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


Z á p i s n i c a

z 25. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  30. 4. 2013


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

Ospravedlnený:  0

Rokovanie  25. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o 9,15 hod. otvoril  a viedol  Mgr. Rudolf   Kusý – starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania bez pripomienok (uznesenie č. 25/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Annu Jánošovú (uznesenie č. 25/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v tomto poradí:

Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

	Správu predložil Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení a splnené  boli uznesenia  podľa  predtlače. Po preskúmaní správy o kontrole plnenia uznesení MR MČ B-NM miestny kontrolór k vyhodnoteným uzneseniam predložil súhlasné stanovisko. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/03.


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
   
Ing.  Kollárik,  prednosta MÚ B-NM uviedol, že    Návrh Dodatku Štatútu č. 3 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 predkladá v súlade s novelou zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov vykonanú zákonom č.371/2012 Z.z.. Z tejto novely vyplýva, že je  potrebné zmeniť a doplniť jednotlivé ustanovenia Štatútu MČ B-NM navrhovaným dodatkom.
Podľa § 17 ods. 5 zákona 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov: „Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov MČ, informuje MZ o vydaní a zmenách organizačného poriadku.“ Na základe tohto ustanovenia sa stali niektoré ustanovenia Štatútu MČ B-NM nadbytočné. Predložený Dodatok č.3 rieši túto duplicitu a reaguje na predmetnú novelu zákona č. 377/1990 Zb..
K jednotlivým bodom návrhu:
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K bodu 1
Úprava vyplývajúca z dôvodov vydania Organizačného poriadku MÚ MČ B-NM v kompetencii starostu.
K bodu 2
Úprava vyplývajúca zo zmeny rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva prijatej 12. 2. 2013.
K bodu 3
Úprava vyplývajúca z dôvodov vydania Organizačného poriadku MÚ B-NM v kompetencii starostu.
K bodu č. 4
Úpravy vyplýva z navrhovanej zmeny Štatútu hl. m. SR Bratislavy.
K bodu 5
Úprava vyplývajúca zo zmeny zákona o živnostenskom podnikaní.
K bodom 5 až 17
Úprava vyplývajúca z dôvodov vydania Organizačného poriadku MÚ MČ B-NM v kompetencii starostu.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, p. Szusčík
Úlohy : -    doložiť organizačnú štruktúru aj s počtami zamestnancov
	predkladateľ takýchto materiálov musí byť prítomný na rokovaní komisií Miestneho zastupiteľstva


	Miestna rada  odporučila Miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh schváliť a splnomocniť starostu mestskej časti vydať úplné znenie Štatútu mestskej časti.
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/04.

Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Ing.  Kollárik,  prednosta MÚ B-NM uviedol, že  miestne zastupiteľstvo prijalo dňa  20. 10. 2009  VZN č. 4/2009 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ B-NM, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 8. 11. 2009. Nariadenie bolo doplnené VZN č. 2/2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 3. 5. 2012. Zároveň úplné znenie VZN č. 4/2009 nadobudlo účinnosť dňom 3. 5. 2012.
Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora Kd. 552/12-4  zo dňa 18.3.2013, ktorý sa domáhal zrušenia celého VZN en bloc pre údajnú nejednoznačnú definíciu verejne prístupného miesta obsiahnutú v čl. 2 VZN a rozpor v § 1, §2 ods.1 a ods3, §3  s § 6 ods. 1,  zákona o obecnom zriadení a §2 ods. 4 zák. č. 219/1996 Z.z.. , § 2 ods.1, §48 , § 52 ods.1 zákona o priestupkoch a § 28 o Bratislava.
Právne stanovisko k predmetnému protestu prokurátora je v prílohe tohto materiálu.
V rámci stanoviska je doporučené protestu prokurátora vyhovieť  a nariadenie spracovať nanovo, aj keď po doručení tohto protestu. Národná rada SR prijala dodatok k zákonu č. 219/1996 Z.z., ktorým sa časť protestu stáva neaktuálnou.
Súčasne krátko po doručení protestu schvaľovalo k tej istej problematike nariadenie mesto Bratislava  a nastala duplicita v textoch nariadení.
Niektoré poznámky k pôvodnému zneniu VZN č. 4/2009 z pohľadu protestu prokuratúry k ich zapracovaniu do nového návrhu:
Časti protestu k §1 ods.1 týkajúcej sa určenia základných pojmov -  alkoholických nápojov sa odporúča vyhovieť tak, že v texte pod čiarou ostane len odvolávka na zákonné určenie čo sú to alkoholické nápoje. Protest tej istej prokuratúry proti obdobnému VZN mesta Bratislava  ten istý text nenapáda ako nezákonný (bol prerokovávaný na rokovaní mestského zastupiteľstva 27. 3. 2013).
Protestu prokuratúry v časti týkajúcej sa § 1 ods. 2 odporúčame vyhovieť tak, že vymedzené verejne prístupné miesta, na ktoré sa bude vzťahovať zákaz požívania alkoholických nápojov budú pre potreby navrhovaného  VZN zadefinované grafickým vymedzením častí územného obvodu mesta, ktoré bude 
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tvoriť neoddeliteľnú prílohu VZN. V tomto riešení sme využili skúsenosť z mesta Žilina, ktorému toto riešenie už prokuratúra nenapadla.
Časti protestu k §2 ods.  týkajúcej sa zákazu predaja alkoholických nápojov „v stánkoch a kioskoch so stálym stanovišťom na verejne prístupných miestach a v pevných prevádzkach s predajom na verejne prístupných  miestach “ vyhovujeme vzhľadom na to, že to už nezávisle rieši § 2 ods.1 písm. f) v spojení s § 6 písm. e) zákon 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a VZN 10/2010, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ B-NM.
Časti protestu k §2 ods. 3 týkajúcej sa možnosti primátora resp. starostu stanoviť výnimky zo zákazu formulovaného vo VZN nevyhovujeme,  vzhľadom na novo prijatú novelu zákona č. 216/1996 Z.z. (schválenú 26.3.2013), ktorá túto právomoc do zákona zavádza dňom vyhlásenia zákona.
Časti protestu k §3 vyhovujeme a celý vypúšťame. Formulácie sa týkali riešenia priestupkov a sankcií, ktoré nezávisle upravuje zákon č. 372/1992 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov. Protest prokuratúry proti obdobnému VZN MČ Ružinov tento istý text napadla len vo výške určenej pokuty. V pôvodných formuláciách §3 boli aj texty ktoré boli zmenené novelou zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov platnou od 1. 12. 2012.
Nad rámec protestu  sa navrhuje úpravu § 4 vypustením „kontroly poverenými zamestnancami MČ B-NM“,  nakoľko podľa výkladov prokuratúry zo zákona nevyplýva žiadne oprávnenie povereným zamestnancom MČ-ti alebo starostu vykonávať kontrolu. Mestskej polícii to vyplýva zo zákona o obecnej polícii.
Vzhľadom na uvedené úpravy je však potrebné pre zachovanie prehľadnosti VZN pôvodné VZN č. 4/2009 v celom rozsahu zrušiť a  prijať  nové VZN vo vyššie uvedených intenciách ako VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach v území MČ B-NM.
Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom nebude mať negatívny dopad na rozpočet MČ, naopak, vybrané pokuty za jeho porušenie sa stanú príjmom MČ-ti.
Osobitná časť
Ustanovenia navrhovaného VZN vychádzajú zo samosprávnych kompetencií obce a to podľa ustanovení § 4 ods.  3 písm. n) a §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 zákona 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších predpisov  a zo splnomocnenia na základe § 2 ods. 4 – 6  zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,  článku 34 ods. 3 písm. a Štatútu hl. m. SR Bratislavy.
K článku 1
Článok 1 upravuje účel tohto VZN a taktiež jeho rozsah.
K článku 2
Zakotvuje sa legálna definícia pojmu vyhradené verejne prístupné miesta pomocou grafického znázornenia,  ktoré tvorí prílohu VZN.
K článku 3
Definujú sa priestory ako aj čas zákazu požívania alkoholických nápojov a to v zmysle zákonného splnomocnenia pre obce v zmysle § 2 ods. 4 -6 zákona č. 219/1996.
K článku 4
Definuje sa výnimka zo zákazu určený v článku 3 VZN pre schválené exteriérové sedenia s obsluhou pri zariadeniach verejného stravovania a pre  povolené  organizované  kultúrne podujatia. Formulácia výnimky sa netýka  hľadiska, priestorov pred pódiom a pódia v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda.
K článku 5
Tento článok označuje orgány poverené kontrolou dodržiavania tohto VZN.
K článku 6
Týmto článkom sa ruší pôvodné VZN upravujúce tú istú problematiku s tým účelom, aby ho mohlo nahradiť nové, prehľadné VZN.
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K článku 7
Nakoľko nie je dôvod určiť účinnosť VZN v neskoršom termíne, navrhuje sa jeho účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti.
V diskusii vystúpili  Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, Ing. Winkler, p. Szusčík

