Mestská  časť  Bratislava – Nové  Mesto, Junácka  ul. č. 1, Bratislava 


Z á p i s n i c a

zo 7. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  6. 9. 2011



Prítomní: Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Tettinger, Ing. Böhm, Mgr. Pfundtner,  MUDr.  Dubček,  Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec, p. Szusčík,  Ing. Winkler, Ing. Augustinič


Rokovanie  7. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou, do programu rokovania zaradiť body „Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedenom na LV č. 3610 v  k. ú. Vinohrady pre RNDr. Róberta Fekára, bytom Ambrová č. 20, 831 03 Bratislava“, „Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedenej na LV č. 3610 v  k. ú. Vinohrady pre p. Ing. Antona Ružičku, bytom Ambrová č.  4, 831 03 Bratislava“ „Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady pre p. MVDR. Ota Orbana, bytom Ambrová 2, 831 03 Bratislava“ a „Návrh  na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave“. Na návrh Ing. Kollárika, prednostu MÚ B-NM  materiál č. 6 „Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM za I. polrok 2011“ bola predložená ako informácia a materiál č. 10 „Zásady poskytovania stravovania orgánmi samosprávy MČ B-NM pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov“ bol vyradený z rokovania  (uznesenie č. 7/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka (uznesenie č. 7/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

	Správu predložil Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení a splnené  boli uznesenia  podľa  predtlače. Po preskúmaní správy o kontrole plnenia uznesení MR MČ B-NM miestny kontrolór k vyhodnoteným uzneseniam predložil súhlasné stanovisko. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/03.
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Návrh  dodatku č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto	 

Ing. Kollárik,  prednosta MÚ B-NM uviedol, že  návrh rieši úpravu organizačnej štruktúry MÚ v rámci racionalizácie činností a prác spojených s úkonmi samosprávy. Ide o vytvorenie: 
- Útvaru komunikácií, kultúry, športu, mládeže a voľného času (v priamom riadení starostu) pod tento útvar bude patriť - kultúra, šport, mládež, voľný čas, Školak Klub, noviny HNM, komunikácia s prevádzkovateľom TV NM a  prevádzkovanie web stránky.
-  Zlúčenie odd. vnútornej správy a odd. pre správu bytov a nebytových priestorov - správa a prevádzka objektov po bývalom Bytofonde, budovy MÚ, prevádzka detských jaslí a  klubov dôchodcov. Evidenciu správy budov preberie odd. právne, podnikateľské a správy majetku, činnosti spojené s pochovávaním preberie matrika. 
- Vytvorenie samostatného útvaru štrukturálnych fondov a  verejného obstarávania - podávanie žiadostí na jednotlivé fondy, spojenie činnosti verejného obstarávania do jedného útvaru a využitie vzájomnej zastupiteľnosti.   
-  Presun činnosti „malého stavebného úradu“ - ohlásenia, drobné stavby z odd. ÚPaŽP do odd. ÚKaSP (zruší sa územná duplicita v  podávaní žiadostí, jednotnosť riadenia, informovania a činnosti v stavebnom konaní).
-  Vytvorenie samostatného odd. školstva odčlenením činností kultúry, športu a voľného času do  útvaru komunikácií, kultúry, športu, mládeže a voľného času.
- Premenovanie odd. územného plánovania a životného prostredia na oddelenie životného prostredia a územného plánovania, v rámci ktorého sa zriaďuje referát územného plánovania.
- V odd. podnikateľskom, právnom a správy majetku sa vytvára samostatný referát správy majetku - do odd. prechádzajú právne služby z odd. pre správu bytov a nebytových priestorov.
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Ing. Kollárik a Ing. Winkler.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 1 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/04.

