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U Z N E S E N I A
z 2. mimoriadneho  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  29.  novembra  2011



1.   Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
        uznesenie číslo: 2MMZ/01
2.   Schválenie programu rokovania
        uznesenie číslo: 2MMZ/02
3.   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: 2MMZ/03
4.    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. 12780/1 v k. ú. Nové Mesto pre  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
        uznesenie číslo: 2MMZ/04

                 Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-4 uznesenia: 


2MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
             Mgr. Mareka Bobáka
             Mgr. Mareka Norovského
2.   overovateľov záznamu a uznesení
                          Ing. arch. Otta Novitzkého
                        Ing. Annu Jánošovú						Hlasovanie : za :  15
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0


2MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
                  s c h v a ľ u j e
                  program rokovania bez pripomienok					Hlasovanie : za :  14
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   1
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2MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                    n e s c h v a ľ u j e
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 €
  - bez pripomienok							Hlasovanie : za :  14
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   1
2MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
                   n e s c h v a ľ u j e
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, 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. 15115/111 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 2 750 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: 8,30 /m2/rok, celkovo za 22 825,- €/rok
  - bez pripomienok							Hlasovanie : za :  14
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   1


	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta


Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie


               Ing. arch. Otto Novitzky 				         Ing. Anna Jánošová 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ


Bratislava  29.11. 2011
Spracovala : Júlia Červenková
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