	Miestna rada  odporučila miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh VZN schváliť s pripomienkami:
Úlohy : -    zapracovať všetky veci vyplývajúce zo zákona
	zákaz podávania alkoholických nápojov rozšíriť na 24 hodín

predkladateľ takýchto materiálov musí byť prítomný na rokovaní komisií Miestneho zastupiteľstva
predložiť na rokovanie MZ dňa 11.06.2013

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/05.

4. 	Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a detských jaslí za rok 2012  
   
Spracovateľka predkladanej správy,  Ing.  Vojtechová, poverená ved. odd. sociálnych služieb bola z rokovania miestnej rady ospravedlnená. V dôvodovej správe uviedla, že materiál predkladá v súlade so schváleným Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2013. V správe je zahrnutá aj činnosť Detských jaslí za rok 2012.
V správe je vyhodnotená činnosť oddelenia v členení:
	Referát opatrovateľskej služby, 

Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí, 
	Činnosť denných centier – KD a oddelenia sociálnych služieb, 
	Posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a sociálnoprávna ochrana  detí a sociálna kuratela, ktorá sa vykonáva v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,
	Činnosť detských jaslí. 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš.

	Miestna rada zobrala správu na vedomie s pripomienkou a odporúča predložiť ju na rokovanie MZ ako informáciu.

Úlohy : - do správy doplniť finančné krytie všetkých akcií hradených z prostriedkov MČ

	Miestna rada prijala uznesenie č. 25/06.

5.	Návrh cenového výmeru pre prenajímanie  majetku  vo vlastníctve,  resp. zvereného do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
   
Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. V dôvodovej správe   Mgr. Biharyová,  poverená ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku uviedla, že predkladaný materiál si kladie za cieľ zvýšiť transparentnosť pri prenajímaní majetku vereného do správy jednotlivými školami v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  

Pre stanovovanie výšky nájmu nie sú v súčasnosti určené striktné kritériá, ktoré by transparentne definovali jeho výšku, čo  v  konečnom  dôsledku  znemožňuje  školám  používať  majetok  mimo 
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vyučovacieho procesu. Riaditelia škôl spracovali pre každú školu samostatný cenový výmer, ktorý odzrkadľuje využiteľnosť majetku v školách z individuálneho pohľadu každej školy. 
V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1991 Zb.“) obec prenecháva majetok do nájmu za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu  na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, ďalej len „obvyklé“ alebo „trhové“ nájomné. Uvedený postup sa nemusí uplatňovať  u prípadov hodných osobitného zreteľa a pri nájmoch do 10 dní. Zo stanovísk MF SR k niektorým ustanoveniam novely zákona vyplynulo o.i. aj to, že pre určenie trhovej výšky nájomného nie je potrebné v každom jednotlivom prípade vypracovať znalecký posudok. Je možné vychádzať  aj z obvyklého alebo trhového nájomného za aké prenajímajú obdobné nehnuteľnosti iné subjekty, prípadne môže obec používať aj svoju cenovú mapu. Je však potrebné dôsledne odlišovať nájom od výpožičky, keď pojmovým znakom nájmu je odplata – pri bezodplatnom prenechaní majetku by totiž išlo o výpožičku.
Uznesením č. 24/07 z 24. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bolo uložené prepracovať materiál do jednotnej tabuľky s uvedeným minimálnej výšky prenájmu. Na základe predmetného uznesenia bola spracovaná jednotná tabuľka vychádzajúca  z priemeru  jednotlivých navrhovaných minimálnych výšok nájmov, ktorá bola následne predložená riaditeľom základných škôl. Riaditeľ Základnej školy na Kalinčiakovej 12 v Bratislave v tejto súvislosti správne poukazuje na nelogickosť uznesenia a požadovať „jednotný cenník so stanovením minimálnych cien nájmu“, keď predpokladané prenajímané nebytové priestory nie sú rozlohou totožné, nie sú rovnako materiálne a technický vybavené, pričom si vyžadujú rôznu náročnosť čo do prevádzkovania v mimo vyučovacom procese, napr. dozor nad priestormi, upratovanie priestorov a pod.. Taktiež lokalita, v ktorej sa samotné školy nachádzajú zohrávajú nemalú mieru atraktívnosti daného prostredia (napr. vo vzťahu k umiestneniu reklamných panelov). V závere považujeme za dôležité upozorniť členov miestnej rady na skutočnosť, že príjem plynúci školám z prenájmu školy využívajú na krytie bežných výdavkov, teda s príjmom, ktorý bol obsahom pôvodne predkladaných individuálnych cenových výmerov, odzrkadľoval reálne predpokladaný príjem, s ktorým jednotlivé školy v tomto roku počítali.
Obsahom materiálu sú teda dve návrhy cenových výmerov (tabuľka č. 1 a tabuľka č. 2). K ponechaniu samostatného cenového výmeru pre Základnú školu na ul. Kalinčiakovej 12, zohľadňuje zameranosť školy na športové aktivity, a teda jej osobitné postavenie v rámci určitej konkurencie aj pre komerčnú sféru v oblasti poskytovania športových činností.
	Pre stanovenie výšky nájomného uvedené v predloženom cenových výmeroch navrhuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. cenový výmer schváliť v miestnom zastupiteľstve trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

