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U Z N E S E N I A

z  2. mimoriadneho zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  24.septembra  2012

Miestna rada prerokovala : 
  1.  Schválenie programu rokovania
  2.  Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
3. Návrh Dodatku k VZN MČ B-NM o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorým sa určuje poskytovanie, suma a spôsob úhrady za prepravnú službu v MČ  B-NM
4.    Zámer  kúpy  nehnuteľností  vo  výlučnom  vlastníctve  spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1
   5.    Návrh  na zverenie areálu Kuchajda organizácii  EKO-podniku VPS
  6. Zámer k uzavretiu  dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
  7.  Návrh na určenie výšky dotácie pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o.
  8.  Návrh na zriadenie Komisie pre činnosť EKO podniku verejnoprospešných služieb
  9. Návrh zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov
10.  Návrh cenového výmeru a uzatvárania nájomných zmlúv pre nakladanie a prenajímanie majetku  v správe EKO-podniku VPS
11.  Návrh na riešenie súdnych sporov vedených na Okresnom súde Bratislava III so spoločnosťou MIDOR, s.r.o. so sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo 33041/B
  
Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1- 13  nasledovné uznesenia: 

2MMR/01  	Miestna rada
		s c h v a ľ u j e
program  rokovania s pripomienkami - do programu doplniť body:
	Návrh cenového  výmeru a  uzatvárania nájomných zmlúv pre  nakladanie a prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS

	Návrh na riešenie súdnych sporov vedených na Okresnom súde Bratislava III so spoločnosťou MIDOR, s.r.o. so sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo 33041/B
	Informácia o spolupráci a zmluve s TV Bratislava

Informácia o pripravovanom Audite transparentnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
            			 							Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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2MMR/02  	Miestna rada
           v o l í
           		overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka
										Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/03	Miestna rada
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e
      návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorým sa určuje  poskytovanie, suma a spôsob úhrady za prepravnú službu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
B.  u k l a d á
      prednostovi MÚ
      predložiť materiál na rokovanie miestnej rady v mesiaci marec 2013
		- bez pripomienok						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/04	Miestna rada
 b e r i e    n a   v e d o m i e
 zámer kúpy nehnuteľností, ktoré sa toho času nachádzajú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B, vedených Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 477 pre k. ú. Nové Mesto ako pozemky registra „C“ KN parc. č. 13440/27 až 60, parc. č. 13440/66, 13442/3, 13442/7 a parc. č. 13443/1 za účelom zlepšenia statickej dopravy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k rokovaniam s vlastníkom dotknutých nehnuteľností v otázke podrobnej  špecifikácie celkovej výmery odkupovaných nehnuteľností. 
- s pripomienkou						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/05	Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a 
materiál „Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/06	Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a 
                          materiál „Zámer k uzavretiu  dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ust. § 585 a nasledujúceho Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova č. 4, 851 01  Bratislava
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/07	Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a 
materiál „Návrh na určenie výšky dotácie pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o.“ 
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
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2MMR/08	Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a 
                        materiál „Návrh na zriadenie Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS“
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/09	Miestna rada
1. s ú h l a s í
                           s predloženým návrhom zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov
2. p o v e r u j e
    starostu mestskej časti
                           zaslaním návrhu zmien a doplnkov primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
                        - pripomienkami   						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/10	Miestna rada
s ť a h u j e   z   r o k o v a n i a 
                        materiál „Návrh cenového výmeru a uzatvárania nájomných zmlúv pre nakladanie a prenajímanie majetku v správe EKO-podniku VPS
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
									          zdržali sa :  0
2MMR/11	Miestna rada
b e r i e   n a  v e d o m i e 
návrh na riešenie súdnych sporov vedených na Okresnom súde Bratislava III so spoločnosťou MIDOR, s.r.o., so sídlom Osadná 12, Bratislava, IČO 35 899 239, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo 33041/B:
Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :   0
								          zdržali sa :  0






	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						    starosta





MUDr. Pavol Dubček
overovateľ









Bratislava  25. 9. 2012
Spracovala: Júlia Červenková
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