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U Z N E S E N I A
z 1. mimoriadneho  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa  15.  novembra  2011



1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
      uznesenie číslo: M1/01
2.  Schválenie programu rokovania
       uznesenie číslo: M1/02
3.  Územný plán zóny pre územný celok ohraničený ulicami: Šancová-Trnavské mýto-Kukučínova- Račianska – Jarošova
       uznesenie číslo: M1/03
4.  Revitalizácia podchodu Trnavské mýto
       uznesenie číslo: M1/04
5.   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
6.    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“

                 Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-6 uznesenia: 

1MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
             Ing. Branislava Feješa
             Ing. Martina Bartoša

2.   overovateľov záznamu a uznesení
                          Ing. Libora Gašpierika
                        Ing. Stanislava Winklera					Hlasovanie : za :  14
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0


1MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
                  s c h v a ľ u j e
                  program rokovania s pripomienkami :
                  do programu rokovania zaradiť body :
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     - Územný plán zóny pre územný celok ohraničený ulicami: Šancová -Trnavské mýto -Kukučínova- Račianska – Jarošova
     - Revitalizácia podchodu Trnavské mýto				Hlasovanie : za :  14
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :    0 


1MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                   s ú h l a s í
                   so spracovaním územného plánu zóny pre územný celok ohraničený ulicami: Šancová -Trnavské mýto -Kukučínova- Račianska – Jarošova ul. v zmysle územného plánu hl. mesta SR Bratislava .					Termín:  začiatok roka 2012
Hlasovanie : za :  15
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0 

1MMZ/04  Miestne zastupiteľstvo
                   ž i a d a
                   Hlavné mesto SR Bratislava o zverenie do správy podchod na Trnavskom mýte za účelom jeho revitalizácie
Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0 

1MMZ/05  Miestne zastupiteľstvo
                    n e b o l o   u z n á š a n i a s c h o p n é
                    na schválenie materiálu
„Návrh  na schválenie 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,- €
Prítomní:  10 poslancov

1MMZ/06  Miestne zastupiteľstvo
                   n e b o l o   u z n á š a n i a s c h o p n é
                   na schválenie materiálu
„Návrh na schválenie nájmu 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“, 
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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
										Prítomní:  10 poslancov


 








	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta






Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie




               Ing. Libor Gašpierik 				    	           Ing. Stanislav Winkler 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ






















Bratislava  15.11. 2011
Spracovala : Júlia Červenková
Strana 3