V diskusii vystúpili: Ing. Kollárik, Ing. Galamboš, Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík.

	Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu  schváliť  návrh cenového výmeru uvedeného v bode A a B.
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/07.

6. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v bytovom dome Račianska 87 v Bratislave
   
Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. V dôvodovej správe   Mgr. Biharyová,  poverená ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku uviedla, že predmetom nájmu je nebytový priestor č. 12-902 o 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  dobu nájmu navrhuje 

Strana 5

uzavrieť na dobu neurčitú, s možnosťou výpovede aj bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, čo prenajímateľovi umožňuje ukončiť nájomnú zmluvu výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade uzavretia nájomnej zmluvy na dobu určitú, je prenajímateľ viazaný výpovednými dôvodmi uvedenými v ust. § 9 zákona č. 116/1990 Zb., o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Výška nájomného je navrhovaná na 67,00 € úm2 /rok, čo by činilo celkom 9.699,59 €, zálohové platby by činili 322,00 € mesačne.
Ďalej uviedla, že nebytový priestor je využívaný ako predajňa domácich potrieb od roku 2011. Terajší nájomca pani Nhung Do Thi (štátna príslušnosť – Vietnamská socialistická republika) sa stala nájomcom na základe NZ č. 81/2011 zo dňa 11.05.2011. V súčasnej dobe nájomca požiadal o ukončenie predmetnej NZ ku dňu 15.06.2013. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zachovania predajne domácich potrieb v danej lokalite, s ktorou sú obyvatelia  spokojní,  na  jej služby sú zvyknutí, navrhujeme uzavrieť s pani Thanh Nga Le 
Thi novú nájomnú zmluvu s dobou nájmu na neurčito a s možnosťou výpovede aj bez udania dôvodu, pričom výpovednú lehotu navrhujeme trojmesačnou, výšku nájmu navrhujeme v sume 67,00 €/1m2/ročne ..

	Podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení platí, že: „Ak tento alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem
 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,
 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
 
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby“.

Ustanovenie § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí umožňuje obciam reagovať na špecifické situácie v súvislosti s prenechávaním majetku do nájmu a v týchto odôvodnených prípadoch nemusí obec postupovať podľa § 9a odseku 1 až 3 zákona o majetku a v odôvodnených prípadoch nemusí vyžadovať ani trhové nájomné. Prípady hodné osobitného zreteľa zákon nekonkretizuje, je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, v ktorých prípadoch uplatní tento postup. 

	Skutočnosť, že obec prenechala svoj majetok do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, je potrebné uviesť v uznesení obecného zastupiteľstva.
	
V diskusii vystúpili Mgr. Kusý, p. Szusčík
Miestna rada  odporučila miestnemu zastupiteľstvu  schváliť prenájom nebytového priestoru č. 12-902, o  celkovej výmere  podlahovej  plochy  144,77 m2 ,  nachádzajúci  sa  na  prízemí 
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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 stotožnení 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

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/08.

7. 	Návrh  na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.

Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Pani Andrašiková, prac. odd. VS, správy bytov a NP uviedla, že materiál na zníženie nájmu na dva roky na základe žiadosti Agentúry LUPO, s.r.o., ktorá má prenajaté nebytové priestory  Materskej školy na Vihorlatskej č. 1, v ktorých  prevádzkuje Detské centrum Slniečko na výchovno–vzdelávací proces detí predškolského veku, z doterajšieho  mesačného nájmu   3 000 € mesačne na 1 200 € mesačne z dôvodu  prudkého poklesu  počtu detí v tomto centre ako  aj  z  dôvodu  investovania  nákladov  do  prenajatých  priestorov.  Tento materiál bol už predložený na rokovanie miestnej rady dňa 26.2.2013, z rokovania  bol  stiahnutý s tým,  že je  potrebné vykonať audit budovy  Materskej školy Vihorlatská č. 1. Na základe uloženej úlohy bol vypracovaný odborný posudok Materskej školy na Vihorlatskej č. 1 a vykonaná obhliadka daného priestoru poslancami miestnej rady. Následne bol predložený na rokovanie miestnej rady dňa 26.3.2013, kde bola vyslovená požiadavka účasti zástupcu Agentúry LUPO, s.r.o. na najbližšom zasadnutí miestnej rady.
	Za Agentúru LUPO, s.r.o. bola prítomná na rokovaní miestnej rady Ing. Hana Kováčová, ktorá uviedla, že s mestskou časťou spolupracujú takmer 8 rokov a tohto času navštevuje materskú školu 35 detí, kapacita je 46 detí. Finančné prostriedky investovali do rekonštrukcie vnútorných priestorov škôlky, zariadenia a vybavenie, výmeny vchodových dverí za plastové, údržby záhrady, nového oplotenia, orezy stromov v areáli. Podotkla, že úzko spolupracuje so Základnou školou na Vihorlatskej pri príprave rôznych akcií pre deti, organizujú letné tábory s náučným programom, vyučujú deti anglický jazyk. Deti z Mierovej kolónie majú poplatkovú zľavu (150, €/mesiac), ostatné platia 300 €/mesiac.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. Augustinič, Ing. Winkler, Mgr. Pfundtner, p. Szusčík, MUDr. Dubček, Ing. Jánošová

	Miestna rada  odporučila predložiť materiál na najbližšie rokovanie MR spolu s vyjadrením zástupcu Agentúry LUPO, s.r.o.

