


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



Z á p i s n i c a

z  2. mimoriadneho zasadnutia Miestnej  rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  24. 9. 2012



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

Ospravedlnený: Ing. Dubravec



Rokovanie  2. mimoriadneho zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 16.00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu 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 č. 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 MČ B-NM (uznesenie č. 2MMR/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka (uznesenie č. 2MMR/02).
  
	Starosta MČ navrhol v termíne 29. 10. 2012 - 30.10. 2012 uskutočniť  výjazdové  zasadnutie MR v Modre - Harmónii. Požiadal členov MR, aby e-mailom zaslali témy, ktoré  považujú za dôležité prerokovať na uvedenej MR. 
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:
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1.	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

Mgr. Kusý uviedol, že návrh bol prerokovaný na zasadnutí MR dňa 11. 9. 2012 s odporúčaním, aby poskytovanie a spôsob úhrady za prepravnú službu v MČ B-NM bolo spracované formou dodatku k VZN o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, nakoľko nie je doriešený nákup motorového vozidla a jeho prevádzka. Oddelenie sociálnych služieb MÚ bude hľadať organizáciu alebo fyzické osoby, ktoré by vedeli túto službu poskytnúť v MČ B-NM za primeranú úhradu a s poskytnutím vlastného motorového vozidla. 

Úloha:
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 predložiť na rokovanie MR v termíne marec 2013.						Z.: Ing. Vojtechová

Miestna rada  zobrala na vedomie 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 a uložila prednostovi MÚ predložiť na rokovanie MR v mesiaci marec 2013.	
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/03.

2.      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

Mgr. Kusý  uviedol, že nakoľko MČ v danom území nedisponuje žiadnymi vlastnými alebo zverenými pozemkami, ktoré by umožnili realizovať výstavby parkovacích miest, ako riešenie prichádza do úvahy kúpa nehnuteľností od spoločnosti Istrochem Reality, a.s.. So zástupcami spoločnosti boli vedené predbežné rokovania, ktorých výsledkom je návrh kúpnej zmluvy obsahujúci pozemky, ktoré sú vyhovujúce na zlepšenie statickej dopravy v danej lokalite. Predpokladané celková kúpna cena vrátane DPH by predstavovala sumu vo výške cca 43.284,00 €.

V diskusii vystúpili p. Szusčík, Mgr. Kusý a JUDr. Mikulec.
		
		P. Szusčík požiadal, aby MÚ pristúpil k rokovaniu so spoločenstvami vlastníkov bytov o odpredaji pozemkov - predzáhradky.

Úloha:
Miestna rada poverila starostu MČ B-NM k rokovaniam s vlastníkom dotknutých nehnuteľností v otázke podrobnej špecifikácie celkovej výmery odkupovaných nehnuteľností.
									Z.: Mgr. Kusý 	
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Miestna rada zobrala na vedomie zámer kúpy nehnuteľností, ktoré sa t. č. 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. m. 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 MČ B-NM  a  poveruje  starostu MČ B-NM k  rokovaniam s vlastníkom dotknutých nehnuteľností v otázke podrobnej špecifikácie celkovej výmery odkupovaných nehnuteľností  s pripomienkou. 		
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/04.

3. 	Návrh  na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podniku VPS

Mgr. Kusý uviedol, že návrh bude opätovne prerokovaný v MR i s novými zverenými pozemkami a cenovým výmerom. Predmetné pozemky sa zverujú do správy EKO-podniku VPS za účelom zabezpečenia komplexnej starostlivosti a využitia celého areálu Kuchajda. 

	Miestna rada  stiahla z rokovania materiál „Návrh  na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podniku VPS“
	Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/05.

4.	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

Miestna rada stiahla z rokovania 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.
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/06.

