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U Z N E S E N I A

z  15. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  24. apríla  2012


Miestna rada prerokovala : 
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
  3. Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  4. Návrh  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora
  5. Návrh  na  prevod majetku z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava
  6. Správa o príprave Kultúrneho leta 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  7. Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2012 
  8. Návrh  Zásad hospodárenia s bytmi mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  9. Návrh na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
10. Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou MČ B-NM
11. Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/255 – ostatné plochy  o výmere 160 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, parc.č.12780/248- ostatné plochy o výmere 848 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B 
12. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava 
13. Vyjadrenie za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto k DOTAZNÍKU – parkovacia politika
14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
15. Informácia - Ponuka na uplatnenie predkupného práva - Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s. (na stôl)

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1 - 15  nasledovné uznesenia: 

15/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami:
a) z programu rokovania vypustiť body :
       - Návrh na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS
                 - Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou MČ B-NM
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b) do programu rokovania zaradiť body:
    -  Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/255 – ostatné plochy  o výmere 160 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorá vznikla odčlenením z parc. č. 12780/247 na základe overeného GP č. 28/2011 (vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 5510, parc.č.12780/248- ostatné plochy o výmere 848 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B
   -    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Petra Lengyela s manželkou, bytom Ľ. Fullu 22, 841 05 Bratislava
   -   Vyjadrenie za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto k DOTAZNÍKU – parkovacia politika
   -    Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave
            			 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka
             - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  1
15/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
1.  trvá plnenie uznesení:
     	 7/12, 10/08, 13/04,13/15, 14/04, 14/05, 14/09, 14/11, 14/17, 14/18
2.  splnené boli uznesenia:   
2/05, 8/05, 12/06, 13/05, 13/06, 13/07, 13/08, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/16, 13/17, 14/03, 14/06, 14/07, 14/08, 14/10, 14/12,14/13, 14/14, 14/15, 14/16
3. 	ruší sa uznesenie:
    8/14
             - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/04   Miestna rada
A. b e r i e   n a v e d o m i e
      Návrh na vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na Pionierskej č. 8 v Bratislave, pozostávajúcej zo stavby, pozemku pod stavbou a dvora“
B.  u k l a d á
      prednostovi MÚ
      1. dopracovať materiál podľa vzoru k materiálu OVS Konská železnica
      2. vypracovať projekt s finančným rozpočtom nevyhnutných rekonštrukčných prác
      3. predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 22. 5. 2012
             									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prevod majetku - motorového vozidla Peugeot – Boxer 320 MH  z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, Bratislava
             - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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15/06   Miestna  rada
b e r i e     n a     v e d o m  i e 
správu  o  príprave Kultúrneho leta 2012 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
             - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0

15/07   Miestna  rada
b e r i e     n a     v e d o m  i e 
správu  o  príprave areálu Kuchajda na leto 2012 
             - s pripomienkami 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


15/08   Miestna rada
A. b e r i e     n a     v e d o m  i e 
     Zásady  hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
u k l a d á
prednostovi MÚ
	zapracovať pripomienky do materiálu
predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 22. 5. 2012
     									Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


15/09   Miestna  rada
sťahuje z rokovania 
   Návrh na zmenu hospodárenia rozpočtovej organizácie EKO-podnik VPS


15/10   Miestna  rada
sťahuje z rokovania
    Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % účasťou MČ B-NM
 

15/11   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/248 – ostatné plochy o výmere 848 m2 a parcely č. 12780/255 – ostatné plochy o výmere 160 m2, ktorá vznikla na základe odčleňovacieho Geometrického plánu č. 28/2011 vypracovanom Ing. Mariánom Voštinárom AGM, pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 36/2012 zo dňa 05.03.2012 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 149 000,00 € 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. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
s pripomienkou :
	doplniť územno-plánovaciu informáciu

									Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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15/12   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 6726/9, záhrady o celkovej výmere 118 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom prístupu k pozemku registra „C“ KN parcele č. 6727/2 a k rodinnému domu so s. č. 2307 na parcele č. 6727/2 pre MUDr. Petra Lengyela a PharmDr. Alžbetu Lengyelovú, obaja bytom Ľ. Fullu 22, 841 05  Bratislava, po zabezpečení predchádzajúceho písomného súhlasu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 256/2011 zo dňa 02.12.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 28.373,83 € za podmienky, že kúpna 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 :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/13   Miestna rada
A. b e r i e     n a     v e d o m  i e 
     Vyjadrenie za mestskú časť Bratislava-Nové Mesto k Dotazníku – parkovacia politika
B. u k l a d á
prednostovi MÚ
	zapracovať pripomienky do materiálu

zaslať materiál členom miestnej rady     											Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/14   Miestna rada
A. b e r i e     n a     v e d o m  i e 
     Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave 
B. u k l a d á
  poslancom MR
                  vypracovať pripomienky k návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov a zaslať ich prednostovi miestneho úradu
										Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
15/15   Miestna rada
A. b e r i e     n a     v e d o m  i e 
                  Materiál - Ponuka na uplatnenie predkupného práva - Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s. 
B. n e o d p o r ú č a
                  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uplatňovať si predkupné právo
        - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0


	Ing. Ľudovít Kollárik		                                                    Mgr. Rudolf   Kusý
                     prednosta							          starosta

MUDr. Pavol Dubček
overovateľ

Bratislava   24. 4. 2012
Spracovala :  Júlia Červenková
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