Úlohy:  -     predložiť materiál na rokovanie MR 21.05.2013
	priložiť stanovisko Agentúry LUPO, s.r.o.

upraviť návrh uznesenia nasledovne:  
„nájomné za rok 2013 znížiť od 1.7.2013 o 20%
  za rok 2014 znížiť nájomné o 38%
  za rok 2015 znížiť nájomné o 38%	
	do rozpočtu zaradiť IA „Oprava strechy na MŠ Vihorlatská

vykonať dendrologický posudok na stromy nachádzajúce sa v areáli
požiadať EKO-VPS o kosenie areálu
požiadať EKO-VPS o odborný orez stromov
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	v prípade výrubu stromov, uplatniť náhradnú výsadbu


Miestna rada prijala uznesenie č. 25/09.

8. 	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

Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS uviedol, mestská časť Bratislava - Nové Mesto od  roku 1995 prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie EKO-podniku VPS zabezpečuje tzv. rozvoz pitnej vody do domácností, ktoré nie sú trvalo napojené na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
	Rozvoz pitnej vody je vykonávaný cisternou. Miesto odberu vody do cisterny bolo vlastníkom verejného vodovodu určené na Zátiší v areáli EKO-podniku VPS.
	Pitná voda sa rozváža celoročne 2 dni v týždni, presne identifikovaným spotrebiteľom v oblasti Horné Židiny, Kramáre, Ahoj, Briežky.
	Všetky náklady, spojené s tzv. rozvozom pitnej vody idú na ťarchu rozpočtu mestskej časti, zohľadnenej v rozpočte EKO-podniku VPS, čím dochádza k zvýhodneniu jednej časti obyvateľov voči iným.
	Nakoľko v navrhovanom VZN bolo nutné rozsiahlejšie vymedziť pojmy, aktualizovať znenie  a zadefinovať nový  spôsob dodávky  pitnej vody - zmenu z pôvodného zabezpečenia dodávky pitnej vody vrátane dopravy na miesto určenia na spôsob nový - priamy samostatný odber zmluvným odberateľom na stanovenom odbernom mieste, navrhujeme zrušenie aktuálneho VZN č. 6/2003 zo dňa 16. 12. 2003 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a VZN č. 4/2004 zo dňa 12. 10. 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 6/2003 zo dňa 16. 12. 2003, o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.
Návrh tohto VZN je v súlade s § 36 ods.9 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach citujem „Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok “.
	Podľa § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec zabezpečuje medzi inými úlohami aj zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami.	

V diskusii vystúpili p. Szusčík, JUDr. Mikulec
Miestna rada  odporučila schváliť návrh 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
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/10.


9. 	Návrh  kapitálových výdavkov  pre EKO-podnik  verejnoprospešných  služieb, Hálkova č. 11, Bratislava,  pre rok 2013

Ing. Molnár uviedol, že obsahom predkladaného materiálu je návrh kapitálových výdavkov  pre stredisko dopravy  EKO - podniku verejnoprospešných služieb na nákup strojov a technického vybavenia pre zabezpečovanie zimnej a letnej údržby komunikácií.
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	Materiál bol dňa 3.4.2013 prerokovaný a prijatý komisiou pre činnosť EKO-podniku VPS.
	Zaobstaraním uvedených prostriedkov EKO-podnik VPS získa efektívnejšie nástroje na plnenie zverených úloh. Môžeme konštatovať, že zaobstaraniu uvedených prostriedkov v  budúcnosti sa vyhnúť nedá, nakoľko technické vybavenie podniku je momentálne v stave nie dobrom, pričom sa zväčšuje rozsah úloh, činností a výkonov zabezpečovaných  EKO-podnikom VPS.
Navrhované výdavky pre stredisko dopravy, tvorí nasledovná štruktúra výdavkov kapitálového charakteru:
Multifunkčné komunálne vozidlo s príslušenstvom (radlica, rozmetač soli, zásobník, trojstranná sklápateľná korba ), 1ks                                                              215.000,- €
	-	proti minulým obdobiam pribúdajú do správy  a údržby  nové plochy a  komunikácie,
	-	zo strojového vybavenia boli vyradené dopravné prostriedky roky nepoužívané, nepojazdné a nefunkčné, ktoré boli napriek uvedeným skutočnostiam zaradené do zimnej údržby komunikácií;
	-	letnú a predovšetkým zimnú  údržbu zabezpečujeme prostriedkami výrazne   amortizovanými, na hranici prevádzkovateľnosti;
	-	špecializovaný servis, jednoúčelovosť, individuálna údržba a zvýšená spotreba pohonných hmôt týchto dopravných prostriedkov  zbytočne predražujú prevádzkové náklady strediska;
	-	uvedené vozidlo je multifunkčné, umožňuje plniť aj iné požadované úlohy z ostatných stredísk;
	-	zabezpečením nových prostriedkov predpokladáme úspory v spotrebe pohonných hmôt, údržby, servisu, modernizácie, celoročnej využiteľnosti.
Návrh na zaobstaranie  uvedeného vozidla podnik predkladal na MZ 17.4.2012. Zaobstaranie prostriedku v rozsahu požadovaných parametrov nebolo schválené. 
2. 	Zametacia nadstavba, 1ks.                                                           45.000,- €
-	nadstavba k multifunkčnému komunálnemu vozidlu, slúžiaca na zametanie chodníkov a komunikácií;
-	jej zaobstaraním bude posilnený výkon údržby stávajúcich prostriedkov;
-	letná údržba komunikácií je zabezpečovaná  jednoúčelovými sezónnymi zametačkami. Zaobstaraním multifunkčného vozidla a príslušnej nadstavby dochádza k optimalizácii vynaložených a vynakladaných nákladov z dôvodu celoročného využitia techniky a k úspore plynúcej z rozdielu ceny obstarania nadstavby a ceny prípadného budúceho obstarania  jednoúčelového zametacieho vozidla.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, p. Szusčík, Mgr. Pfundtner, 
	Miestna rada  odporučila schváliť kapitálové výdavky pre EKO-VPS pre rok 2013 vo výške 260.000 € s DPH zapojením rezervného fondu.
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/11.

