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U Z N E S E N I A

z  28. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  17. septembra  2013


Miestna rada prerokovala : 
   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 28/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 28/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/03
   4.  Návrh  Dodatku č. 3 Rokovacieho  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/04  -  stiahnuté z rokovania
   5. 	Návrh  Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/05  -  stiahnuté z rokovania
   6.   	Návrh  Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/06  -  stiahnuté z rokovania
   7.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o organizácii miestneho referenda
          uznesenie č. 28/07
   8.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/08
   9.   Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          uznesenie č. 28/09
 10.   Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/10  -  stiahnuté z rokovania
 11.   Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/11  -  stiahnuté z rokovania
 12.   Návrh investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
          uznesenie č. 28/12
 13.  Návrh  na zníženie nájmu na  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J. C. Hronského č. 16, Bratislava,  pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o. 
          uznesenie č. 28/13
 14.   Návrh  na  prevod  majetku z  mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto  na  EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
          uznesenie č. 28/14
 15.   Správa  o činnosti  škôl  a  školských  zariadení  v  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto za školský rok 2012/2013 
          uznesenie č. 28/15
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 16.  Návrh na odpísanie pohľadávky EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava – AMMERA, s.r.o.
          uznesenie č. 28/16
 17.  Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014
          uznesenie č. 28/17
 18.  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným
          uznesenie č. 28/18
 19.   Návrh na  schválenie zriadenia odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551
          uznesenie č. 28/19
 20. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto – parc. č. 11279/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.037 m2  v  časti  81 m2  a  parc.  č. 15125 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere 3.107 m2 v časti 3.001 m2   pre  Národný futbalový štadión, a.s.
          uznesenie č. 28/20  -  stiahnuté z rokovania
  21.  Návrh na predaj pozemku registra „E“ p.č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m2 zapísaný na „LV 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava
          uznesenie č. 28/21
  22.  Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 356/2003 zo dňa 13.11.2003
          uznesenie č. 28/22
Informácia 
	o ukončení Nájomnej zmluvy s p. Klaudiou Markovou – NP na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave 
Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou
          uznesenie č. 28/23
  24.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave
          uznesenie č. 28/24
   25. Návrh dohody o prevzatí záväzku
         uznesenie č. 28/25
  26.  Architektonická štúdia Materská škola Za Kasárňou, Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 28/26
 
Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.- 26.  nasledovné uznesenia: 

28/01  Miestna rada
s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkami:
	z programu rokovania stiahnuť materiál :

	Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM

	do programu rokovania zaradiť materiály:

	Návrh na predaj pozemku registra „E“ p.č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m2 zapísaný na „LV 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, rod. Šuranová, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava
	Architektonická štúdia Materská škola Za Kasárňou, Bratislava-Nové Mesto
	Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 356/2003 zo dňa 13.11.2003
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie  Nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave
	 Informácia o ukončení Nájomnej zmluvy s p. Klaudiou Markovou – NP na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave
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	Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou
	Návrh dohody o prevzatí záväzku

           				                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Stanislava Winklera
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/03   Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
trvá plnenie uznesení:
    	       2MMR/11, 19/09, 25/13, 25/14, 26/06, 27/04, 27/08
	2.    splnené boli uznesenia:
26/15, 27/03, 27/05,  27/06, 27/07
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/04   Miestna rada
sťahuje z rokovania 
Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho  poriadku  Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/05   Miestna rada
sťahuje z rokovania 
Návrh Dodatku  č. 4 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           				          						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/06   Miestna rada
sťahuje z rokovania 
Návrh Dodatku  č. 6 Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           				 						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/07   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 o organizácii miestneho referenda
           - s pripomienkou		                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/08   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 č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií  z  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
           - s pripomienkou		                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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28/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Dodatok č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
           - s pripomienkou		                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 2
28/10   Miestna rada
zobrala na vedomie
s pripomienkou:
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- predložiť materiál na rokovanie v januári 2014          	
 
28/11   Miestna rada
sťahuje z rokovania 
Návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

28/12   Miestna rada
sťahuje z rokovania 
Návrh investičných akcií  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014