3.	Integrovaná stratégia regenerácie mestských oblastí 

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že ISRMO sa zameriava na ohrozené a zdevastované verejné priestranstvá, školy a materské školy, na ktoré sa hlavne zamerala MČ B-NM. Pripravená stratégia pre vybranú oblasť a projektové návrhy, ktoré boli v júni predložené na Magistrát hl. m. SR Bratislavy sa budú ešte čiastočne upravovať podľa definitívneho rozhodnutia monitorovacieho výboru. Stratégia obsahuje zatiaľ 7 predbežných návrhov. Stanovená čiastka celkového objemu dostupných finančných prostriedkov je 12 - 15 mil. €, pričom pre jednu stratégiu je určená výška v rozsahu 1.660.000 - 5.000.000 €. Dĺžka  realizácie  jednotlivých  projektov  nesmie  presiahnuť  24  mesiacov. V novembri 2011 sa predpokladá  vyhlásenie výzvy na podanie projektových zámerov (90 dní) a následne  bude  realizovaný  predvýber. Pripravená stratégia MČ B-NM obsahuje  dva 
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projektové návrhy: Revitalizácia verejného priestranstva  Rešetkova - Osadná, Revitalizácia verejného priestranstva - Ľudové námestie a 5 projektových návrhov na obnovu škôl a materských škôl: obnova ZŠ s MŠ Odborárska, obnova ZŠs MŠ Za kasárňou, obnova ZŠ s MŠ Česká, obnova ZŠ s MŠ Sibírska a obnova ZŠ s MŠ Riazanská. V prípade, ak monitorovací výbor rozhodnutím potvrdí predpokladané podmienky ISRMO, mestská časť doplní do predloženej stratégie ešte 2. etapu rekonštrukcie bytového domu Odborárska 4 (školská bytovka). 
V diskusii vystúpili Ing. Kollárik a Mgr. Kusý. 
Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO) mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a predbežné projektové návrhy jednotlivých projektov: Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova - Osadná, Revitalizácia verejného priestranstva Ľudové námestie, Obnova ZŠ s MŠ Odborárska, Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou, Obnova ZŠ s MŠ Česká, Obnova ZŠ s MŠ Sibírska, Obnova ZŠ s MŠ Riazanská  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/05.

4. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

Mgr.  Kusý,  starosta MČ uviedol, že v novom  VZN sa na kalendárny r. 2012 určuje ročná dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole vo výške 1.250 €  (v roku  2011  to  bolo 1.200 €), v školských zariadeniach -  v školskom klube detí 300 € (nezmenená výška dotácie)  a školskej jedálni 150 € (nezmenená výška dotácie).
Miestna rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/06.

5. 	Správa o  činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  za  školský  rok  2010/2011 

Mgr. Kusý konštatoval, že správa obsahuje činnosť základných a materských škôl v MČ B-NM za školský rok 2010/2011 v oblasti výchovy a vzdelania, ako i v oblasti riadenia škôl a spolupráce s mestskou časťou. Základné školy navštevovalo 2315 žiakov, čo je o 54 viac ako v minulom školskom roku, problém z hľadiska počtu žiakov sa prejavuje len na ZŠ Kalinčiakova. 
V diskusii vystúpil Ing. Kollárik.
Miestna rada odporučila MZ schváliť správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2010/2011  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/07.
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6. 	Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 8 na Mestskej č. 9, Bratislava 

Ing.  Tlačíková, ved. odd. pre správu bytov a nebytových priestorov uviedla, že ide o uvoľnený byt č. 8 na Mestskej č. 9, súp. č. 271, ktorý bude odpredaný dobrovoľnou dražbou v súlade so „Zásadami poskytovania obecných bytov samosprávou MČ B-NM“ a  „Dražobným poriadkom MČ B-NM“. Byt sa nachádza na 1. poschodí, podlahová plocha 33,93 m2. Podiel na pozemku činí 3393/290698, LV č. 3314. Byt pozostáva z jednej obytnej  miestnosti a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, predsieň,  kúpelňa  a  WC.  Byt bol nájomcom odovzdaný v priebehu mesiaca august 2011, jeho stav zodpovedá bežnému opotrebeniu. Byt je napojený na centrálny rozvod studenej vody, elektrickej energie, plynu a kanalizácie. Byt bol ohodnotený znalcom Ing. Vinklerom, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu bytu vrátane podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku na 52.900 €. Vyvolávaciu cenu pri  dobrovoľnej dražbe sa navrhuje  53.000 €.
V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec a p. Szusčík.

Úloha:
Dobrovoľnú dražbu byt č. 8 na Mestskej č. 9, Bratislava zverejniť v mienkotvornej tlači v rámci SR - denník Pravda, Sme, Bratislavské noviny a pod., HNM a TV NM.	
Z.: Ing. Tlačíková

Miestna rada  určuje vyvolávaciu cenu pri dobrovoľnej dražbe bytu č. 8 na Mestskej č. 9 v Bratislave vo výške 53.000 €. V tejto sume je zahrnutá cena bytu, podiel 3393/394037 na spoločných častiach a zariadeniach domu a podiel 3393/290698 na pozemku parc. č. 11 572/1, 2, 3  s pripomienkou, dražbu zverejniť v mienkotvornej tlači. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/08.