10.	Návrh  dofinancovania  mimoriadnych výdavkov  pre EKO-podnik  verejno- prospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava pre rok 2013

Ing. Molnár zdôvodnil predloženie materiálu a uviedol, že obsahom predkladaného materiálu je návrh dofinancovania výdavkov  pre    EKO - podnik verejnoprospešných služieb, vynaložených nad rámec rozpočtových bežných výdavkov a mzdových výdavkov roku 2013 pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb pre zriaďovateľa – MČ BA-NM.
	Materiál bol dňa 3.4.2013 prerokovaný a prijatý komisiou pre činnosť EKO-podniku VPS.
Požadované finančné prostriedky, tvorí nasledovná štruktúra bežných a mzdových výdavkov, vynaložených pri zabezpečovaní požiadaviek prevádzkového charakteru:
	Bežné výdavky za uloženie a likvidáciu odpadu                             44.400,- €

	-	postup a spôsob likvidácie odpadu určuje VZN č. 12/2001 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy,  ako  vyplýva  zo  zmien  a  doplnení 
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         vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 3/2002, nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 Z. z. a všeobecne záväzným nariadením č.5/2004, ktoré nariaďuje zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu katalógového čísla 200307, 200302,  spáliteľné zložky 200303 v spaľovni;
	-	cena za uloženie a likvidáciu odpadu predpísaným  postupom vzrástla pre rok 2013 o cca 56 %, čo predstavuje nárast nákladov na umiestnenie o 44.400,- €.
2. 	Bežné výdavky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie a peších komunikácií a verejných priestranstiev                                 56.360,00 €
- 	porovnanie spotreby PHM za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	3.230,00 € / 2.274,40 l
		2012/2013             	9.805,00 € / 6.892,01 l
- 	porovnanie najazdených km za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	9.654,00 km
		2012/2013             	29.256,00 km
- 	porovnanie spotreby posypových materiálov  za zimnú údržbu komunikácií 2011/2012 a 2012/2013
		2011/2012                         	21.680,00 € / 228,30 ton
		2012/2013             	64.980,00 € / 600,87 ton
- opravy havarijných situácií  strojov zimnej údržby a 2012/2013
		2012/2013             	7.000,00 € 
Uvedené hodnoty deklarujú nárast nákladov a výkonov  počas zimnej údržby 2012/2013 o cca 204 %  z dôvodu výrazne zhoršených klimatických podmienok a zvýšeného výkonu údržby. 
3. 	Mzdové náklady na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie a peších komunikácií a verejných priestranstiev	8.640,00 €

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Kollárik, Ing. Gašpierik
	Miestna rada  odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť navýšenie výdavkov pre EKO-podnik VPS v celkovej výške 109.400 € s DPH.
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/12.

11.	Návrh  na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1922/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2, k. ú. Nové Mesto, pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová č. 59, 831 03  Bratislava
 
Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Mgr. Biharyová, poverená ved. odd. podnikateľského právneho a správy majetku v dôvodovej správe uviedla, že dňa 07.11.2012 nám bola zo strany Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, odd. správy nehnuteľností odstúpená k priamemu vybaveniu žiadosť pani Jany Hergottovej.
Predmetom žiadosti je kúpa pozemku registra „C“ KN parc. č. 12922/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2, k. ú. Nové Mesto, na ktorom sa nachádza rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žiadateľky. 
Predmetný pozemok bol súčasťou pozemnoknižných pozemkov:

	parc. č. 12921 – v pozemnoknižnej vložke č. 12982 v prospech vlastníkov Ján Obert a Júlia Obertová, rod. Šinkovičo každý v ½;
	parc. č. 12922 – v pozemnoknižnej vložke č. 13042 v prospech vlastníka Štefan Šimkovič a Mária Šimkovič, rod. Ober každý v ½.
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Pozemnoknižné pozemky (parc. č. 12921 a parc. č. 12922) boli Ústredným národným výborom v Bratislave vyvlastnené za náhradu v prospech Dynamit Nobel, n. p. v Bratislave, za účelom výstavby rodinných domov.
Hospodárskou zmluvou č. 469/1969 zo dňa 25.03.1969 tieto pozemky boli prevzaté Obvodným národným výborom Bratislava Nové Mesto v prospech Obvodného podniku bytového hospodárstva – IV, predchodcu Bytofondu.
Mestská časť vo veci konala od roku 2008, keď sa pokúšala o zápis predmetného pozemku na list vlastníctva, avšak pre nečinnosť vlastníka – hl. mesto bolo toto konanie zastavené a vec bola doriešená až po ROEP-e formou reklamácie. Oprávnenosť postupu vo veci zápisu predmetného pozemku v prospech hlavného mesta SR Bratislavu nakoniec potvrdil aj Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, a to postúpením vyššie spomenutej žiadosti žiadateľky k priamemu vybaveniu mestskej časti.
Podľa znaleckého posudku č. 3/2013 zo dňa 09.01.2013 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota predmetného pozemku predstavuje celkovo sumu 65 600,00. Prevod predmetného pozemku by bol realizovaný podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
V zmysle pokynu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, predkladáme neúplný materiál na rokovanie miestnej rady, nakoľko ku dňu spracovania materiálu žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas primátora hl. mesta SR Bratislavy nie je zo strany hlavného mesta vybavená.  

	Miestna rada   odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť 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.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý.

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/13.

