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U Z N E S E N I A

z  25. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  30. apríla 2013


Miestna rada prerokovala :  

   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 25/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 25/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          uznesenie č. 25/03
   4.  Návrh Dodatku  č. 3 Štatútu  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 25/04
   5.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 25/05
   6.  Správa o  činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2012  
          uznesenie č. 25/06
   7.   Návrh cenového výmeru pre prenajímanie  majetku  vo vlastníctve,  resp. zvereného do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 25/07
   8.    Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 v Bratislave
          uznesenie č. 25/08
  9.   Návrh  na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
          uznesenie č. 25/09
 10.  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 25/10
 11.   Návrh  kapitálových výdavkov  pre EKO-podnik  verejnoprospešných  služieb, Hálkova č. 11, Bratislava,  pre rok 2013
          uznesenie č. 25/11
 12.   Návrh  dofinancovania  mimoriadnych výdavkov  pre EKO-podnik  verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava pre rok 2013
          uznesenie č. 25/12
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 13.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1922/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, katastrálne územie Nové Mesto, pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová 59, 831 03 Bratislava 
        uznesenie č. 25/13
	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením parc. č. 5376 na základe overeného GP č. 06/2012 ( vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o. ) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 3673, parc.č. 5376- ostatné plochy o výmere 63 m2 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Arnošta Kolozsiho, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku, Ing. Martina Slaninku.

       uznesenie č. 25/14
15. Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B
          uznesenie č. 25/15
16. Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy  o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
          uznesenie č. 25/16
17. Návrh na presun finančných prostriedkov rozpočtu na rok 2013 z položky „Rekonštrukcia Horná Vančurova„ na položku „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej“
          uznesenie č. 25/17
18. Zámer k vyhláseniu obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík
        uznesenie č. 25/18
19. Zmena funkčného využitia územia
          uznesenie č. 25/19

Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1- 19.  nasledovné uznesenia: 

25/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami : - do programu rokovania zaradiť body:
- Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1922/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, katastrálne územie Nové Mesto, pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová 59, 831 03 Bratislava 
- Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením parc. č. 5376 na základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.) zatiaľ vedenom v celosti na LV č. 3673, parc.č. 5376- ostatné plochy o výmere 63 m2 v k.ú. Vinohrady pre MUDr. Arnošta Kolozsiho, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku, Ing. Martina Slaninku.
- Návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B
- Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy  o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
- Návrh na presun finančných prostriedkov rozpočtu na rok 2013 z položky „Rekonštrukcia Horná Vančurova„ na položku „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej“
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	Zámer k vyhláseniu obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík

Zmena funkčného využitia územia
               						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									        nehlasoval : 1
25/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Annu Jánošovú
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									      nehlasovali :  2
25/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
trvá plnenie uznesení:
    	2MMR/11, 19/09, 24/07, 24/10    
	2.    splnené boli uznesenia:
23/06, 23/07, 24/03, 24/04, 24/05, 24/06, 24/08, 24/09, 24/11
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.   s c h v á l i ť 
Dodatok  č. 3 Štatútu  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto
 s p l n o m o c n i ť 
starostu  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vydať úplné znenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 1
25/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne  záväzné  nariadenie č.  .../2013  o  podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
	s pripomienkou	

- zákaz podávania alkoholu rozšírit na 24 hodín                		Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/06   Miestna  rada
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Správu o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2012  
	s pripomienkou

- do správy doplniť finančné krytie z prostriedkov MČ		Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/07   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
A. Cenový výmer č. 1 k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými a právnickými osobami pre:  	
1.   Základnú školu s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave
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2.   Základnú školu s materskou školou, Sibírska 39 v Bratislave
3.   Základnú školu s materskou školou, Česká 10 v Bratislave
	Základnú školu s materskou školou, Jeséniova 54 v Bratislave
	Základnú školu s materskou školou, Odborárska 2 v Bratislave
	Základnú školu s materskou školou Riazanská 75 v Bratislave
	Základnú školu s materskou školou, Za kasárňou 2 v Bratislave



Cenový výmer č. 1 



 
predmet nájmu
min. výška nájmu
poskytnutá zľava v %
1.
Telocvičňa
10,50 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
2.
malá telocvičňa
7,50 € / 1 hodina 
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
3.
posilňovňa / pohybová telocvičňa
10,50 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
4.
šatňa pri telocvični so sprchou
6,00 € / 1 hodina 
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
5.
šatňa bez sprchy 
3,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
6.
Trieda
4,20 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
8.
učebňa konferenčná miestnosť / kabinet
3,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
9.
učebňa výpočtovej techniky
6,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
10.
školská knižnica
4,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
11.
Kuchynka
3,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
12.
jedáleň, školská kuchyňa
13,00 € / 1 hodina
 