7. 	Návrh na určenie vyvolávacej ceny pri dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti Sliačska č. 6, Bratislava

Ing.  Tlačíková uviedla, že predmetom dobrovoľnej dražby je nehnuteľnosť Sliačska č. 6 v Bratislave. Dobrovoľná dražba bude uskutočnená v súlade so „Zásadami poskytovania obecných bytov MČ B-NM“ a „Dražobným poriadkom MČ B-NM“. Nehnuteľnosť stavba   súp. č.1221,  rozloha 178 m2,  pozemok  parc. č. 18357/1 k. ú. Vinohrady, rozloha 1.005 m2, LV č. 3673, vyvolávacia  cena 315.000  €. Ide o objekt, ktorý na nachádza v lokalite Briežky, v minulosti  využívaný ako konzervatórium, neskôr sídlo Mestskej polície, určitú dobu bol prenajatý na kancelárske účely. T. č. je objekt prázdny, v r. 2010 bola vyhlásená dobrovoľná dražba práva nájmu, nikto sa dražby nezúčastnil. Objekt je v zlom technickom stave, potrebná je jeho rozsiahla rekonštrukcia. Nehnuteľnosť bola ohodnotená znalcom Ing. Vinklerom, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti na 315.000 €, čo bude vyvolávacia cena pri dobrovoľnej dražbe.
Úloha:
Dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti Sliačska č. 6, Bratislava zverejniť v mienkotvornej tlači v rámci SR - denník Pravda, Sme, Bratislavské noviny a pod., HNM a TV NM.	
Z.: Ing. Tlačíková
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Miestna rada  určuje vyvolávaciu cenu pri dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti  Sliačska č. 6 v Bratislave, parc. č. 18357/1 k. ú. Vinohrady s rozlohou 1.005 m2  vo výške 315.000 € s pripomienkou, dražbu zverejniť v mienkotvornej tlači.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/09.

8. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov  na Hálkovej č. 11 v Bratislave 

Ing.  Tlačíková uviedla, že  v súčasnosti sa v administratívnej budove súp. č. 2953 na Hálkovej č. 11 v Bratislave, postavenej na pozemku parc. č. 12738/10 registra ”C“, zapísanej na LV č. 2382 k. ú. Nové Mesto nachádzajú nebytové priestory na prízemí o celkovej rozlohe 372,70 m2, na 1. poschodí nebytové priestory o celkovej rozlohe 325,94 m2, na 2. poschodí o  rozlohe 323,75 m2, na 3. poschodí o rozlohe 322,46 m2 a na 4. poschodí o  rozlohe 327,83 m2. 
Oddelenie eviduje niekoľko žiadostí o nájom v uvedenej budove, preto navrhlo určiť celú administratívnu budovu na Hálkovej č. 11 ako prípad osobitného zreteľa vo veci nájmu všetkých nebytových priestorov v danej budove. Zrýchli sa tým celý proces obsadzovania nebytových priestorov konkrétnym žiadateľom a zefektívni sa proces získavania príjmov pre MČ. Doba nájmu bude určená individuálne, podľa návrhu  žiadateľa na dobu určitú alebo neurčitú. Výška nájomného za nebytové priestory bude určená 68 € /m2/rok, sociálne zariadenia 33 € /m2/rok a sklady-dielne-archív 39 € /m2/rok.  
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner a p. Szusčík. 
Mgr. Kusý uviedol, že výška nájomného za uvedené nebytové priestory bude jednotná, k žiadosti Slovenského červeného kríža miestne zastupiteľstvo bude pristupovať osobitne. Uznesenie bude potrebné rozšíriť o výšku nájomného a dobu užívania jednotlivých prenajímateľov.
Miestna  rada  odporučila MZ schváliť ako  prípad osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. zo dňa 16. 6. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  nájom všetkých nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej č. 11 v Bratislave za účelom zefektívnenia prenájmu jednotlivých kancelárií v uvedenej administratívnej budove žiadateľom o ich nájom s pripomienkou, do MZ uznesenie doplniť o výšku nájomného a dobu užívania.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/10.