12.	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 k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením parc. č. 5376 na  základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, 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
 
Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Mgr. Biharyová  v dôvodovej správe uviedla, že MUDr. Arnošt Kolozsi, Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Augustín Konrád, Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava, Ing. František Stupka, Ďumbierska 16, 831 01 

Bratislava, Ing. Martin Slaninka, Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava požiadali o odkúpenie nasledovných pozemkov 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. 
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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. Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú záhrady, ktoré sú obhospodarované a užívané žiadateľmi. 
Pozemok parc. č. 5376 – ostatné plochy o výmere 63 m2 v k.ú. Vinohrady, pôvodne slúžil ako prístupový chodník k záhradám na pozemkoch parc. č. 5374 a parc. č. 5375. V dôsledku postavenia rodinných domov na parcelách č. 5374 a 5375 sa chodník prestal užívať z dôvodu , že k rodinným domom bol zaistený prístup z Ďumbierskej ulice. Nakoľko na odpredávaný pozemok je prístup možný jedine cez záhrady Žiadateľov, ktorí sa o tento pozemok starali a skrášľovali od roku 1988, navrhujeme zrealizovať odpredaj ako osobitého zreteľa.
Podľa znaleckého posudku č. 2/2013 zo dňa 09.01.2013 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota predmetných pozemkov predstavuje celkovo sumu 9300,00 €, ktorá je tvorená všeobecnou hodnotou pozemku parc. č. 5376/1 v sume 3393,88 €, parc. č. 5376/2 v sume 1475,60  €, parc. č. 5376/3 v sume 1623,16 €, parc. č. 5376/4 v sume 2803,64 €.
V zmysle pokynu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, predkladáme neúplný materiál na rokovanie Miestnej rady, nakoľko v zmysle predchádzajúceho písomného súhlasu primátora hl. mesta SR Bratislavy č. 05 01 0018 13 k odpredaju pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 v k.ú Vinohrady boli stanovené nasledovné podmienky:
-predaj bude uskutočnený v súlade so všetkými ustanoveniami zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vzťahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľností podľa § 9a
-na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných právnych predpisov, okrem reštitučného nároku uplatneného podľa zákona č. 503/2003 Z.z. – (Vyžiadaný od Obvodného pozemkového úradu dňa 08.04.2013)
-v prípade uplatnenia predkupného práva – predkupné právo môže byť dohodnuté len pre hlavné mesto SR Bratislavu – (nedohadujeme)
	V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí navrhujeme schváliť prevod 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že predmetné pozemky sú súčasťou záhrad Žiadateľov a prístup k pozemkom je možný iba cez záhrady Žiadateľov, 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, a to za kúpnu cenu 9300,00 €.
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý

Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu 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 V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.


Miestna rada prijala uznesenie č. 25/14.
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13.	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

Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Mgr. Biharyová  v dôvodovej správe uviedla, že Správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava požiadala o odkúpenie pozemku registra „C“ KN parcely č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2  zapísaného na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto. Pozemok sa nachádza na okraji obytného a priemyselného útvaru mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, pri ul. Hattalova. V súčasnej dobe predmetný pozemok slúži ako parkovisko pri športovom areáli ŠK TESLA (tenisový kurt so zázemím). 

V súčasnej dobe je režim využívania pozemku upravený Nájomnou zmluvou č. 205/2010 zo dňa 03.11.2010. Výška ročného nájmu predstavuje sumu 4,98 € / 1 m2 / rok. Nájom za rok 2013 bol uhradený v celej výške riadne a včas. 

Podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Za osobitný zreteľ je možné považovať skutočnosť, že žiadateľ na základe platnej nájomnej zmluvy sa o pozemok riadne stará a na vlastné náklady vykonáva jeho údržbu. 

Podľa znaleckého posudku č. 101/2010 zo dňa 19.04.2013 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota pozemku predstavuje sumu 112 000,00 €. 

	Navrhujeme v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí schváliť prevod pozemku registra „C“ KN parcely č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2 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: 4398/B, za všeobecnú hodnotu pozemku podľa Znaleckého posudku č. 101/2013 zo dňa 19.04.2013 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu 112 000,00 €.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, p. Szusčík, Ing. Gašpierik

Miestna rada prerokovala 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 a odporučila materiál predložiť  na prerokovanie po obhliadke a prerokovaní na mimoriadnom zasadnutá miestnej rady dňa 3.5.2013 s pripomienkou      

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/15.

14.	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave
 
Materiál  bol  predložený  na  rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Pani Andrášiková, 
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prac. odd. VS, správy bytov a NP v dôvodovej správe uviedla, že nehnuteľnosť – budova Konskej železnice , ktorá sa nachádza na Krížnej ulici č. 33 v Bratislave  súp. č. 3284 s celkovou rozlohou  334 m2, postavená na pozemku parc. č. 211304/1 k.ú. Nové Mesto, zapísaná na LV č. 3749, je v súčasnosti využívaná len čiastočne  a to na I. nadzemnom podlaží, kde sa nachádza sobášna sieň.   Priestory na 2. a 3. nadzemnom podlaží boli v minulosti využívané na kancelárske účely. Nakoľko sú tieto priestory už dlhšiu dobu prázdne,  navrhujeme  vyhlásenie   obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme týchto priestorov.
Celková podlahová plocha týchto priestorov je  393,34 m2. 
Podlahová plocha 2. nadzemného  podlažia  				           212,52 m2
z toho  -  podlahová plocha kancelárií				           	           133,62 m2
            -  podlahová plocha ostatných priestorov
               ( WC, kuchynky, chodby )						 78,90 m2
Podlahová plocha 3. nadzemného podlažia					180.82 m2
z toho  - podlahová plocha kancelárií						134,27 m2
            - podlahová plocha ostatných priestorov				 	46.55 m2
	( WC, chodby, sklady )
 Objekt spravuje oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto..
Priestory na 1. nadzemnom podlaží budú v budúcnosti využívané naďalej ako sobášna sieň s prípravovňou, ďalej  tam bude zriadené informačné centrum a čitáreň.
Obchodná verejná súťaž bude vykonaná v zmysle § 281-288 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a podľa § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným.
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik

Miestna rada prerokovala návrh na vyhlásenie  obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy  o nájme  nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave a odporučila po zapracovaní pripomienok predložiť materiál na rokovanie miestnej rady dňa 21. 5. 2013 s pripomienkami:
	nešpecifikovať účel nájmu

nevymedzovať výšku nájmu
upraviť dobu nájmu minimálne na 10 rokov
v bode 12 vypustiť písm. e) 

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/16.