28/13   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
zníženie nájmu  za  prenájom nebytového priestoru  na ul.  J. C. Hronského č. 16, Bratislava,  pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s. r. o., so sídlom na Bjőrnsonovej č. 7, ktorý v týchto priestoroch prevádzkuje rýchločistiareň o 15 % z ročného nájmu na obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prevod  majetku – motorové vozidlo Škoda Felicia BA- 267 EN z  mestskej  časti  Bratislava-
Nové Mesto  na  EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
správu o  činnosti škôl a  školských zariadení  v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2012/2013 
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/16   Miestna rada
s c h v a ľ u j e 
odpísanie pohľadávky EKO-podniku VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, voči dlžníkovi AMMERA, s.r.o., v celkovej výške 344,12 €
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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28/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014
	s pripomienkami:

	a)  v prílohe č. 1 vypustiť údržbu vnútroblokových komunikácií uvedených v bode V. písm. c)
	v prílohe č. 2 vypustiť údržbu vnútroblokových komunikácií uvedených pod písm. b) 
	v prílohe č.3 vypustiť údržbu vnútroblokových komunikácií uvedených pod písm. b)

2. údržbu komunikácií uvedených v bode 1 realizovať len v prípade navýšenia finančného krytia								Hlasovanie : za : 8
      					                                   	       		                 proti : 0
										          zdržali sa: 0
28/18   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom vlastným
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/19   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
zriadenie odplatného vecného  bremena  na pozemku  registra  „C“  KN parcela č. 12204/3 v k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 551 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3879/B za účelom uloženia káblového elektrického vedenia. Odplata vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom č. 181/2013 zo dňa 10. 7. 2013, vypracovaným Ing. Petrom Vinklerom, vo výške 11.000,00 € za podmienky, že zmluva o zriadení vecného bremena bude žiadateľom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v  miestnom zastupiteľstve a odplata bude pripísaná na účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v lehote 15 dní od podpísania zmluvy o zriadení vecného bremena oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude žiadateľom v uvedenom termíne podpísaná a odplata v uvedenej lehote nebude pripísaná na účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,  uznesenie stráca platnosť.
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/20   Miestna rada
            sťahuje z rokovania 
Návrh  na  schválenie  prípadu  osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  prenájmu  časti pozemkov 
registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto – parc. č. 11279/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.037 m2  v  časti  81 m2  a  parc.  č. 15125 – zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere 3.107 m2  v časti 3.001 m2   pre  Národný futbalový štadión, a.s.

28/21   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
predaj  pozemku  registra  „E“  parc.  č.  19477/1 –  vinice  o  výmere  68 m2, ktorý je Správou 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu vedený na LV č. 6747 v katastrálnom území Vinohrady 
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pre manželov Ing. Jána Janeka, rod. Janeka, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Evu Janekovú, rod. Šuranovú, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok registra „E“ parc. č. 19477/1 je situovaný uprostred pozemkov registra „C“ KN:

	parc. č. 19465/33 a parc. č. 19470/219, ktoré sú Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidované na LV č. 6693 a sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov             Ing. Jána Janeka a Evy Janekovej

a
	parc. č. 19470/218 a parc. č. 19470/220, ktoré sú Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu evidované na LV č. 6003, ktorých sú manželia Ing. Ján Janek a Eva Janeková väčšinoví spoluvlastníci.
	

Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom posudku č. 95/2013 zo dňa 15.04.2013 vo výške 9 500,00 € 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 : 5
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 2

28/22   Miestna rada
o d p o r ú č a
rokovať o možnosti uzatvorenia novej nájomnej zmluvy so spoločnosťou POLUS Tower 2, a.s. so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, 
                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 1

28/23   Miestna rada
            1.   prerokovala 
      predložený návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok, podľa ktorého Mestská časť Bratislava – Nové Mesto uhradí svoj záväzok voči p. Klaudii Markovej vo výške 32.270,83 €, v lehote do 31.12.2013.
       - s pripomienkami

            2.   odporúča 
      predložiť materiál po zapracovaní pripomienok na najbližšie rokovanie miestnej rady
               						Hlasovanie : za : 2
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 6
28/24   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej ul. č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súpisné číslo: 2315 na parc. registra „C“ č.  6742/1 o výmere 411 m2, vo vlastníctve Hlavného Mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“  s priloženými podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
- bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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28/25   Miestna rada
            o d p o r ú č a
            Miestnemu zastupiteľstvu
           s c h v á l i ť 
Dohodu o prevzatí záväzku Hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúceho z rozhodnutí:
	Star-271/2009 ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08.04.2009
	Star-2109/2010/ ÚPŽP – 2040/2010/AKM
	Star-1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013,

podľa ktorej Mestská časť Bratislava-Nové Mesto preberá záväzok Hlavného mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu
- bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
28/26   Miestna rada
berie na vedomie 
architektonickú štúdiu Materská škola Za Kasárňou, Bratislava-Nové Mesto
           - s pripomienkami                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0







	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta








Ing. Stanislav Winkler
overovateľ






Bratislava	17.09.2013     
Spracovala :  	Júlia Červenková
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