9.	Návrh na premenovanie časti Horskej ulice na ulicu „Na Roličkách“

Ing.  Kollárik, prednosta MÚ uviedol, že ide o premenovanie časti Horskej ul. v lokalite Roličky - Briežky, v úseku od Sliačskej ul. po ul. Pri Bielom kríži. Horská ulica je komunikácia III. triedy v celkovej dĺžke 3.156 m. V súčasnosti sa Horská ul. nachádza v dvoch lokalitách - 1. časť v lokalite Ahoj Briežky, druhá v lokalite Slanec, takže ulica nie je fyzicky prepojená, pretože prechádza cez vinohradnícke pozemky. Premenovanie je navrhnuté z dôvodu prečíslovania stavieb v lokalite Ahoj - Briežky, ktoré majú v súčasnosti rôzne názvy ulice (Briežky, Horská) ako aj preto, aby sa predišlo možným problémom s orientáciou a číslovaním stavieb v budúcnosti (doručovanie pošty). Návrh bol konzultovaný na Magistráte hl. m. SR Bratislavy. Nový názov ulice je „Na Roličkách“, vychádza z geomorfologického umiestnenia v pohorí Malé Karpaty, v ktorom sa ulica nachádza. Roličky sú jednou z lokalít v území Ahoj - Briežky.
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V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Winkler, Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner a JUDr. Mikulec.
Vzhľadom na zamietavé stanoviská všetkých členov MR, návrh sa stiahol z rokovania.
Miestna  rada  stiahla z rokovania návrh na  premenovanie časti  ulice Horská na ulicu „Na Roličkách“.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/11.

10.	Návrh na pomenovanie novovytvoreného námestia pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 

Ing.  Kollárik uviedol, že pri rekonštrukcii zimného štadióna O. Nepelu vzniklo nové námestie a podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Návrh na pomenovanie novovzniknutého námestia je „Námestie ľadu“. Pri návrhu sa vychádzalo z faktu, že námestie je späté s objektom štadióna a jeho funkčným využívaním. Návrh bol konzultovaný na Magistráte hl. m. SR Bratislavy.  
Starosta MČ navrhol zverejniť výzvu pre občanov na podanie návrhov na pomenovanie novovytvoreného námestia.			Z.: Ing. Kollárik, Mgr. Tettinger

V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik.								      
	Miestna rada  stiahla z rokovania návrh na pomenovanie novovytvoreného námestia pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu s pripomienkou zverejniť výzvu pre občanov na podanie návrhov na pomenovanie novovytvoreného námestia.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/12.

11.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové Mesto parc. č. 22005/2 pre spoločnosť AUTOPOLIS, s. r. o.

Mgr. Strapcová, ved. odd. podnikateľského a správy majetku uviedla, že spoločnosť AUTOPOLIS, s. r. o., požiadala o prenájom časti pozemku o plošnej výmere 16,4 m x 5,7 m,  parc. č. 22005/2 v k.ú. Nové Mesto za účelom vystavovania nepoužívaných osobných áut zn. Hyundai pred prevádzkou na Račianskej ul.. Žiadateľ má v záujme plochu zabezpečiť zatrávňovacou dlažbou. Spoločnosť už má s MČ uzatvorené platné nájomné zmluvy na dobu neurčitú, zmluvné podmienky si riadne plní. Starosta MČ B-NM navrhol nájomné vo výške 40 €/m2/rok. Pozemok  je  v správe MČ B-NM, hl. architekt a odd. VaI nemajú námietky k prenájmu. Odd. ÚPaŽP súhlasí s prenájmom za podmienky uloženia zatrávňovacej dlažby a vystavované vozidlá musia byť v takom technickom stave, ktorý zabezpečí neznečisťovanie podzemných vôd a pôdy. Návrh je potrebné v MZ schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci.
	Miestna  rada  odporučila MZ schváliť nájom časti  o výmere 100 m2  z pozemku parc. č. 22005 - zastavané  plochy a  nádvoria o celkovej výmere 23.614 m2 v  k. ú. Nové Mesto na prezentáciu osobných áut zn. Hyundai pred prevádzkou spoločnosti AUTOPOLIS, s. r. o., na Račianskej  č. 69 v Bratislave, pre spoločnosť AUTOPOLIS  s. r. o., Panónska cesta č. 32, 851 04 Bratislava,  IČO: 35 728 311 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za  nájomné 40 €/m2/rok, celkovo za 4.000 €/rok bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/13.
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12.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 6002/1 v  k. ú. Vinohrady, pre p. Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 01 Bratislava

