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U Z N E S E N I A
zo 6. mimoriadne zvolaného zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konaného dňa   23. augusta  2013

 1.   Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov záznamu a uznesení
         uznesenie číslo: 6MMZ/01
 2.   Schválenie programu rokovania
         uznesenie číslo: 6MMZ/02
 3.  Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
         uznesenie číslo: 6MMZ/03
 4.  Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Cádrova
         uznesenie číslo: 6MMZ/04
 5. Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1, Bratislava pre Agentúru LUPO, s.r.o.
         uznesenie číslo: 6MMZ/05
 6.  Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32 a parc. č. 15140/2 pre k.ú. Nové Mesto, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidovaných na LV č. 3749 v areáli ZŠ Kalinčiakova pre spoločnosť Golf Club Prievaly, a.s. so sídlom Vajnorská 98H, 831 04 Bratislava, IČO: 46 306 021, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5381/B 
         uznesenie číslo: 6MMZ/06
  7. Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
         uznesenie číslo: 6MMZ/07
  8. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy ZŠsMŠ so sídlom Sibírska č. 39, 831 02 Bratislava, IČO: 31 785 221 
         uznesenie číslo: 6MMZ/08
  9. Návrh aktualizácie č. 2 Integrovanej stratégie rozvoja mestských častí (ISRMO)
         uznesenie číslo: 6MMZ/09
10. Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1922/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 , katastrálne územie Nové Mesto podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Janu Hergottovú, rod. Bartalskú, bytom Pluhová 59, 831 03 Bratislava
        uznesenie číslo: 6MMZ/10
11. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 13587/3, 13587/2 a 13589/7 vo vlastníctve Istrochem-u Reality, a.s., so sídlom na Nobelovej č. 34, Bratislava
         uznesenie číslo: 6MMZ/11
12. Návrh na zverenie do správy „STROM ŽIVOTA“ trojrozmerná plastika EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
         uznesenie číslo: 6MMZ/12
13. Návrh:    
      a)    na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 5735 m2 od firmy ISTROCHEM Reality, a.s.
      b)  na kúpu pozemkov v k.ú. Nové Mesto o celkovej výmere 3621 m2 od firmy ISTROCHEM Reality, a.s.
         uznesenie číslo: 6MMZ/13
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14. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvorených 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, evidovaných v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o. ) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina Slaninku
         uznesenie číslo: 6MMZ/14 – stiahnuté z rokovania
15. Návrh – upresnenie rozpočtu MČ B-NM ba rok 2013
         uznesenie číslo: 6MMZ/15 – stiahnuté z rokovania

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-15 uznesenia: 

6MMZ/01    Miestne zastupiteľstvo
    s c h v a ľ u j e
členov návrhovej komisie
Ing. Andreu Vítkovú, za zastupujúcu predsedníčku návrhovej komisie 
Ing. Helenu Bánsku, Csc,
Vladimíra Margoliena
2.  overovateľov záznamu a uznesení
JUDr. Richarda Mikulca
Mgr. Mareka Bobáka
   - bez pripomienok	  					Hlasovanie : za : 14
      					                                          	                                   proti :  0									                           zdržali sa :  0
6MMZ/02  Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program  rokovania 
	s pripomienkou :