13.
nápojový automat RAJO
0,03 € / mesačne
 
14.
nápojový automat
10,00 € / mesačne
 
15.
reklamný panel do 15 m2
40,00 €/1m2/rok
 
16.
reklamný panel nad 15 m2
50,00€/1m2/rok
 
17.
strecha na inštaláciu antény na komerčné účely
1 500,00 € / rok
 
18.
strecha na inštaláciu antény na nekomerčné účely
400,00 € / rok
 
19.
multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
12,00 € / 1 hodina
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
20.
tenisový kurt
5,00 € / 1 hodina 
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
21.
iné nekryté športové plochy
6,00 € / 1 hodina 
50% pre aktivity za účasti detí z vlastnej školy nad 90% 
22.
Garáž
10,00 € / mesačne
 
23.
priestory za účelom vykonávania volieb
0,20 € / 1 m2 / denne
 

S osobitnou zľavou vo výške 1,00 € / 1 hodina pre využívanie priestorov základnou umeleckou školou alebo centrom voľného času.  

B. Cenový výmer č. 2 k prenájmu nebytových priestorov, strechy a bočných stien objektu k vyšpecifikovaným predmetom nájmu, za účelom ich využívania mimo vyučovacieho procesu ďalšími fyzickými a právnickými osobami pre Základnú školu, Kalinčiakova 12 v Bratislave

Cenový výmer č. 2

Nebytový priestor 

Minimálna výška 
 Prenájmu
Zľava
 prenájmu
Poznámka
1.
Veľká telocvičňa 
436,47 m2
3042 m3

8,73 € nájom
9,27 € réžia, energie, amortizácia
18 € / hodina

Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov 30% zľava

+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
2.
Malá telocvičňa  
57,33 m2
186,32 m3

1,15 € nájom
7,35 € réžia, energie, amortizácia
8,50 € / hodina


Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov 30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy







3.
Telocvičňa kardiocentrum 
58,25 m2
189,31 m3
1,17 € nájom
7,83 € réžia, energie, amortizácia
9 €/hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov 30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
4.
Malá telocvičňa B 
56,25 m2
182,81 m3
1,13 € nájom
7,37 € réžia, energie, amortizácia
8,50 €/hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov 30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
5.
Posilňovňa 
123,395 m2
397,33 m3
2,47 € nájom
8,03 € réžia, energie, amortizácia
10,50 €/hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
6.
Pohybová telocvičňa
91 m2
298,87 m3
1,82 € nájom
7,68 € réžia, energie, amortizácia
9,50 €/hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
7.
Šatňa pre vonkajšie ihrisko 
18,46 m2
59,99 m3
0.37 € nájom
2,13 € réžia, energie, amortizácia
2,5 €/tréningová jednotka do 1,5 hod
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov 30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy

8.
Učebňa - trieda
56 m2
182 m3
1,12 € nájom
7,38 € réžia, energie, amortizácia
8,50 € / hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
9.
Učebňa odborná, ateliér
75 m2
243 m3
1,5 € nájom
7,5 € réžia, energie, amortizácia
9 €/ hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
10.
Jedáleň
124,75 m2
406,69 m3
2,50 € nájom
9,00 € réžia, energie amortizácia
11,50 € / hodina
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
+ otváranie a upratovanie rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
11.
Šatňa so sprchou pri telocvični 
38,6 m2
120,23 m3
1,6 € nájom
4,84 € réžia, energie, amortizácia
6 €/ tréningová jednotka do 1,5 hod
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
Pri samostatnom prenájme pre vonkajšie priestory
+ otváranie a upratovanie priestorov rieši nájomca samostatnou dohodou so zamestnancom školy
12.
Garáž pre školnícky byt
4,98 € / mesiac

+ pravidelná údržba, opravy na náklady nájomcu v rátane školských garáží. 
13.
Futbalové ihrisko – trávnaté 
90 m x 65 m 
5,85 € nájom
8,25 € réžia, voda, energie
14, 1 €/hod
Pre deti do 15 rokov organizované v občianskych združeniach a pre kluby dôchodcov  30% zľava
Prenájom mimo šatní a spŕch.
V nájme sú len toalety

14.
Tenisové kurty (dva) – antukové
1086 m2

466,98 €/ sezónu
(0,43 €/m2/sezónu – apríl  až október)

+ náklady na energie, vodu.
Údržbu zabezpečuje nájomca na vlastné náklady
15.
Nápojový automat
6,64 € / mesiac



Školský bufet + sociálne zariadenie
13,15 m2
42,74 m3
38,46 €/rok/m2

+ náklady na réžiu, energie, vodu, odpad
16.
Reklamný panel
do  15 m²
32,54 € / rok / m²


