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U Z N E S E N I A
z 8.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   13.  decembra  2011


 1.   Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
       uznesenie číslo: 8/01
 2.   Schválenie programu rokovania
       uznesenie číslo: 8/02
 3.   Správa o plnení uznesení
       uznesenie číslo: 8/03
 4.  Návrh  plánu  kontrolnej   činnosti   útvaru   miestneho  kontrolóra   MČ B-NM na I. polrok 2012
        uznesenie číslo: 8/04
 5.  Doplňujúca správa z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
        uznesenie číslo: 8/05
 6.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
        uznesenie číslo: 8/06
 7. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o  miestnych daniach na  území  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13. 12. 2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10. 4. 2007, VZN MČ B-NM č. 3/2007 zo dňa 11. 12. 2007, VZN MČ B-NM č. 22/2008 zo dňa 16. 12. 2008 a VZN MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22. 4. 2009 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
        uznesenie číslo: 8/07
 8.  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: 8/08
 9.   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, parcely č. 11400/8, parcely č 13184/1,  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: 8/09
10. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
        uznesenie číslo: 8/10
11. 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: 8/11
12. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a  Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
        uznesenie číslo: 8/12
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13. Návrh vecného  plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok  2012
        uznesenie číslo: 8/13
14. Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku vo vlastníctve, resp. zvereného do správy mestskej časti
        uznesenie číslo: 8/14
15. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Jany Volochovej.
        uznesenie číslo: 8/15
16. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
        uznesenie číslo: 8/16
17. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO: 35 879 483
        uznesenie číslo: 8/17
18. Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a plán sobášnych obradov na rok 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
        uznesenie číslo: 8/18
19. Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 
        uznesenie číslo: 8/19
20.  Návrh na odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava
        uznesenie číslo: 8/20

 Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-20 uznesenia: 

8/01 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
MUDr. Pavol Dubček
Dagmar Arvayovú
          2.   overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Pavla Galamboša
Ing. Stanislava Winklera						Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
8/02 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
        program rokovania s pripomienkami  
        z  programu rokovania vypustiť body:
       - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
       - Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
       - Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS
      - Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Ľubomíra Volocha a Jany Volochovej.
      - Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518			Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :   0
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8/03  Miestne zastupiteľstvo
         konštatuje, že:
        1. trvá termín plnenia uznesení:
3/14,  22/20, 25/16, 1/07, 2/04/B, 2/28,  3/06, 5/06 A,B,C/1,  5/07/B/1.c.d., 6/09, 6/12, 6/13, 6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/19, 6/24, 7/06/B.2, 7/09, 7/10,7/13,7/14,7/16,7/19,7/21, 1MMZ/03, 1MMZ/04, 2MMZ/03, 2MMZ/04

        2. Splnené sú uznesenia:
            7/03, 7/04, 7/05, 7/06A,B/1, 7/07,7/08, 7/11, 7/12,7/15, 7/17, 7/18, 7/20, 1MMZ/05, 1MMZ/04

        3. Zrušuje sa uznesenie:
            6/20
            - bez pripomienok					     	                        Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0

8/04  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2012
            - bez pripomienok					     	                        Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0          	
8/05  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly rekonštrukcie havarijného stavu Materskej školy, Teplická
           - bez  pripomienok	                                                                                          Hlasovanie : za :  8
      					                                          	                                   proti :  4									                           zdržali sa :  1

8/06  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e
          z rokovania materiál
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012

