasovanie : za :  19
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :    0

7/16  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
  nájom časti obecného pozemku 
	 na parc. č. 15120/11 k.ú.  Nové Mesto o výmere 18 m2, na ktorom stojí garáž – prístrešok na domový odpad za nájom 5,93 €/ m2/mesiac
	 na parc. č. 15120/12 k.ú.  Nové Mesto a na parc. č. 15120/13 k.ú.  Nové Mesto spolu o výmere 36 m2, na ktorom stoja dve garáže – sklad  návratných obalov za nájom 5,93 €/ m2/mesiac
	 na parc. č. 15120/9 k.ú.  Nové Mesto o výmere 103 m2  na  letnú terasu, ktorú využíva len v čase od 1. 4. do 30. 10.  – t.j. 7 mesiacov za nájom 11,85 €/ m2/mesiac
	 na umiestnenie 2 informačných tabúľ za nájom  30 €/kus/rok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre JUDr. Viliama  Žákoviča, Stárhradská 14, 851 05 Bratislava, na obdobie od 1. 10. 2011 na dobu neurčitú.                
          - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  0

7/17  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e  
         z  rokovania 
         návrh na premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska – Pri Bielom kríži na ulicu „Na Roličkách“ 
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7/18  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
vyradenie projektovej  dokumentácie nerealizovanej  investičnej akcie  zo  zoznamu nedokončených investícií
          - bez pripomienok			             	     	                                          Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  1


7/19  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
nájom časti oplotenia areálu Kuchajda na pozemku registra „C“ KN parcele č. 15123/28 v k.ú. Nové Mesto za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda zo zadnej strany pri športovom areáli ŠK Inter v súlade s vyznačením na katastrálnej mape pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava na dobu určitú, a to odo dňa 01.01.2012 do 31.12.2012 za nájomné: 398 €/1 ks reklamného zariadenia/rok celkovo za 398 €/rok
          - bez pripomienok			             	     	                                          Hlasovanie : za :  19
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  0
7/20  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky        
          - bez pripomienok			             	     	                                          Hlasovanie : za :  18
      					                                          	                                   proti :   0									                            zdržali sa :  1

7/21  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e 
         z rokovania 
         návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky        


 




	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta

Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie



               Dagmar Arvayová 				    	           Ing. Marián Vereš 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ







Bratislava  4.11. 2011
Spracovala : Júlia Červenková
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