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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:

1.trvá termín plnenia uznesení:

22/20, 8/15, 11/18, 13/18/B, 14/09/B, 5MMZ/03, 17/14, 17/24, 17/25, 17/26, 17/27, 17/30,  17/34, 17/35, 6MMZ/10, 6MMZ/11, 6MMZ/14

2. splnené sú uznesenia:

17/05, 17/21, 17/29, 17/33, 6MMZ/03, 6MMZ/04, 6MMZ/05, 6MMZ/06, 6MMZ/07, 6MMZ/08, 6MMZ/09, 6MMZ/12, 6MMZ/13

3. Ruší uznesenie

15/21, 6MMZ/15




















                 	







                                             Správa
o plnení  uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava- Nové Mesto
        ________________________________________________

1. Uznesenia v konaní:

Dátum prijatia uznesenia : 20.4.2010
22/20 Miestne zastupiteľstvo
           s c h v a ľ u j e 
           nový text uznesenia č. 20/18 zo dňa 15. 12. 2009 nasledovne :
           „Miestne zastupiteľstvo 
             ukladá   prednostovi MÚ
priebežne predkladať časový plán kultúrno-spoločenských akcií spolufinancovaných mestskou časťou vo všetkých kluboch dôchodcov
Vyhodnotenie: v konaní, pravidelne sa predkladá

			
Dátum prijatia uznesenia:13.12.2011
8/15 Miestne zastupiteľstvo
         s ť a h u j e   
         z rokovania materiál 
návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 11360/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parcely č. 11360/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, spolu o výmere 68 m2, zapísané na LV č. 31 v k.ú. Nové Mesto manželom - JUDr. Ľubomír Voloch a Jana Volochová, obaja bytom Robotnícka 9, Bratislava, za cenu znaleckého posudku č. 191/2011 zo dňa 30.09.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, 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 7 771,33 € 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 primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy. 
V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Vyhodnotenie : v konaní


Dátum prijatia uznesenia : 26.6.2012							                          
11/18 Miestne zastupiteľstvo
        s ť a h u j e   
          z rokovania
predaj stavby prípojka VN- vzdušná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka VN - zemná na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, trafostanica na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, transformátor na parcele registra „C“ KN č. 19614/1, prípojka NN k hornej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4, prípojka NN k dolnej stanici lanovky na parcele registra „C“ KN č. 19614/1 a č. 19614/4 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť Západoslovenská energetika a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551  ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu: 18.885,60  € bez DPH s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V prípade, že kúpna zmluva nebude budúcim kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Vyhodnotenie: v konaní 





Dátum prijatia uznesenia: 13.11.2012
13/18 Miestne zastupiteľstvo
          B. z a v ä z u j e 
              starostu mestskej časti
	  zabezpečiť realizáciu a ukončenie prác na menovaných objektoch do 23.8.2013
- bez pripomienok
Vyhodnotenie : v konaní
Starosta na rokovaní MZ  konaného 23.8.2013 informoval o stave plnenia uznesenia:
Výňatok zo stenozáznamu z rokovania MZ 23.8.2013 k plneniu uznesenia MZ č. 13/18 z 13.11.2012
„Poslanec Ing. P. G a l a m b o š : 
Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som sa chcel opýtať na uznesenie 13/18 z rokovania novembrového z roku 2012. Je to tá škôlka a škola Sibírska, Legerského a Pionierska. Dneska je 23., myslím tam termín bol 22. V akom je to štádiu plnenie tohto uznesenia? Ďakujem pekne.
Starosta Mgr. R. K u s ý : 
Ďakujem pekne.  Máme tu pána Baníka? (Nie. Príde.) Nemusíme čakať.
Pán poslanec, ja mám prehľad, keďže sa stretávam každý týždeň s investičným oddelením a tlačím už tieto veci očami. 
V marci bola vyhlásená verejná súťaž na opravu strechy a na zateplenie strechy Materskej školy Legerského. V polovici júna sme mali víťaza. Začiatkom júla nám oznámil, že má veľa zákaziek a nebude realizovať. Oslovili sme následne druhého, podpísali sme s ním zmluvu. Dva týždne nereagoval, nenastúpil na stavbu. Oslovili sme tretieho. Podpísal minulý týždeň zmluvu a mal by dnes, resp. zajtra v sobotu nastúpiť na stavbu. 
Druhá stavba, o ktorej hovoríme sú okná. 
Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie neumožňuje delenie zákazok a urobiť samostatne Sibírsku by znamenalo delenie zákazok, urobili sme veľkú súťaž na oknách na štyroch budovách našej mestskej časti. Ide konkrétne o Základnú školu Sibírsku, Gymnázium Česká, Materskú školu Legerského a Materskú školu Šuňavcová.
V tejto chvíli by sme mali mať víťaza. A budúci týždeň by sa mala podpisovať zmluva; ak mám úplne čerstvé informácie z obstarávania. 
To znamená, potom bude zhruba tri týždne tie okná vyrábať. Počítam, že koncom septembra nastúpia a budú realizovať všetky štyri stavby.“ 