Mgr. Strapcová  uviedla, že p. Kállaiová požiadala o prenájom časti pozemku parc. č. 6002/1 o výmere 85 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom užívania  pozemku na predzáhradku pred svojim rodinným domom na Júnovej č.22. Pozemok je zverený do správy MČ B-NM,  hl. architekt k prenájmu nemá námietky. Nakoľko sa uvedený pozemok nachádza priamo pred rodinným domom žiadateľky a je susediacim s pozemkami parc.č.6005/14 a parc.č.6005/94, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky, tento prenájom sa považuje za prípad hodný osobitného zreteľa. Starosta MČ B-NM navrhol výšku ročného nájomného 2 €/m2, celkový ročný prenájom predstavuje sumu 170 €. Návrh je potrebné v MZ schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci.
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. arch. Kocka a Mgr. Pfundtner.
Miestna  rada  odporučila MZ schváliť nájom časti  o výmere 85 m2  z pozemku parc. č. 6002/1 v  k. ú. Vinohrady za účelom užívania pozemku na predzáhradku susediacu s pozemkom parc. č. 6005/14 a parc. č. 6005/94 pre Klaudiu Kállaiovú, bytom Júnová č. 22, 831 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 170 €/rok bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/14.

13.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v  k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885  pre spoločnosť NOVBYT, s. r. o.

Mgr. Strapcová uviedla, že správcovská spoločnosť NOVBYT, s. r. o., požiadala o prenájom časti pozemku  parc. č. 11885 o výmere 12,5 m2 v k. ú. Nové Mesto za účelom vybudovania kontajnerového prístrešku na jestvujúce kontajnerové stojisko. Kontajnery slúžia pre obyvateľov domu Sibírska 21 - 27.  MZ MČ B-NM dňa 16. 6. 2011 schválilo podmienky poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov, na základe ktorých je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok, ktorý je v správe alebo vo vlastníctve MČ B-NM pre žiadateľa za 1 €/m2/rok. Pozemok je  v správe MČ B-NM. Nakoľko ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci je potrebné tento nájom schváliť v MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.	
Miestna  rada  odporučila MZ schváliť nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere 3.673 m2 v k. ú. Nové Mesto na vybudovanie zastrešeného a uzamykateľného kontajnerového stanovišťa pre bytový dom na Sibírskej č. 21 - 27 v Bratislave, pre spoločnosť NOVBYT, s. r. o. so sídlom Hálkova č. 11, 832 89 Bratislava, IČO: 31 369 332, 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 1 €/m2/rok, celkovo za 12,5 €/rok bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/15.
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14.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Nové Mesto parc. č. 11885 pre spoločnosť S. R. K. Progres, s.r.o.

Mgr. Strapcová uviedla, že správcovská spoločnosť S.R.K. Progres, s. r .o., požiadala o prenájom časti pozemku  parc. č.11885 o výmere 12,5 m2 v k. ú. Nové Mesto za účelom vybudovania kontajnerového prístrešku na už jestvujúce kontajnerové stojisko. Kontajnery slúžia pre obyvateľov domu Ukrajinská č.  2 - 8. Nakoľko MZ MČ B-NM stiahlo z rokovania návrh na prenájom  pozemkov pod kontajnerovými stojiskami pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov, návrh tejto správcovskej spoločnosti je predkladaný osobitne. Ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci a je potrebné  ho schváliť v  MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.	
Miestna  rada  odporučila MZ schváliť nájom časti  o výmere 12,5 m2  z pozemku parc. č. 11885 - ostatné  plochy o celkovej výmere 3.673 m2 v k. ú. Nové Mesto na vybudovanie zastrešeného a uzamykateľného kontajnerového stanovišťa pre bytový dom na Ukrajinskej č. 2 - 8 v Bratislave, pre spoločnosť S.R.K. Progres, s. r. o., so sídlom Tomášikova č. 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 882 000 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 a, ods. 9, písm. c), zák. č. 138/1991 Zb. z., v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné 1 €/m2/rok, celkovo za 12,50 €/rok bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/16.