5. 	Návrh na určenie výšky dotácie pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o.

Ing. Kollárik uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., (ďalej NPS) bude podnikateľský subjekt, ktorého jediným spoločníkom bude MČ B-NM, MČ do tejto spoločnosti vloží vklad do základného imania vo výške 5.000 €  na poplatky spojené so založením spoločnosti a iné administratívne poplatky. Nakoľko prostriedky poskytnuté podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. sa rozpočtujú v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia a podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, otázka výšky poskytnutia dotácie bude predmetom rokovaní o rozpočte na rok 2013.
V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, Ing. Böhm a Mgr. Kusý. 
Miestna rada stiahla z  rokovania materiál „Návrh na určenie výšky dotácie pre Novomestskú parkovaciu spoločnosť, s.r.o.“
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/07.
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6. 	Návrh na zriadenie Komisie pre činnosť EKO-podniku  VPS

Ing. Kollárik  uviedol, že MR prerokovala dňa 11. 9. 2012 návrh Dodatku č. 11 zriaďovacej listiny EKO-podniku VPS, ktorým sa zriaďuje dozorná rada v organizácii. MR požiadala preveriť návrh na zriadenie dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii po právnej stránke. Zákon o rozpočtových pravidlách; zákon o účtovníctve; o majetku obcí; o obecnom zriadení a ani zákon o hl. m. SR Bratislave  neumožňujú vznik, resp. založenie kontrolného orgánu ako bol navrhnutý. V súlade s diskusiou na rokovaní MR dňa 11. 9. 2012 prednosta MÚ odporučil zriadenie 5-člennej komisie pre činnosť EKO-podniku VPS. 

Mgr. Kusý doplnil, že zriadenie dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu v rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii nie je možné, bolo to preverené po právnej stránke, zákon to nerieši, ale ani nevylučuje.  
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik a  JUDr. Mikulec.
Úloha:
1.   Na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 25. 9. 2012 predložiť informáciu o zriadení 4-člennej komisie pre činnosť EKO-podniku VPS v zložení traja zástupcovia poslaneckých klubov a zástupca MÚ B-NM, s účinnosťou od 1. 10. 2012. 	Z.: Ing. Kollárik

2.  Nominácie za členov komisie pre činnosť EKO-podniku VPS od predsedov poslaneckých klubov predložiť v termíne do 28. 9. 2012.		Z.: predsedovia poslanec. klubov

	Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS bude pravidelne rokovať, vyhodnocovať činnosť organizácie a raz ročne predkladať správu o činnosti MZ MČ B-NM. 	

Z.: predseda komisie pre činnosť EKO-podniku VPS
	Miestna  rada  stiahla z  rokovania materiál „Návrh na zriadenie Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS“. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/08.

7. 	Návrh zmien  a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov

Mgr. Kusý na rokovaní MR k uvedenému materiálu privítal prizvaného Ing. arch. Novitzkého, predsedu komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby MZ a Ing. Bánsku, CSc., splnomocnenca MZ pre koncepcie tvorby územných plánov zón.

Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ uviedol, že Magistrát hl. m. SR Bratislavy v zmysle uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 554/2012 zo dňa 26. 4. 2012 vyzval mestské časti o podanie podnetov na zmeny a doplnky Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, v termíne do 30. 9. 2012. Hlavný architekt oboznámil členov MR s jednotlivými 25 návrhmi zmien a doplnkov ÚP.   

V diskusii vystúpili MUDr. Dubček, Ing. arch. Kocka, Ing. Winkler, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Ing. Bánska, CSc., p. Szusčík, Mgr. Kusý, Ing. arch. Novitzký, Ing. Gašpierik a  Mgr. Pfundtner.
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Pripomienky k návrhu zmien a doplnkov ÚP:
1.  Predložený návrh súvisiaci s lokalitou č. 20. a č. 21. - Pri Bielom kríži riešiť návrhom podnetu, ktorého obsahom je preverenie nutnosti prepojenia ulice Pri Bielom kríži s ulicou Horská mimoúrovňovým križovaním so železničnou traťou.
2. V lokalite č. 9 – Račianska ulica – areál bývalých Mlynov a pekární „Jedľa“ je potrebné znížiť kód regulácie. 

