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U Z N E S E N I A
z 13.  zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   13. novembra  2012

 1.  Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
         uznesenie číslo: 13/01
 2.  Schválenie programu rokovania
         uznesenie číslo: 13/02
 3   Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM
         uznesenie číslo: 13/03
         materiál bol stiahnutý z rokovania
 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
         uznesenie číslo: 13/04
         materiál bol stiahnutý z rokovania
 5.  Návrh cenového výmeru  na prenájom nebytových priestorov v  areáli na Hálkovej č. 11, Bratislava 
         uznesenie číslo: 13/05
  6. Informácia  o  preskúmaní Územného plánu zóny  Koliba - Stráže v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
        uznesenie číslo: 13/06
  7.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.07.2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava                                                            
          uznesenie číslo: 13/07
 8.   Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
          uznesenie číslo: 13/08
	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Sibírska č. 13 v Bratislave

          uznesenie číslo: 13/09
	Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou, IČO 31 785 221, so sídlom Sibírska č. 39, 831 02 Bratislava a výpožička nebytových priestorov v objekte bývalej súkromnej materskej škole na Pionierskej č. 12/A v Bratislave

          uznesenie číslo: 13/10
	Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v areáli administratívnej budovy na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova č. 1, 911 09 Bratislava

         uznesenie číslo: 13/11
12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 165/2011 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 29.11.2011 s manželmi Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová, bytom Klemensova 7 v Bratislave
        uznesenie číslo: 13/12
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13. Návrh na kúpu  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
      uznesenie číslo: 13/13
        materiál bol stiahnutý z rokovania
14. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
        uznesenie číslo: 13/14
15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 4MMZ/03 a schválenie nového uznesenia vo veci nákupu strojov pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pre EKO-podnik VPS 
        uznesenie číslo: 13/15
Návrh na zaradenie položiek rozpočtu  
        uznesenie číslo: 13/16
Návrh na zaradenie položiek rozpočtu  
        uznesenie číslo: 13/17
Návrh na riešenie havarijného stavu na MŠ Legerského, MŠ Šuňavcová a ZŠ Sibírska
        uznesenie číslo: 13/18

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-18 uznesenia: 

13/01    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Stanislav Winkler
Ing. Katarína Augustinič
2.  overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Martin Bartoš
Vladimír Margolien							Hlasovanie : za : 18
      					                                          	                                   proti :    0									                           zdržali sa :    0
13/02  Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e
           program rokovania s pripomienkami:
 z programu rokovania 
A. stiahnuť materiály :
                  -   Správa o plnení uznesení MZ MČ B-NM
                  -  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
                 -  Návrh na kúpu  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
B.  zaradiť materiály :
- Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
-  Návrh na zrušenie uznesenia č. 4MMZ/03 a schválenie nového uznesenia vo veci nákupu strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre EKO-podnik VPS
-   Návrh na zaradenie položiek rozpočtu
    - Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 				
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                   -   Návrh na riešenie havarijného stavu na MŠ Legerského, MŠ Šuňavcová a ZŠ Sibírska
Hlasovanie : za : 19
      				                                          	                                                     proti :   0								                                             zdržali sa :    0
				
13/03   Miestne zastupiteľstvo
            sťahuje z rokovania
Správu o plnení uznesení MZ MČ B-NM 
Hlasovanie : za : 19
      				                                          	                                                     proti :   0								                                             zdržali sa :    0
13/04    Miestne zastupiteľstvo
             sťahuje z rokovania
Návrh Všeobecne záväzného 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
			  						Hlasovanie : za : 19
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa  :  0                                                                                           
13/05    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu nebytové priestory v areáli na Hálkovej č. 11

   Za MJ2
Predmet nájmu
Cena
   1m2
Kancelárie
58 €/rok
   1m2
Archív
40 €/rok
   1m2
Dielne
40 €/rok
   1m2
Skladové priestory
40 €/rok
   1m2
Parkovacie miesta
30 €/rok

ako prípady hodné osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2012
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0
13/06    Miestne zastupiteľstvo
            	berie na vedomie
	informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0
13/07    Miestne zastupiteľstvo
            1. konštatuje,
že zníženie mesačného nájomného o sumu 1.500,00 € za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho sa na ul. Nobelova 30  o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka   doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobou od roku 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia.   
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2. schvaľuje
             zníženie mesačného nájomného o sumu 1.500,00 € za prenájom spoločenského dom VERNOSŤ nachádzajúceho  sa  na  ul.  Nobelova 30 o výmere úžitkovej podlahovej plochy 
    4138 m2, súpisné číslo 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV            č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1 až 4 uzavretej v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to od 1.12.2012 do 30.11.2013 