17.
Reklamný panel
nad  15 m²
48 € /rok / m²


18.
Strecha na inštaláciu antény na komerčné účely
1 500 € / rok


19.
Strecha na inštaláciu antény na nekomerčné účely
400 € / rok


20.
Priestory  za účelom vykonania volieb a referenda 
0,20 € / m²




Strana 5


ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/08   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom nebytového priestoru č. 12-902, o  celkovej výmere  podlahovej  plochy  144,77 m2 ,
nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Račianska č. 87, súpisné číslo 1528 postaveného na pozemkoch registra „C“ KN č. 12160, 12163 a 12168, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedeného pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 2902, nájomcovi Thanh Nga Le Thi s miestom podnikania Černockého 8056/4, 831 53 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predmetný nebytový priestor je nepretržite od roku 2011 užívaný ako predajňa domácich potrieb, ktorá poskytuje obyvateľom danej lokality svoje služby, obyvatelia sú s jej existenciou stotožnený a jej existenciu hodnotia kladne, pričom mestská časť nevkladá do údržby nebytového priestoru žiadne vlastné finančné prostriedky,  za nájomné vo výške 67,00 €/m²/rok.
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 1
25/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
predložiť 
návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre Agentúru LUPO, s.r.o., na rokovanie MR dňa 21. 5. 2013 s priloženým stanoviskom Agentúry LUPO nasledovne:
rok  2013  	od 1. 7.  zníženie o 20% 
rok  2014 	zníženie o 38%
rok  2015    zníženie o 38% 
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  7
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 1
25/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  8
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
kapitálové výdavky  pre EKO-podnik VPS pre rok 2013: 

         položka	prostriedok						počet	  cena s DPH ________________________________________________________________________	1.	komunálne multifunkč. vozidlo + radlica + zásobník + sypač	  1 ks. 	    215.000 €  		soli + trojstranná sklápateľná korba
	2.	zametacia nadstavba					  1 ks. 	      45.000  €  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
					výdavky celkom s DPH 20 %:                  260.000 €
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 2. zapojenie Rezervného fondu vo výške 260.000 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 1

25/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
navýšenie  výdavkov pre EKO-podnik  VPS pre rok 2013:
________________________________________________________________________
položka	účel								cena s DPH 
________________________________________________________________________
	1.	náklady na uloženie a likvidáciu odpadu				         37.000 €  
	2.	náklady na zimnú údržbu					                       46.967 €
	3.	mzdové náklady na zimnú údržbu 				                         8.640 €
      ________________________________________________________________________________							výdavky celkom s DPH 20 %:         109.400 €
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

25/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12922/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, ktorý je Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedený na LV č. 5567 v katastrálnom území Nové Mesto pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová 59, 831 03 Bratislava,  ktorá je výlučnou vlastníčkou rodinného domu so súpisným číslom 938 nachádzajúcom sa na prevádzanom pozemku, a to za všeobecnú hodnotu pozemku tak ako je stanovená v znaleckom posudku č. 3/2013 zo dňa 09.01.2013, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu: celkovo 65 000,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

25/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2, parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2, parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, parc. č. 5376/4 - záhrady o výmere 19 m2 katastrálne územie Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 na základe overeného GP č. 06/2012 vypracovanom spoločnosťou GEOTEAM, spol. s r.o. pre MUDr. Arnošta Kolozsiho, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku, Ing. Martina Slaninku za cenu znaleckého posudku č. 2/2013 zo dňa 09.01.2013 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky sú v súčasnosti scelené a využívané žiadateľmi, a to za kúpnu cenu: celkovo 9300,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
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V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0

25/15   Miestna rada
1.   p r e r o k o v a l a 
návrh na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B

2.   o d p o r ú č a
      predložiť  
   materiál  na prerokovanie po obhliadke a prerokovaní na mimoriadnom zasadnutí miestnej rady dňa 3.5.2013
	s pripomienkou      

									Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/16   Miestna rada
1.   p r e r o k o v a l a 
      Návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy  o nájme  nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave

2. o d p o r ú č a
    materiál
    po zapracovaní pripomienok predložiť na rokovanie miestnej rady dňa 21.5.2013
                - s pripomienkami                						Hlasovanie : za :  6
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
finančné prostriedky  vo výške 50 641 €,  na program 4.3, funkčná klasifikácia 0610, položka 717002, zdroj 46, stredisko 0612 „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej“  č. 236 zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu
                - bez pripomienok                						Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
25/18   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
     	A.  zobrať na vedomie
zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík
             B.   splnomocniť
starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
k vyhláseniu zámeru a príprave materiálu k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík.
	s pripomienkami

- po zapracovaní pripomienok predložiť návrh podmienok VOS												Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0
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25/19   Miestna rada
1.   p r e r o k o v a l a 
      Žiadosť o zmenu funkčného využitie územia

2.   o d p o r ú č a
      k materiálu zaujať stanovisko a vyjadriť sa po obhliadke a prerokovaní na výjazdovom zasadnutí miestnej rady dňa 3.5.2013
                				                						Hlasovanie : za :  5
      					                                          		                 proti :  0
									          zdržali sa : 0








	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta





Ing. Anna Jánošová
overovateľ


























Bratislava    30. 04. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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