z programu rokovania sa sťahujú materiály: 
- Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja novovytvorených 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, evidovaných v Geometrickom pláne č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o. ) pre MUDr. Arnošta Kolozsiho s manželkou, Ing. arch. Augustína Konráda, Ing. Františka Stupku s manželkou a Ing. Martina Slaninku
- Návrh – upresnenie rozpočtu MČ B-NM na rok 2013
									Hlasovanie : za : 14
                     			                                                                            proti :    0									                           zdržali sa :   0                                                                   
6MMZ/03   Miestne zastupiteľstvo
 konštatuje, že:
 1.   trvá termín plnenia uznesení:
      22/20, 8/15, 11/18, 11/22,  13/18/B, 14/09/B, 15/21, 5MMZ/03, 17/05,  17/14,  17/21,  17/24,  17/25,  17/26,  17/27,  17/29,  17/30,  17/33, 17/34, 17/35
2.   splnené sú uznesenia:
   15/20,  16/08,  17/03,  17/04,  17/06,  17/07,  17/08,  17/09,  17/10, 17/11, 17/12, 17/13,  17/15,  17/16,  17/17, 17/18, 17/20,  17/22,  17/23,  17/28,  17/31,  17/32,  17/36,  17/377
3.   ruší uznesenie:
     11/22, 17/19
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/04    Miestne zastupiteľstvo
                     A.    s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23
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B.  u k l a d á
      Dodržiavať ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) pri uzatváraní pracovno-právnych vzťahov s pracovníkmi organizácie
								Zodpovedný: riaditeľka organizácie
								Termín: ihneď
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/05   Miestne zastupiteľstvo
 s c h v a ľ u j e
 zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov  v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre Agentúru LUPO, s.r.o. nasledovne:
       - nájomné za rok 2013 znížiť od 1.9.2013 o 20%
       - nájomné za rok  2014 znížiť o 38 %
      - nájomné za rok 2015 znížiť o 38 %
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/06    Miestne zastupiteľstvo
  s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto:
-	parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         	576 m2 
-	parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere           	414 m2,
ktoré sú Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedené  na liste vlastníctva č. 3749, pričom rozsah prenajímaného záberu je  990 m2 vonkajších plôch tvoriacich areál Základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave; na dobu určitú päť rokov počnúc 01. 09. 2013;  pre GOLF Club Prievaly a.s. so sídlom Vajnorská 98H, 831 04 Bratislava, IČO 46 306 021; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  z dôvodu, že v Základná škola, so zameraním na ľadový hokej a futbal, má vo svojom školskom programe zameranie na všeobecnú pohybovú prípravu, kde sa okrem iného plánuje vyučovať aj golf ako perspektívne sa rozvíjajúci šport na Slovensku; a v súčasnej dobe sa na vyššie citovaných pozemkoch nachádzajú tenisové kurty a streetbalové ihrisko, ktoré sú využívané minimálne, pričom ich stav si vyžaduje investíciu odhadovanú na 20 000,00 €. Nájomca na premete nájmu vybuduje na vlastné náklady športový areál určený k výučbe golfu, na ktorom sa budú nachádzať tréningové odpaliská, cvičná lúka pre krátku hru, a ktorý po ukončení nájmu daruje mestskej časti a zároveň prispeje k revitalizácií detského ihriska v mestskej časti; za nájomné vo výške: 1970,10 €/rok
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/07    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených dňa 26.06.2012
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/08    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov, ktorý je zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v prospech Základnej školy s Materskou školou na Sibírskej ulici, a to konkrétne: 
pozemok - parcela registra „C“ č. 11873/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 726 m2 v účtovnej hodnote vo výške 36.148,15 €,
pozemok - parcela registra „C“ č. 11873/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1530 m2 v účtovnej hodnote vo výške 76.180,07 €, 
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stavba nachádzajúca sa na pozemku – parc. č. 11873/1 so súpisným číslom 3219 – Materská škola, Pionierska 12 A v účtovnej hodnote vo výške 404.600,- €; 
zapísaného na liste vlastníctva č. 2382 vedenom Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu pre  k. ú.  Nové  Mesto,  okres  Bratislava  III, obec Bratislava mestská časť Nové Mesto, za účelom prevádzkovania elokovaného pracoviska Základnej školy s Materskou školou na Sibírskej ulici – „Materskej školy Pionierska“.
   - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
                                                                                                      proti :   0
                                                                                                          		      zdržali sa :   0                                                                              
6MMZ/09  Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
A.)  r u š í  
 uznesenie MZ   č.  12/12 bod B 1.- 6.   zo dňa 25.9.2012

s c h v a ľ u j e
1.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
 	              „Revitalizácia verejného priestranstva “Rešetková – Osadná “
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO  za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva“ Rešetková – Osadná“, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  22 524,87  EUR, 
realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“. 