Vecné plnenie jednotlivých investícií
MŠ Légerského – strecha, zateplenie
Realizácia prác pre predpokladaný náklad 50.000 €
VO – vypísané 21.3.2013, podávanie návrhov do 12.4.2013
Prvý záujemca odstúpil
Druhá zmluva zverejnená 16.7.2013 (35.605,03 €) - odstúpil
Tretí záujemca predložil zlý rozpočet – odstúpil
Štvrtá zmluva zverejnená 23.8.2013 (39.819,15 €) – odstúpil
Piata zmluva zverejnená 19.9.2013 (44.099,94 €) dodávateľ nastúpil a práce sa vykonávajú

MŠ Pionierska – stavebné úpravy
Realizácia prác pre predpokladaný náklad 174.212,64 €
VO – vypísané 11.4.2013, podávanie návrhov do 6.5.2013
Prvá zmluva zverejnená 16.7.2013 (131.163,19 €)
Druhý záujemca odstúpil
Tretia zmluva je na podpise u p. starostu (166.850,88 €)

Výmena okien (Sibírska, Légerského, Šuňavcova, Česká)
Realizácia prác pre predpokladaný náklad 370.000 €
VO – vypísané 3.6.2013, podávanie návrhov do 5.7.2013
Nie je ukončený proces verejného obstarávania


Dátum prijatia uznesenia : 11.12.2012
14/09    Miestne zastupiteľstvo
B:  s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti:
vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2013 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú :
a)  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu do výšky 5%, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b)   povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí alikvotných vyšších príjmov,
c)  viazanie rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8. zákona č. 583/2004 Z.z.
           C:  o d p o r ú č a   z o b r a ť   n a   v e d o m i e
                    návrhy rozpočtov na roky 2014 a 2015
Vyhodnotenie : v konaní				                                          
 

Dátum prijatia uznesenia: 15.3.2013
5MMZ/03  Miestne zastupiteľstvo
                   s c h v a ľ u j e
                   úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013 v celkovej čiastke príjmov vo výške 18.871.616,00 € a výdavkov vo výške 18.837.307,00  €
- bez pripomienok							
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        
                                      

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/14	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje z rokovania
návrh Dodatku č. 2 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        
	                                        

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/24	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
kapitálové výdavky  pre EKO-podnik VPS pre rok 2013:
položka	prostriedok					      počet	cena s DPH
1.komunálne multifunkčné vozidlo + radlica +              1 ks           215.000 € zásobník sypač soli + trojstranná sklápateľná korba
 		zametacia nadstavba				        1 ks	  45.000 €
                        Výdavky celkom s DPH 20%:				260.000 €
               2.  zapojenie Rezervného fondu vo výške 260.000,00 € do finančných operácií na vykrytie schválených kapitálových výdavkov.
- bez pripomienok	  							
Vyhodnotenie: v konaní, realizuje sa VO      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/25	Miestne zastupiteľstvo	
b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh  dofinancovania  mimoriadnych výdavkov  pre EKO-podnik  verejnoprospešných služieb, Hálkova č. 11, Bratislava pre rok 2013
      - s pripomienkou:
         po získaní finančných prostriedkov na krytie mimoriadnych výdavkov predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/26	Miestne zastupiteľstvo	
A. s c h v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 72.000 € a použitie finančných prostriedkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013 pre objekt Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava:
položka	účel								cena bez DPH
         1.		rekonštrukcia vstupov						35.000 €
         2.		inštalácia monitorovacieho systému				10.000 €
         3.		realizácia navrhovaných bezpečnostných požiarnych opatrení	15.000 €
					Výdavky celkom s DPH 20 %:	             72.000 €
B. navýšenie kapitálových výdavkov vo 72.000 € zapojením Rezervného fondu na uvedený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní, realizuje sa VO     					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/27	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
1.	zníženie rozpočtu vo výške 22 000 € v časti kapitálových výdavkov, určených na revitalizáciu ihrísk, športovísk a parkov  a na modernizáciu prvkov zariadenia detských ihrísk, z programu 4.3 –Cestná doprava – výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie, z položky funkčnej klasifikácie 0443, ekonomickej klasifikácie 717002, analytika 311, kód zdroja 43
2.	zvýšenie rozpočtu pre príspevkovú organizáciu EKO – podnik VPS - poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky  vo výške 22 000 €, účelovo viazaného na nákup a osadenie detských prvkov, vrátane dopadových plôch, na detských ihriskách  
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní, realizuje sa VO     					                                        

  		