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  1

13/08    Miestne zastupiteľstvo
             s c h v a ľ u j e
              Protokol o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO–podnik verejnoprospešných služieb č. ......., predmetom ktorého sú 
A: pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 15132/1	ostatné plochy			o výmere 10 178 m2;
	parc. č. 15132/7	ostatné plochy			o výmere 4 702 m2;
	parc. č. 15132/53	ostatné plochy 			o výmere 9 794 m2;
	parc. č. 15132/57	ostatné plochy			o výmere 411 m2;
	parc. č. 15132/58	ostatné plochy 			o výmere 19 m2;
	parc. č. 15132/63	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 643 m2;
	parc. č. 15132/64	ostatné plochy			o výmere 4 950 m2;
	parc. č. 15132/65	ostatné plochy 			o výmere 2302 m2;
	parc. č. 15132/66 	ostatné plochy 			o výmere 986 m2;
zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 5522, celkovo v hodnote 198 028,28 € (slovom: jednostodeväťdesiatosemtisícdvadsaťosem EUR 28/100) 

B:	pozemky registra „C“ KN:
parc. č. 15119		ostatné plochy			o výmere 18 290 m2;
	parc. č. 15120/1	ostatné plochy			o výmere 9 917 m2;

parc. č. 15120/3	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 120 m2;
parc. č. 15120/4	ostatné plochy			o výmere 621 m2;
parc. č. 15120/5	ostatné plochy 			o výmere 1172 m2;
parc. č. 15121/1	vodné plochy		 	o výmere 89363 m2;
parc. č. 15123/1	ostatné plochy			o výmere 22453 m2;
parc. č. 15123/6	zastavané plochy a nádvoria 	o výmere 154 m2;
parc. č. 15123/28 	ostatné plochy 			o výmere 10402 m2;
parc. č. 15123/83	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 1057 m2;
parc. č. 15123/140	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 21 m2;
parc. č. 15123/169	ostatné plochy			o výmere 6559 m2;
parc. č. 15123/183	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 182 m2;
parc. č. 15123/214	zastavané plochy a nádvoria	o výmere 301 m2;
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	parc. č. 15132/4	trvalé trávnaté porasty		o výmere 2334 m2;


zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 2382, celkovo v hodnote 882.395,75 € (slovom: osemstoosemdesiatdvatisíctristodeväťdesiatpäť EUR 75/100)

C:	pozemky registra „C“ KN
parc. č. 10403/1	zastavané plochy a nádvoria		o výmere  4775 m2;
	parc. č. 10403/2	ostatné plochy				o výmere 10440 m2;


zapísané Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva č. 1226, celkovo v hodnote 289.733,12 € (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisícsedemstotridsaťtri EUR 12/100), a to v súlade so zákonom                      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s Článkom 7 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným.   			
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 20
      					                                          	                                   		proti :   0									                         	         zdržali sa  :   0   
13/09    Miestne zastupiteľstvo
konštatuje,
že prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemku registra „C“ KN č. 11918/1 až 4 a zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva nebytový priestor nepretržite od roku 1994, vkladá finančné prostriedky do údržby nebytového priestoru, tento užíva ako obchodný priestor na účely lekárne s prípravou liekov a na predaj zdravotníckeho tovaru doplnkového charakteru.

2.   schvaľuje
prenájom nebytového priestoru č. 12-901, o výmere podlahovej plochy 51,35 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Sibírska č. 13, súpisné číslo 1598 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 11918/1 až 4, zapísaný na LV č. 3245 v k.ú. Nové Mesto doterajšiemu nájomcovi spoločnosti Pro futuro, s.r.o. so sídlom Sibírska 11, 831 02  Bratislava, IČO:  31 381 553, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č. 7742/B za nájomné vo výške 67,00 €/m²/rok počnúc 01.12.2012 na dobu neurčitú. 

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť. 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0
13/10  	Miestne zastupiteľstvo
            	s c h v a ľ u j e
            A.   zverenie nehnuteľného majetku vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 2382, ako pozemok registra „C“ KN parc. č. 
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                   11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, ktorý je v účtovnej evidencií vedený v hodnote 112 328,22 €, na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova 

             B.  výpožičku nebytových priestorov, a to suterénu a I. nadzemného podlažia v objekte bývalej súkromnej materskej škôlky na ul. Pionierska 12/A v Bratislave, ktorý je zapísaný Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 
                    2382, ako stavba nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 11873 so súpisným číslom 3219 a pozemok parc. č. 11873 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2256 m2, a to na obdobie od 15.11.2012 do 30.06.2013 za účelom prevádzkovania vysunutého pracoviska Materskej škôlky Šuňavcova. 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0                                                         


13/11    Miestne zastupiteľstvo
      1. konštatuje,
že prenájom nebytového priestoru o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2 nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k. ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.  9  písm.  c)  zákona  č.  138/1991  Zb. o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov 
z dôvodu, že nebytový priestor bude nájomca užívať za účelom rozvoja skateboardingu na Slovensku, najmä k zabezpečeniu podpory účasti slovenských reprezentantov na národných a medzinárodných skateboardových súťažiach. 