15.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5984/1,parc.č.5984/2, parc.č.5984/3 pre Ing. Zbyhněva  Stebela s manželkou, bytom Klemensova č. 7, 811 09 Bratislava

Ing. Zbyhněv Stebel s manželkou požiadali o prenájom častí z pozemkov parc. č. 5984/1, parc. č. 5984/2 a  parc. č. 5984/3 o celkovej  výmere 17 m2 za účelom údržby rodinného domu, ktorý je postavený na pozemkoch parc. č. 5989/5 a parc. č. 5989/14 a sú susediace s pozemkami vo vlastníctve MČ B-NM, v správe ZŠ s MŠ Jeséniova č. 54.  
Na rokovanie bola prizvaná Ing. Salíniová, riad. ZŠ s MŠ Jeséniova a uviedla, že ide o pozemky, na ktorých sa nachádza areál MŠ Jeséniova. Nakoľko v časti areálu MŠ, ktorej súčasťou je aj dotknutá  časť pozemkov, plánuje v termíne september - október 2011 zriadiť detské miniihrisko v rámci ďalšej etapy dlhodobého projektu BUBO, vo svojom stanovisku vyjadrila nesúhlas s prenájmom predmetnej časti pozemku na dobu neurčitú žiadateľovi Ing. Stebelovi. 
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik a Mgr. Pfundtner.
Úloha:
Na  zasadnutie MR dňa 4. 10. 2011 pripraviť zmluvu daného nájmu časti pozemkov, v ktorej budú všetky zmluvné podmienky odkonzultované so žiadateľom Ing. Stebelom. 
								Z.: Mgr. Strapcová
Miestna  rada  stiahla z rokovania návrh na nájom časti  o výmere 17 m2  z pozemku parc. č. 5984/1, parc. č. 5984/2, parc. č. 5984/3 v k. ú. Vinohrady za účelom údržby rodinného domu, nachádzajúceho sa na susediacich pozemkoch parc. č. 5989/5 a parc. č. 5989/14 pre Ing. Zbyhněva Stebela a manželku PharmDr. Janu Stebelovú, bytom Klemensova č. 7, 811 09 Bratislava. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/17.
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16.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti obecného pozemku parc. č. 15120/1 v k. ú. Nové Mesto

Ing.  Molnár, poverený riad. EKO-podniku VPS uviedol, firma LEYUAN, s.  r. o., požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku parc. č. 15120/1 k. ú. Nové Mesto pod troma betónovými garážami v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda o výmere 36 m2. Premeraním sa zistila výmera 54,78 m2. Za prenájom časti obecného pozemku  je navrhnutá cena 50 €/m2/rok. Starosta MČ B-NM udelil predchádzajúci súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy  dňa 9. 8. 2011. Na areál Kuchajda  nebol vypracovaný geometrický plán, podľa predchádzajúcich informácii garáže sa nachádzali na súkromnom pozemku.   Kontrolou  sa zistilo, že garáže sa nachádzajú na obecnom pozemku od r. 2000. Nakoľko ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci je  potrebné nájom schváliť v MZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
V diskusii vystúpil Ing. Kollárik.

Úloha:
Uložiť riaditeľovi organizácie EKO-podnik VPS žiadať spätné vyplatenie 3-ročného nájomného v zmysle „Zásad hospodárenia ...“.	
Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS

Miestna  rada odporučila MZ schváliť nájom časti obecného pozemku o výmere 54,78 m2 z pozemku parc. č. 15120/1 k. ú. Nové Mesto na  Kuchajde na zriadenie garáží ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c/, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné 50,- €/m2/mesiac pre LEYUAN, s. r. o., Tomášikova č. 27, 831 04 Bratislava, na obdobie od 1. 6. 2011 na dobu neurčitú bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/18.