15.	Návrh na presun finančných prostriedkov rozpočtu na rok 2013 z položky „Rekonštrukcia Horná Vančurova“ na položku „Rekonštrukcia  kanalizácie  na Bojnickej“

Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Pani Andrášiková, prac. odd. VS, správy bytov a NP v dôvodovej správe uviedla, že Časté havarijné stavy na prečerpávacej  stanici   kanalizácie  odvádzajúcej  splašky  zo  4 bytových  domov  na ulici Bojnická a 
veľké finančné náklady za každý jeden havarijný zásah Havarijnou službou na sfunkčnenie prečerpávacej stanice, nás nútia v čo najkratšom čase zrealizovať celkovú rekonštrukciu uvedenej kanalizácie s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezproblémový chod prečerpávacej stanice. 
Návrh výšky sumy v rozpočte na rok 2013  na rekonštrukciu  prečerpávacej stanice kanalizácie bol daný odhadom na 30 000,- €. V tom čase  ešte nebolo zrejmé, že sa bude musieť robiť aj 
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nové výtlačné potrubie, pretože existujúce potrubie je poddimenzované, ako vyplýva z technickej správy z projektovej dokumentácie rekonštrukcie  prečerpávacej stanice kanalizácie pre domy na Bojnickej ulici.
V technickej správe z projektovej dokumentácie  na uvedenú rekonštrukciu prečerpávacej stanice kanalizácie je stanovený rozpočet na stavebné práce a dodávku technických zariadení vo výške 80 640,94 €, čo je čiastka podstatne vyššia, ako je celková suma stanovená na predmetnú akciu v rozpočte na rok 2013. Pretože je nevyhnutné neodkladne situáciu riešiť, pričom je potrebné zvážiť všetky v technickej správe uvedené skutočnosti, predkladáme Miestnej rade návrh na prerokovanie a prehodnotenie tejto plánovanej akcie. Je zrejmé, že náklady na jej plánovanú realizáciu budú  podstatne vyššie, ako boli plánované v rozpočte na rok 2013, avšak v takomto prípade nie je možné s cieľom úspory finančných prostriedkov realizovať rekonštrukciu prečerpávacej stanice kanalizácie s možným rizikom vzniku  problémov pri jej ďalšej prevádzke. Odborný technický posudok je nutné v plnej miere rešpektovať, aby sa predišlo možným komplikáciám pri prevádzke prečerpávacej stanice kanalizácie v ďalších rokoch.
Rozdiel medzi sumou stanovenou v rozpočte na rok 2013 vo výške 30 000 € a sumou vyplývajúcou zo spomínanej projektovej dokumentácie je cca 50 000 €. Keďže ide o veľkú zmenu v rozsahu plánovanej rekonštrukcie  s čím sú spojené zvýšené finančné náklady, je potrebné pôvodne plánovanú sumu v rozpočte navýšiť. Suma, ktorá je skutočne potrebná na realizáciu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, znamená  nárast oproti  rozpočtu na rok 2013 na túto akciu o 50 640,94 €. Túto čiastku je potrebné v rozpočte presunúť z inej akcie, alebo zaradením prostriedkov z Rezervného fondu. 
Na navýšenie pôvodne plánovanej sumy v rozpočte na rok 2013 predkladáme návrh: Plánovaná akcia - "Rekonštrukcia Horná Vančurova" - sa z dôvodu problémov pri vysporiadaní dotknutých pozemkov, týkajúcich sa tejto stavby, nebude tento rok realizovať, pretože k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu je potrebné doložiť právny vzťah k pozemkom, dotknutých stavbou. Neochota vlastníka a zdĺhavé rokovania o vysporiadaní pozemkov nasvedčujú, že k dohode v krátkom čase nedôjde. To znamená, že realizácia akcie "Rekonštrukcia Horná Vančurova", sa v tomto roku neuskutoční. 
Z uvedených dôvodov žiadame o presun  finančných prostriedkov vo výške 50 641 €,  ktorý sa vykoná z programu 4.3, funkčná klasifikácia 0620, položka 717002, zdroj 43, stredisko 0613„ Rekonštrukcia Horná Vančurová „  č. 216 na program 4.3, funkčná klasifikácia 0610, položka 717002, zdroj 43, stredisko 0612 „ Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej „  č. 236.
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš, p. Szusčík, Ing. Gašpierik, Inf. Jánošová, JUDr. Mikulec, Ing. Böhm.

Miestna rada  odporučila finančné prostriedky  vo výške 50 641 €,  na program 4.3, funkčná klasifikácia 0610, položka 717002, zdroj 43, stredisko 0612 „Rekonštrukcia kanalizácie na Bojnickej“  č. 236 z rezervného fondu bez pripomienok

Miestna rada prijala uznesenie č. 25/17.

16.	Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička - Kamzík

Materiál bol predložený na rokovanie bez úvodného slova spracovateľa. Mgr. Biharyová  v dôvodovej správe uviedla, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom 8 zasadnutí dňa 1.12.2007 prijalo uznesenie č. 8/28, ktorým zverilo nehnuteľný a hnuteľný majetok – stavby so súpisným číslom 2827 – horná stanica lanovky na pozemku parc. č. 19614/3 a stavby so súpisným číslom 2827 – dolná stanica lanovky na parc. č. 19614/6 a stožiare lanovky na pozemku parc. č. 19614/4 v k. ú. Vinohrady do správy EKO – podniku VPS so sídlom Halašova 20 v Bratislave, IČO: 00 491 870 
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Dňa 27.09.2005 bola prevádzkovateľovi udelená Štátnym dráhovým úradom so sídlom Klemensova 8 v Bratislave Licencia na prevádzkovanie dopravy na dráhe; evidenčné číslo 01/2005/LD/L. Licencia bola udelená na dobu určitú do 31.05.2005. 

Rozhodnutím č. j. 326/2005-ÚRŽD-Ki, evidenčné číslo 09/2005/LD/L-Zm bolo dňa 30.12.2005 rozhodnuté o predĺžení Licencie na dobu neurčitú.