Úlohy:
	Uskutočniť obhliadku lokality č. 1 – Koliba – Briežky – Roličky (Sliačska ul.) za účasti starostu MČ Mgr. Kusého, Ing. Bánskej, CSc. a Ing. arch. Kocku. 
	Na výjazdovej MR 29. – 30. 10. 29012 sa naďalej venovať danej problematike, pripraviť víziu MČ a aké sú ďalšie možnosti. 	Z.: Ing. arch. Kocka  a  Ing. arch. Novitzký 


P. Szusčík požiadal o prehodnotenie dopravnej situácie na Krahulčej ulici a znížiť zaťaženosť komunikácie na Sliačskej a Krahulčej ulici. 

	Miestna rada súhlasí s predloženým návrhom zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a poveruje starostu MČ B-NM zaslaním návrhu zmien a doplnkov primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/09.

8. 	Návrh cenového výmeru a uzatvárania nájomných zmlúv pre nakladanie a prenajímanie majetku  v správe  EKO-podniku VPS

Úloha:
Dopracovaný návrh opätovne predložiť na najbližšiu miestnu radu MČ B-NM.
							Z.: Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS
	Miestna rada stiahla z rokovania materiál „Návrh cenového výmeru a uzatvárania nájomných zmlúv pre nakladanie a prenajímanie majetku  v správe  EKO-podniku VPS“
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/10.

9. 	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

Mgr. Biharyová podala vysvetlenie k  prebiehajúcemu súdnemu sporu so spoločnosťou MIDOR, s.r.o., a  analýzu celého postupu v konaní. MČ B-NM uzavrela so spoločnosťou MIDOR, s.r.o. dňa 25. 8. 2006 zmluvu o nájme na prenájom objektu na Pionierskej č. 8 na prevádzkovanie súkromnej materskej škôlky. Výška nájmu bola dohodnutá za obdobie od 1. 9. 2006 do 1. 9. 2007 - ročný nájom 365.000,- Sk; za obdobie od  1. 9. 2007 mal nájomca uhrádzať celkový ročný nájom vo výške 1.207.800,-Sk. MČ eviduje voči bývalému nájomcovi pohľadávku - neuhradené nájomné v celkovej výške 101.397,57 €. Pohľadávka vrátane príslušenstva, ktoré predstavuje úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplateného nájomného za každý deň omeškania, je uplatnená na Okresnom súde Bratislava III.
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MČ dala vypracovať vlastný znalecký posudkom č. 86/2012 zo dňa 21. 5. 2012, vypracovaný Ing. Petrom Vinklerom, znalcom v odbore stavebníctvo, ktorý je postavený na stanovení technického zhodnotenia stavby k dátumu ukončenia rekonštrukcie, t. j. k  5. 11. 2008, čo predstavuje 360.000,- €. 
Dňa 12. 9. 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov MČ a právnej zástupkyne bývalého nájomcu v otázke mimosúdnej dohody, pričom zo strany nájomcu bolo predložené negatívne vyjadrenie sa k znaleckému posudku MČ. Ďalšie pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 18. 9. 2012, kde bol zo strany súdneho znalca protistrany vyslovený názor, že ak MČ bude ochotná akceptovať sumu 68.204,90 €, ktorá by navýšila technické zhodnotenie stavby zo sumy 360.000 € na sumu 428.204,90 €, je protistrana pripravená akceptovať znalecký posudok vypracovaný MČ. Bývalý nájomca zároveň požaduje, aby zo strany MČ došlo aj k prehodnoteniu žalovanej výšky nájomného. Mgr. Biharyová navrhla ukončenie vzájomných sporov alternatívym riešením: a) započítaním vzájomných pohľadávok; b) čiastočným jednorazovým  finančným plnením na strane MČ B-NM bez akýchkoľvek ďalších nárokov MIDOR, s.r.o.; c) pokračovaním v súdnych sporoch.
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Augustinič, Mgr. Pfundtner a Ing. Kollárik.
Úlohy:
1. Zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku zameraného na technické zhodnotenie využiteľnosti objektu pre funkciu materskej školy.		Z.: Ing. Kollárik
2.   Zabezpečiť vypracovanie právnej analýzy externou právnickou firmou.
										Z.: Ing. Kollárik

	Miestna rada zobrala na vedomie 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.
Miestna rada prijala uznesenie č. 2MMR/11.


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 27. 9. 2012
Zapísala: Anna Zachová
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