17.	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 

Ing. Molnár uviedol, že ide o prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný majetok, žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ B-NM neprejavila o tento majetok záujem, preto predložil návrh na jeho vyradenie. Zostatková cena všetkého majetku je nulová. V prípade, že by bol záujem o prevod majetku na inú právnickú alebo fyzickú osobu v zmysle zákona č. 138/1991 zb. o majetku  obcí v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným, by bol zabezpečený odhad vo výške hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (počítač, zberač lístia, kosačka, hrabačka, Avia plošina, Liaz  ramenový nakladač). 
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Kollárik, Ing. Augustinič, Ing. Dubravec a Ing. Böhm.
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Úloha:
1.  Zverejniť ponuku uvedených strojov a zariadení na webovej stránke MČ B-NM, v HNM a v Bratislavských novinách  formou inzerátu. 		Z.: Ing. Molnár
2.   Do MZ predložiť uznesenie doplnené o názvy vyraďovaných predmetov podľa prílohy.
									Z.: Ing. Molnár  

Miestna  rada odporučila MZ schváliť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/19.

18.	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS 

Ing. Molnár  uviedol, že ide o  vozidlo Škoda 706 sypač, BA 254 BX, nepojazdné, dlhodobo odstavené, celé skorodované, kabína vodiča v dezolátnom stave. Majetok je prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný, žiadna zo škôl a organizácií zriadených MZ MČ B-NM neprejavila o tento majetok záujem, preto EKO-podnik VPS predložil návrh na jeho vyradenie. Zostatková cena majetku je nulová. 

Úloha:
Do MZ predložiť uznesenie doplnené o názov vyraďovaného predmetu podľa prílohy.
									Z.: Ing. Molnár  

Miestna  rada  odporučila MZ schváliť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku  EKO-podniku VPS  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/20.

19.	Návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2011 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ a zapisovateľom stálych  komisií  MZ 

Ing. Kollárik  uviedol, že návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2011 je predkladaný v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM“ schváleného MZ 16. 6. 2011.
	Miestna rada schválila  polročné odmeny za I. polrok 2011 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ a zapisovateľom stálych komisií MZ  bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/21.
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20.	Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady  pre RNDr. Róberta Fekára, bytom Ambrová 20, 831 03 Bratislava

Mgr. Strapcová  uviedla, že manželia Fekárovci požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady, na  ktorom  je  postavená  garáž  súp. č.  5092  v  bezpodielovom  spoluvlastníctve  manželov. Predmetný pozemok je v súčasnosti predmetom nájomnej zmluvy č. 80/2011, pričom ročný nájom predstavuje celkovo sumu 31,53 € (1,6597 €/m2). Nájom za kalendárny r. 2011 nie je nájomcom RNDr. Fekárom k dnešnému dňu uhradený. Podľa znaleckého posudku Ing. Vinklera  predstavuje všeobecná hodnota pozemku sumu 2.000 €. Náklady MČ s vyhotovením znaleckého posudku predstavujú celkovo sumu 65,42 € bez DPH. Mgr. Strapcová navrhla odpredaj pozemku. za cenu podľa znaleckého posudku zvýšenú o sumu vynaloženú na zabezpečenie znaleckého posudku.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, p. Szusčík a Ing. Gašpierik.

Úloha:
Návrh predložiť na nasledujúcu MR,  odpredaj realizovať aj pred garážami, návrh doplniť o odčleňovací plán. 							Z.: Mgr. Strapcová

	Miestna rada stiahla z rokovania návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom RNDr. Róbertovi Fekárovi a Ing. Silvii Fekarovej, rod. Pechovej, obaja bytom Ambrova č. 20 v Bratislave. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/22.

21.	Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedenej na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady pre Prof. Ing. Antona Ružičku, CSc.,  bytom Ambrová č.  4, 831 03 Bratislava

Mgr. Strapcová  uviedla, že  manželia Rúžičkovci požiadali o odkúpenie pozemku o výmere 18 m2, LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady, na ktorom je postavená garáž súp. číslo 5088 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Predmetný pozemok je v súčasnosti predmetom nájomnej zmluvy č. 71/2011, pričom ročný nájom predstavuje celkovo sumu 29,87 €. Nájom za kalendárny rok 2011 bol nájomcom Prof. Ing. Antonom Rúžičkom, CSc. v celej výške uhradený. Podľa znaleckého posudku Ing. Vinklera predstavuje všeobecná hodnota pozemku sumu 1.890 €. Náklady MČ s vyhotovením znaleckého posudku predstavujú celkovo sumu 65,42 € bez DPH. Mgr. Strapcová navrhla odpredaj pozemku za cenu podľa znaleckého posudku zvýšenú o sumu vynaloženú na zabezpečenie znaleckého posudku.
Úloha:
Návrh predložiť na nasledujúcu MR,  odpredaj realizovať aj pred garážami, návrh doplniť o odčleňovací plán. 							Z.: Mgr. Strapcová
	Miestna rada stiahla z rokovania návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom Prof. Ing. Antonovi Rúžičkovi, CSc., a Klarise Rúžičkovej, rod. Bedečovej, obaja bytom Ambrova č. 4 v Bratislave. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/23. 
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22.	Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady pre p. MVDR. Ota Orbana, bytom Ambrová 2, 831 03 Bratislava