Základné údaje o lanovej dráhe
Šikmá dĺžka							988,40 m
Vodorovná dĺžka						970,70 m
Prevýšenie							186,00 m
Priemerný sklon trate							%
Konštrukčná rýchlosť LD					2,25 m/s
Prepravná kapacita						342 os/h
Časový interval vozňov						20,50 sek.
Osobný vozeň							2-miestna sedačka
Vzdialenosť vozňov						41,18 m
Poháňacia stanica 						dole
Najvyššia povolená dopravná rýchlosť pri preprave na LD	1,5 m/s

Lanová dráha je určená k osobnej doprave s možnosťou prepravy príručnej osobnej batožiny a zvierat v rozsahu a za podmienok stanovených v prepravnom poriadku. Doprava je poskytovaná celoročne denne okrem stanovenej doby pravidelnej údržby zariadenia lanovej dráhy, ktorá sa spravidla vykonáva v mesiaci máj a október. 
Periodické kontroly strojného zariadenia LD sú vykonávané v rozsahu:
- 14 dennej kontroly	
- mesačnej kontroly
- polročnej kontroly
- ročnej kontroly
- dvojročnej kontroly
- trojročnej kontroly.

3. Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže
Podľa ustanovenie § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č, 138/1991 Zb.“)  v spojení s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. je možné pri prenájme majetku obce postupovať aj spôsobom vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. Postup pri vyhlásení verenej obchodnej súťaže bližšie upravuje Obchodný zákonník v ustanoveniach § 281 a nasl.. Podstatným znakom je vyhlásenie pre neurčitý okruh prijímateľov súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy, v tomto prípade nájomnej zmluvy. 
Na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa vyžaduje písomné, všeobecným spôsobom vymedzenie predmetu požadovaného záväzku a zásady ostatného obsahu predpokladanej zmluvy, určenie lehoty, do ktorej je potrebné podať návrhy a lehoty na oznámenie vybraného návrhu Podmienky je potrebné zverejniť minimálne na 15 dní pred uzávierkou podávania návrhov. 

V tejto súvislosti navrhujeme v podmienkach na uzavretie nájomnej zmluvy uviesť:
	dobu nájmu 20 rokov

minimálna výška nájmu 1,00 € / rok
v prípade nevyhnutných investícií dohodnúť podmienky:
	vykonané investície bez nároku na ich náhradu
pred začatím prác (stavebných) predložiť rozpis plánovaných stavebných úprav a udržiavacích prác a návrh rozpočtu za účelom jeho odsúhlasenia.
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K zrušeniu uverejnených podmienok môže dôjsť len v prípade, že si toto právo obec vyhradí v už uverejnených podmienkach súťaže a zmenu alebo zrušenie uverejnila rovnakým spôsobom akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, Ing. Gašpierik, Ing. Böhm

	Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jedno lanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík a 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
Miestna rada prijala uznesenie č. 25/18.

17.	Návrh  na zmenu funkčného využitia územia

Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ B-NM uviedol, že starostovi mestskej časti bola  dňa 11.4.2013 a opakovane s upresnením územia dňa 25.4.2013 doručená žiadosť Ing. Alexandra Rozina o podporu zmeny funkčného využitia územia v rámci pripravovaných zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z funkcie 1202 – územia poľnohospodárskej zelene a pôdy na funkciu 303 – poľnohospodárska výroba. Ide o pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové mesto, parc. č. 6501, 1251 m2 – ostatné plochy, par. č. 6504, 1794 m2 – vinice a parc. 6507/5, 881 m2 – ostatné plochy. Vo svojej žiadosti uviedol, že v súčasnej dobe sa na uvedenom území zaoberá pestovaním a zušľachťovaním viniča a tejto činnosti sa chce venovať aj v budúcnosti. V tejto súvisloti sa rozhodol rozšíriť svoje podnikateľské aktivity aj na oblasť cestovného ruchu – agroturistiku. Na uvedených parcelách plánuje zrealizovať agroturistickú farmu súčasťou ktorej bude aj zariadenie agroturistiky – vinohradníckeho domu s príslušnými funkciami (bývanie farmárskej rodiny, priestory prechodného ubytovania návštevníkov, vinotéka, špecifické gastronomické zariadenie, vináreň a pod.), ako aj priestory súvisiace s hospodárskym dvorom a priestory pre umiestnenie hospodárskych mechanizmov a strojov. Plánovaná zastavaná plocha objektu zariadenia agroturistiky bude cca 500 m2 , prístup na pozemky je vedený verejnou komunikáciou a na pozemkoch sú tiež všetky potrebné inžinierske siete.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Gašpierik
Miestna rada  prerokovala žiadosť o zmenu funkčného využitia územia a odporučila materiál prerokovať po obhliadke na mimoriadnom zasadnutí miestnej rady dňa 3.5.2013


Miestna rada prijala uznesenie č. 25/19.



Rôzne:

Na rokovanie miestnej rady bola predložená Informácia o projekte rekonštrukcie objektu na Makovického č. 4. K tejto informácii bol prizvaní konateľ spoločnosti Cifra creative corporation, s.r.o. pán Pavol Cifra, ktorého starosta privítal na rokovaní a požiadal ho o prednesenie svojho návrhu.

Pán Cifra uviedol, že na internetovej stránke mestskej časti našiel informáciu o možnosti prenájmu resp. predaja OS Makovického. V ponuke na rekonštrukciu domu uviedol, že v prízemnom priestore budú vytvorené kancelárske priestory a v pivničnom priestore kotolňa. Na prvom poschodí by chceli vybudovať byty (2) a v podkrovnom priestore by vybudovali bytový priestor. Na pozemku by vedeli vybudovať 10 parkovacích miest. 
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Mgr. Kusý, poďakoval pánovi Cifrovi za prezentáciu, zároveň ho upozornil, že v prípade, že sa mestská časť rozhodne dať tento priestor do prenájmu musí byť vypísaná obchodná súťaž v ktorej  budú uvedené podmienky prenájmu.

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, Ing. Böhm

Miestna rada  prerokovala Informáciu o projekte rekonštrukcie objektu na Makovického č. 4


Po prerokovaní materiálov starosta MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť, pozval ich na rokovanie výjazdového zasadnutia miestnej rady dňa 3. 5. 2013  a  ukončil  rokovanie MR.      






Ing.  Ľudovít   Kollárik 					    Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           		starosta   




	
 Ing. Anna Jánošová
overovateľ















Bratislava 3. 5. 2013
Zapísala: Júlia Červenková
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