8/07 Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e
         Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti  Bratislava – Nové Mesto  č. 5/2004  zo dňa  14.12.2004  v znení VZN  MČB-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005, VZN MČ B-NM č. 2/2007 zo dňa 10.4.2007,VZN MČB-NM č. 3/2007 zo dňa  11.12.2007,  VZN MČ B-NM   č. 22/2008  zo dňa  16.12.2008  a  VZN  MČ B-NM č. 3/2009 zo dňa 22.4.2009 na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
          - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  18
      					                                          	                                   proti :   0 									                           zdržali sa :   0
8/08  Miestne zastupiteľstvo
        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 :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    1
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8/09  Miestne zastupiteľstvo
        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,  a časti pozemkov registra „C“ KN 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 :  17
      					                                          	                                		                 proti :    0									                                             zdržali sa :   1
8/10  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 Bratislavy
           - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  18
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   0
8/11  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
Zásady 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
           - bez pripomienok								Hlasovanie : za :  19
      					                                          	                                   proti :    0									                            zdržali sa :   0
8/12  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
         Časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s účinnosťou na rok 2012
         - bez pripomienok							            Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
8/13  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e
         Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
         - bez pripomienok								 Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :     0									                            zdržali sa :    0
8/14  Miestne zastupiteľstvo
         s c h v a ľ u j e 
         Cenový výmer s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu 

predmet nájmu
účel nájmu
cena 
za MJ
Oplotenie
na umiestnenie bilboardu (cca 510 x 240 cm)
500,00 € /rok
1/ks
 
na umiestnenie oznamovacej tabule (cca 180 x 100cm)
70,00 €/rok
1/ks
Pozemok
pod garážou 
Pozemok zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve tretej osoby s výnimkou garáži v lokalite Zátišie 
 3,00 €/rok
1/m2
pozemok – záhrada
Využitie na záhradkárske účely
2,00 €/rok 
1/m2
pozemok – ostatné plochy
prístup na pozemok pre nepodnikateľské účely
10,00 €/rok
1/m2
 
pod letnou terasou
   0,66 €/denne
1/m2
 
oplotený, kontajnerové stojisko
  1,00 €/rok
1/m2

prístup na pozemok pre podnikateľské účely
15,00 €/rok
1/m2

na umiestnenie bilboardu
585,00 €/rok
1ks

ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona                  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
         - s pripomienkou: s výnimkou garáží v lokalite Zátišie, kde zostáva pôvodná cena 1,65 €/m2                                                                                               										Hlasovanie : za :  17
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
8/15 Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e   
         z rokovania materiál 
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, spolu o výmere 68 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto manželom - JUDr. Ľubomír Voloch a Jana Volochová, obaja bytom Robotnícka 9, Bratislava, za cenu znaleckého posudku č. 191/2011 zo dňa 30.09.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 7 771,33 € 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 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.


8/16 Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e 
         z rokovania materiál
Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 7244/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, evidovaná na LV č. 3673 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518


8/17  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 a parcely č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, evidované  na LV č. 5567 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ING&REAL spol. s r.o., so sídlom Žatevná 6, 841 02  Bratislava, IČO: 35 879 483, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36442/B, za cenu 235,- € / 1 m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 3 995,00 € za podmienky, že prevod nehnuteľností sa bude realizovať výlučne v súlade so zákonom  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a kúpna cena bude kupujúcim zaplatená naraz do tridsiatich dní od podpísania kúpnej zmluvy odo dňa podpísania kúpnej zmluvy primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy a zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
          - bez pripomienok					     	                       Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   1
8/18  Miestne zastupiteľstvo
        s c h v a ľ u j e 
A. poslancov Ing. Andreu Vítkovú a MUDr. Pavla Dubčeka za sobášiacich v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
B. plán sobášiacich obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2012
          - bez pripomienok			             	     	                                          Hlasovanie : za :  16
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa :   1

Strana 5

8/19  Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e  
         z  rokovania materiál
         Návrh uzatvárania nájomných zmlúv a cenového výmeru pre nakladanie a prenajímanie                  majetku zvereného do správy EKO-podniku VPS 


8/20  Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e  
         z  rokovania materiál
návrh odpredaj trafostanice ZSE, a.s. Bratislava



 








	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta





Ing. Jozef Bielik
 predseda návrhovej komisie







               Ing. Pavol Galamboš 				    	           Ing. Stanislav Winkler 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ














Bratislava  13.12. 2011
Spracovala : Júlia Červenková
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