2.	schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru areáli o výmere úžitkovej podlahovej plochy 76 m2, nachádzajúceho sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11, so súpisným číslom 2953 postavenej na pozemku registra „C“ KN č. 12738/10 a zapísanej na LV č. 31 v k.ú. Nové mesto pre Asociáciu skaterboardingu Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO 42 127 211 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 neurčitú, za nájomné vo výške 1,00 € ročne. 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
- bez pripomienok		  						Hlasovanie : za : 19
      					                                          	                                   proti :   1									                           zdržali sa  :  1

13/12    Miestne zastupiteľstvo
	1.   konštatuje,
že Nájomnou zmluvou č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka boli pozemky registra „C“ KN parc. č. 5984/1, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5984/2 zastavané plochy a nádvoria v časti o výmere 9,60 m2 prenechané do nájmu manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej, a to na dobu neurčitú za nájomné vo výške 10,00 €/ m2/rok a so zákazom predmet nájmu oplotiť.
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2.   schvaľuje
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. zmluvou č. 165/2011 uzavretou dňa 29.11.2011 v súlade s ustanoveniami § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorým sa nájomcovi – manželom Ing. Zbyhněvovi Stebelovi a PharmDr. Jane Stebelovej počas doby trvania nájomného vzťahu na vlastné náklady umožňuje oplotiť predmet nájmu. 
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 21
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0                                                     
13/13    Miestne zastupiteľstvo
             sťahuje z rokovania materiál
Návrh na kúpu  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 
				  						Hlasovanie : za :  19
      					                                          	                                   proti :   0									                           zdržali sa  :  0
13/14    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 : 20
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :  0                                                         
13/15    Miestne zastupiteľstvo
  	1.   z r u š u j e
	       uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4MMZ/03

  	2.   s c h v a ľ u j e
      zapojenie rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 99.960,00 € na  nákup strojov pre nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom pre EKO-podnik VPS nasledovne:

	      nákladné vozidlo 4x4 dvojnápravové - nosič kontajnerov
	      položka   prostriedok				počet		cena bez DPH
                   1. s hákovým naťahovačom				  1 ks		80 300,00 €
	      2. naťahovací kontajner 20m2                                       1 ks	               3 000,00 €
			Kapitálové výdavky celkom bez DPH			83 300,00 €
			Kapitálové výdavky celkom s DPH 20 %		99 960,00 €

	s pripomienkou,
             že, finančné prostriedky vo výške 99.960,00 € budú po ukončení rozpočtového roka vrátené do rezervného fondu

				  						Hlasovanie : za :20
      						                                          	                                   proti :   0									                         	         zdržali sa  :  0                                                        
13/16    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
	zaradenie položiek:
	Príjmy:
             Položka 223001	Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb – prijaté platby za energie od nájomcov vo výške 189.866,00 €
             a
             Výdavky
             Položka 637004	Všeobecné služby – poplatky za energie (režijné náklady)
					                           vo výške 152 944,00 €
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 17
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :  1
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13/17    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 :  20
      						                                          	                                   proti :   0										                           zdržali sa  :  0                                                         


13/18    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu havarijného stavu a odstránenie systémových vád na predškolských zariadeniach v minimálnej výške v nasledujúcej štruktúre:
- Materská škola Legerského	40 000,00 €
- Materská škola Šuňavcová	40 000,00 €
- Základná škola Sibírska		40 000,00 €
Uvedené finančné prostriedky budú čelovo viazané na opravu havarijného stavu a odstránenie systémových vád na menovaných predškolských zariadeniach a základnej škole a budú súčasťou príslušnej kapitoly rozpočtu pre rok 2013

zaväzuje
starostu mestskej časti
zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23. 8. 2013
	- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za :  16
      						                                          	                                   proti :   1										                           zdržali sa  :  2                                                         






	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta




Ing. Jozef Bielik
 predseda  návrhovej  komisie





               Ing. Martin Bartoš					         Vladimír Margolien 
         overovateľ	 			      	                 overovateľ






Bratislava       13. 11 2012
Spracovala :  Júlia Červenková
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