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U Z N E S E N I A

z  19. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  29. októbra  2012

Miestna rada prerokovala : 
 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
 3. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
 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
 5. Návrh cenového výmeru  na prenájom nebytových priestorov v  areáli na Hálkovej č. 11, Bratislava 
 6. Informácia  o  preskúmaní Územného plánu zóny  Koliba - Stráže v  zmysle  § 30  ods. 4 Stavebného zákona
 7. Návrh investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok 2013
  8. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a  záväzkov do správy rozpočtovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb
 9. Návrh  na schválenie  predaja  pozemkov v  k. ú. Vinohrady  registra „C“ KN parc. č. 5934/2 pre Ota Orbana s manželkou, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava, parc.č. 5934/3 pre Antona Ružičku s manželkou, bytom Ambrova 4, 831 01 Bratislava, parc.č. 5934/5 pre Mariana Vitteka s manželkou, bytom Hlavná 362/80, 900 61  Gajary, parc. č. 5934/6 pre Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava a parc. č. 5934/7 pre Róberta Fekára s manželkou, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
10. 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
11.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29.7.2002 v znení jej dodatkov v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, s.r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava
12. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Sibírska č. 13 v Bratislave
13. 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
14. 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
15. Návrh koncepcie docházkového systému a pasívnej ochrany budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
16. 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
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Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1. - 16.  nasledovné uznesenia: 

19/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami : do programu rokovania zaradiť body :
	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
	Návrh koncepcie docházkového systému a pasívnej ochrany budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
	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

Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  JUDr. Richarda Mikulca 		Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/03  Miestna rada
1.  berie na vedomie 
návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2013
       s pripomienkami:
	do rozpočtu zapracovať 50 000,- € účelovo viazaných na podchod na Trnavskom mýte

u k l ad á 
prednostovi MÚ
                   preveriť investície na kryty CO 					Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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
             - bez pripomienok 							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
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19/06   Miestna  rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
informáciu o  preskúmaní Územného plánu zóny  Koliba - Stráže v  zmysle  § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok 
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/07   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh  investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na  rok 2013
- bez pripomienok 
Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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: jednostodeväť-desiatosemtisícdvadsaťosem 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;
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: osemstoosemdesiat-dvatisíctristodeväťdesiatpäť EUR 75/100)
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         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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/09   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 v k.ú. Vinohrady 
      - parcela č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 pre MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava;
      - parcela č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. a Klarisu Ružičkovú, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava;
  - parcela č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre RNDr. Mariana Vitteka a Janu Vittekovú, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary;
      - parcela č. 5934/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre MUDr. Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava ako právneho nástupcu Jozefa Töröka;
      - parcela č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 pre RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava

 v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 89/2012 zo dňa 10.05.2012 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu

	parcela č. 5934/2 - 2 100,- € pre MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 2, 831 01  Bratislava 

parcela č. 5934/3 - 1 890,- € pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc. a Klarisu Ružičkovú, bytom Ambrova 4, 831 01  Bratislava
parcela č. 5934/5 - 2 000,- € pre RNDr. Mariana Vitteka a Janu Vittekovú, bytom Hlavná 362/80, 900 61 Gajary
	parcela č. 5934/6 - 2 000,- € pre MUDr. Annu Mošaťovú, bytom Ambrova 22, 831 01  Bratislava
	parcela č. 5934/7 - 2 000,- € pre RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, 831 01  Bratislava
	
            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.		
s pripomienkou:		
- aby vlastníci garáží odkúpili alikvótnu časť priľahlej parcely, ktorá patrí mestskej časti 
   									Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
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19/10   Miestna rada
berie na vedomie
zámer uzavrieť dohodu o urovnaní, predmetom ktorej je urovnanie vzájomných vzťahov k pozemku registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005 m2, k. ú. Vinohrady odkúpením časti predmetného pozemku v rozsahu 1m na šírku a po celej dĺžke parcely, a to za cenu pomernú vo vzťahu k cene vydraženej nehnuteľnosti; za účelom prekládky kanalizácie nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc.  č. 18357/1. 

B. poveruje 
                 starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
	zabezpečením podkladov k zrealizovaniu zámeru a k podpísaniu dohody o urovnaní s Tiborom Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava - vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. 
	 vypracovať návrh dohody  o urovnaní vo výške 11.064 € na základe ktorej po zaplatení si pán Király nenárokuje už ďalšie záväzky a stiahne žalobu
	požiadať magistrát o 50% príspevok na vysporiadanie s pánom Királym 

	s pripomienkami

- vypracovať návrh dohody  o urovnaní vo výške 11.064 € na základe ktorej po zaplatení si pán Király nenárokuje už ďalšie záväzky a stiahne žalobu
       - požiadať magistrát o 50% príspevok na vysporiadanie s pánom Királym 
 									Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/11   Miestna rada
             1.    konštatuje,
že zníženie mesačného nájomného o sumu 1.354,61 € mesačne na dobu 6 mesiacov 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 dlhodobo 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.   

2.    odporúča 
                   Miestnemu  zastupiteľstvu
       s c h v á l i ť 
zníženie mesačného nájomného o sumu 1.354,61 € mesačne na dobu 6 mesiacov 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, počnúc 01.12.2012 do 30.11.2013.
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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 do 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.

ukladá 
  prednostovi MÚ
vypracovať novú zmluvu o nájme na dobu neurčitú
       - s pripomienkou:
	upraviť sumu zníženia nájmu mesačne  na 1.354,61 €			
	doplniť „na dobu 6 mesiacov“				Hlasovanie : za :  6

      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0
19/12   Miestna rada
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.

odporúča
                    Miestnemu zastupiteľstvu 
                    s c h  v á l i ť
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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0

19/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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. 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. 
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	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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0	
19/14   Miestna rada
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. odporúča 
                 Miestnemu  zastupiteľstvu
                 s c h v á l i ť 
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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0	
19/15   Miestna rada  
            sťahuje z rokovania
Návrh koncepcie docházkového systému a pasívnej ochrany budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 
 							Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0	
19/16   Miestna rada
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.   odporúča 
                   Miestnemu  zastupiteľstvu
                   s c h v á l i ť 
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 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 :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa :  0	







	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta






JUDr. Richard Mikulec
overovateľ















Bratislava     30.11.2012
Spracovali :  Júlia Červenková


	         Mgr. Marek Tettinger
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