Mgr. Strapcová  uviedla, že manželia Orbanovci požiadali o odkúpenie pozemku o výmere 20 m2 vedenom  na  LV č. 3610 v  k. ú. Vinohrady, na ktorom je postavená garáž súp. č. 5087 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Predmetný pozemok je v súčasnosti predmetom nájomnej zmluvy č. 72/2011, pričom ročný nájom predstavuje celkovo sumu 33,19 €. Nájom za kalendárny r. 2011 bol nájomcom MVDr. Orbanom v celej výške uhradený. Podľa znaleckého posudku Ing. Vinklera  predstavuje všeobecná hodnota predmetného pozemku sumu 2.102,40 €. Náklady mestskej časti s vyhotovením znaleckého posudku predstavujú celkovo sumu 65,42 € bez DPH. Mgr. Strapcová navrhla odpredaj pozemku za cenu podľa znaleckého posudku zvýšenú o sumu vynaloženú na zabezpečenie znaleckého posudku.

Úloha:
Návrh predložiť na nasledujúcu MR,  odpredaj realizovať aj pred garážami, návrh doplniť o odčleňovací plán. 							Z.: Mgr. Strapcová

Miestna rada stiahla z rokovania  návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedenom na LV č. 3610 v k. ú. Vinohrady manželom MVDr. Otovi Orbanovi a Jozefe Orbanovej, rod. Kalincovej, obaja bytom Ambrova č. 2, Bratislava.
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/24.

23.	Návrh na  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave

Mgr. Kusý, starosta MČ uviedol, že objekt na Makovického č. 4 bol v minulosti využívaný ako kultúrne stredisko, ktoré bolo neskôr prenajaté na kancelárske účely. V r. 2010 sa uskutočnila dražba práva nájmu, ktorej sa však nikto nezúčastnil. Budova chátra, je dlhšiu dobu prázdna, navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Nájomca by vo vlastnej réžii zabezpečoval prevádzku celej nehnuteľnosti, nájom pozemku je  5 €/m2/rok, minimálna výška nájmu je stanovená na 15 €/m2/rok bez služieb a  podmienkou nájmu je investovať minimálne 100 tis. € prvých 5 rokov. Zachovaný musí byť účel nájmu zariadenia pre športové, kultúrne, sociálne a vzdelávacie účely.  
Úloha:
Dopracovať podmienky, ktoré by riešili investície do rekonštrukcie prevádzky budovy.
									Z.: Ing. Kollárik
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, p. Szusčík a Mgr. Kusý. 
	Miestna rada schválila vyhlásenie  „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Makovického č. 4 v Bratislave „s uvedenými podmienkami súťaže“ bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 7/25.
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Rôzne:

	Mgr. Pfundtner  požiadala doplniť  do návrhu členov-odborníkov komisií MZ MČ B-NM ešte dvoch prihlásených záujemcov, ktorí do zoznamu neboli zaradení.


	Mgr. Kusý, starosta MČ B-NM oboznámil členov MR s časovým návrhom následných zasadnutí MZ a MR:
- MZ sa uskutoční dňa 20. 9. 2011 o 9.00 hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej č. 21,
- MR sa uskutoční dňa 4. 10. 2011 o 9.00 hod. na MÚ B-NM, Junácka č. 1,
- MZ sa uskutoční dňa 11. 10. 2011 o 9.00 hod. v Stredisku kultúry na Vajnorskej č. 21.

  


Po prerokovaní materiálov starosta MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      







Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
 MUDr. Pavol Dubček
overovateľ




Bratislava  8. 9. 2011 
Zapísala: Anna  Zachová
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