2.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
   „Revitalizácia verejného priestranstva -Rekonštrukcia parku Hálková  “
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva - Rekonštrukcia parku Hálková  “, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava- Nové Mesto vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  24 279,92 EUR ,
realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“. 

3.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
    „Obnova ZŠ s MŠ  Odborárska“
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Obnova ZŠ s MŠ  Odborárska“, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom 
	BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
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	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov  mestskej časti Bratislava- Nové Mesto vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  33 169,64 EUR  a dofinancovanie neoprávnených nákladov projektu v objeme minimálne 49 630,86 EUR,
	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,
	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.


4.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s  MŠ Za kasárňou“
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Obnova ZŠ s  MŠ Za kasárňou“, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  40 710,00 EUR  a dofinancovanie neoprávnených nákladov projektu v objeme minimálne 181 452,24 EUR,
	realizáciu danej ŽoNFP uvedenej v bode a)  v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,  
	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.

5.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s MŠ Česká  “
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Obnova ZŠ s MŠ Česká“, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  34 854,16 EUR a dofinancovanie neoprávnených nákladov projektu v objeme minimálne  32 353,26 EUR,   
	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.

6.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská“
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK /2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská “, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
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	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo výške minimálne 5 % z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  27 523,42 EUR a dofinancovanie neoprávnených nákladov projektu v objeme minimálne 327 053,91 EUR,   
	realizáciu danej ŽoNFP uvednú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“.


7.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská“
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská“, ktorého ciele sú v súlade s platným  Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, Územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  vo výške minimálne 5 % z celkových   oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške  15 079,09 EUR,  
	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
      					                                          	                                   		proti :   0								                         	                           zdržali sa  :  0


6MMZ/10  Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
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 65 600,00 € 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 obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
      					                                          	                                   		proti :   0								                         	                           zdržali sa  :   1


6MMZ/11 Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
za  účelom  uloženia  výtlačného potrubia  z prečerpávacej stanice kanalizácie z bytových domov na Bojnickej  č. 19 – 25  
1/  zriadenie  vecného  bremena na pozemky  parc. č. 13 587/3, 13 587/2 a 13 589/7  vo vlastníctve  Istrochem-u Reality, a.s. so sídlom  na Nobelovej č. 34, Bratislava, na dobu určitú do  30.6.2023
2/  cenu  33,19 €/bm   za  zriadenie  vecného bremena,  ktorá pri dĺžke  trasy  100 bm  predstavuje  jednorazovú sumu 3 319 €
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3/  Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  Mgr. Rudolfa Kusého  k  podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena  na  pozemku  vo  vlastníctve   Istrochem Reality, a.s.  so  sídlom  na  Nobelovej  č. 34  Bratislava.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
      					                                          	                                   		proti :   0								                         	                           zdržali sa  :   1

6MMZ/12  Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
zverenie trojrozmerne plastiky „Strom života“ (glazovaná kamenina s osadením – výška 3,5 m), ktorá sa nachádza vo voľnom priestranstve rekreačného areálu Kuchajda v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do správy EKO-podniku VPOS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava v celkovej hodnote 33 160,72 €
      - bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 14
      					                                          	                                   		proti :   0								                         	                           zdržali sa  :   1

6MMZ/13  Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
a)	kúpu pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Nové Mesto: 
- parc. č. 13440/66, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2 vedená na LV č. 477
- 	novo vytvorená parc. č. 13433/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 893 m2, ktorá vznikla pričlenením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 824 m2 k pozemku parc. č. 13433/11 o výmere 69 m2,  a to  na základe Geometrického plánu č. 14/2012 zo dňa 20.09.2012 vyhotoveného spol. POINTS, s.r.o., so sídlom: Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 380 107
- 	novo vytvorená parc. č. 13433/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 720 m2, ktorá vznikla odčlením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 720 m2,  a to na základe Geometrického plánu č. 14/2012 zo dňa 20.09.2012 vyhotoveného spol. POINTS, s.r.o., so sídlom: Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 380 107
- 	novo vytvorená parc. č. 13442/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1277 m2, ktorá vznikla pričlenením pozemku parc. č. 13442/3 o výmere 142 m2 k časti pozemku parc. č. 13442/7 vo výmere 1135 m2 na základe Geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 25.10.2012 vyhotoveného spol. POINTS, s.r.o., so sídlom: Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 380 107za cenu vo výške 10,- €/ m2, pričom pri celkovej výmere 3621 m2 je celková kúpna cena vo výške 43.452,- € vrátane DPH.

Zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 43.452,- € vrátane DPH na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode a) tohto uznesenia.

b)	prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Nové Mesto: 
	parc. č. parc. č. 13 440/27, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2 vedená na LV č. 477,

parc. č. 13 440/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/29, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2 vedená na LV č. 477,
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	parc. č. 13 440/32, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 vedená na LV č. 477,

parc. č. 13 440/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2 vedená na LV č. 477,
	 parc. č. 13 440/36, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/39, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/40, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/43, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/44, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 440/45, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/46, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/48, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/49, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/50, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/51, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/52, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/53, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/54, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/55, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/56, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/57, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 vedená na LV č. 477,
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	parc. č. 13 440/58, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 vedená na LV č. 477,

parc. č. 13 440/59, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/60, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/61, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 440/62, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vedená na LV č. 477,
	parc. č. 13 442/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 vedená na LV č. 477,
parc. č. 13 442/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 vedená na LV č. 477,
	novo vytvorená parc. č. 13442/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2, ktorá vznikla odčlenením z pozemku parc. č. registra „C“ KN 13442/7 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4859 m2 vedeného na LV č. 477, a to na základe Geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 25.10.2012 vyhotoveného spol. POINTS, s.r.o., so sídlom: Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 380 107,
	novo vytvorená parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 1389 m2, ktorá vznikla odčlenením z pozemku parc. č. registra „C“ KN 13442/7 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4859 m2 vedeného na LV č. 477, a to na základe Geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 25.10.2012 vyhotoveného spol. POINTS, s.r.o., so sídlom: Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, IČO: 31 380 107 za celkovú cenu nájmu vo výške 32,- € / mesačne na obdobie do 31.05.2018.

Nájom za predmetné pozemky bude uhrádzaný z bežných výdavkov z položky č. 636001 Nájomné za budovy, objekty z kapitoly 1.1.6 – Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku

c) 	Ruší uznesenie z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 2.2.2013 č. 15/21.
- bez pripomienok	  						Hlasovanie : za : 15
				                                          	                                   		                 proti :   0
									          zdržali sa:   0
6MMZ/14  Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania 
návrh na predaj novovytvorených pozemkov registra „C“ KN:
	parc. č. 5376/1 – záhrady o výmere 23 m2 pre MUDr. Arnošta Kolozsiho a Ingrid Kolozsiovú, obaja trvale bytom Ďumbierska 4, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/2 – záhrady o výmere 10 m2 pre Ing. arch. Augustína Konráda bytom Ďumbierska 14, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/3 – záhrady o výmere 11 m2, pre Ing. Františka Stupku a Annu Stupkovú obaja trvale bytom Ďumbierska 16, 831 01 Bratislava
	parc. č. 5376/4 – záhrady o výmere 19 m2, pre Ing. Martina Slaninku bytom Hrabový Chodník 3, 831 01 Bratislava

pre k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli rozdelením pôvodného pozemku registra „C“ KN parc. č. 5376 - ostatné plochy o výmere 63 m2 vedeného Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu na LV č. 3673 pre k. ú. Vinohrady; na základe overeného GP č. 06/2012 (vypracovanom GEOTEAM, spol. s r.o.), ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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6MMZ/15  Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania 
návrh na upresnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v časti investičných akcií – realizácia „Obnova a nadstavba MČ Odborárska“ v súlade s dôvodovou správou
       


	     












	Ing. Ľudovít Kollárik				 	            Mgr. Rudolf Kusý
                     prednosta						                     starosta




Ing. Andrea Vítková 
zastupujúci predseda  návrhovej  komisie







                  Mgr. Marek Bobák   				       JUDr. Richard Mikulec
         overovateľ	 			      	                 overovateľ














Bratislava       23. 8. 2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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