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/30	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme: 
● časti stavby - Lanovky - hornej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/3 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k.ú. Vinohrady,
● stavby - Lanovky - dolnej stanice so súpisným č. 2827 nachádzajúcej sa na parc. č. 19614/6 zapísanej na LV č. 2275 nachádzajúcej sa v k.ú. Vinohrady,
● príslušenstva a súčastí stavieb Lanovky – hornej a dolnej stanice, t.j. visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom,
● stožiarov lanovej dráhy, 
● pozemku parcely registra “C“ č. 19614/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 601 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      152 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/7 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      426 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady,
● časť pozemku parcely registra “C“ č. 19614/9 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere      268 m2 zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady“
b) priložené obchodné podmienky verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti hornej lanovky a dolnej lanovky vrátane ich príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík, stožiarov lanovej dráhy, ako aj prislúchajúcich pozemkov. 
- bez pripomienok
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        

 						
Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/34	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1.   Navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške  13 500,00 € pre  ZŠ s MŠ Sibírska na zariadenie dvoch tried materskej školy Pionierska, a to: 
-  skriňová zostava na spanie - 2 ks, spolu 6 000,00 € s DPH,
-  zostava šatňových skriniek – 2 ks, spolu 3 500,00 € s DPH,  
-  zostava  bezpečnostných  krytov na radiátory, suma 4 000,00 € s DPH
2.  Navýšenie kapitálových príjmov vo výške  13 500,00 € zapojením rezervného fondu na stanovený účel
3. Presun v časti bežných výdavkov  z programov:
a)   vo výške 5 000,00 € z programu ÚŠF a VO – všeobecné služby:
   Funkčná klasifikácia 01116, Ekonomická klasifikácia 637004 - Všeobecné služby, Kód zdroja 41, Program 1.1.5, Hospodárske stredisko  0028,
b)   vo výške 3 000,00 € z programu Prieskumy, rozbory  a monitoring – prieskum na  zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia: 
Funkčná klasifikácia 0560, Ekonomická klasifikácia 637011- Štúdie, expertízy, posudky, Analytika 003, Kód zdroja 41,    Program 5.3.3, Hospodárske stredisko  0252,
      c)    vo výške 1 500,00 € z programu Kultúra  
Funkčná klasifikácia 08209, Ekonomická klasifikácia 637002 –Konkurzy a súťaže,    Kód zdroja 41, Program 7.5, Hospodárske stredisko  0060
spolu vo výške: 9 500,00 € 
na obstaranie zariadenia pre ZŠ s MŠ Sibírska - Materskú školu Pionierska, a to:
1.	Skriňová zostava do herne – 1 ks, v   sume  500,00 € s DPH,
2.	Nákup detských stolov (6 kusov) a stoličiek (45 kusov), v  sume 2 000,00 € s DPH,
                   3. Hračky v sume  2 000,00 € s DPH,
                   4. Výtvarný materiál v  sume  1 000,00 € s DPH
                   5. Textil (koberce ) v  sume  1 000,00 € s DPH
                   6. Zariadenie do školskej jedálne (taniere, príbory, poháre, šálky, hrnce,...) v sume  3 000,00 €   s DPH
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní, veci sú objednané, čaká sa ich dodávka      					                                        

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/35	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
1. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na dopracovanie projektovej dokumentácie k parkovacej politike vo výške 6 000,00 €
2.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov na vybudovanie brány do dvoru ohraničeného ulicami Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Trnavská a Družstevná vo výške 4 500,00 € 
3.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových príjmov zapojením rezervného fondu vo výške 10 500,00 € na uvedený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: v konaní      					                                        


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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.
Vyhodnotenie: v konaní, zmluva je na podpise u p. starostu



Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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 €
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.
Vyhodnotenie: v konaní


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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. 
Vyhodnotenie: v konaní, 




 


























2. Splnené boli uznesenia:


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/05    Miestne zastupiteľstvo
             A.   s c h v a ľ u j e
      Správu z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času - referát kultúry a športu MÚ B-NM.
B.   u k l a d á  
1/  Pri čerpaní výdavkov v oblasti kultúry a v oblasti športu dodržiavať programové rozpočtovanie a pri zaraďovaní finančných operácií podľa ekonomickej klasifikácie       rozpočtovej klasifikácie postupovať v súlade s Metodickým usmernením MF SR a jeho dodatkov.
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry,
                                                                                                     športu, mládeže a voľného času 
       						   Termín: ihneď
2/   Zabezpečiť prenájom športovísk v Školák klube zdravia a pohybu na základe dohody o podmienkach poskytnutí priestorov a prípadného poistenia športovísk a účastníkov športových aktivít.
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry
                                                                        		           športu, mládeže a voľného času 
        						   Termín: ihneď
3/  Pri výbere poplatkov v Školák klube zdravia a pohybu postupovať v súlade so    zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n. p..
				                            Zodpovední: vedúci útvaru komunikácie, kultúry
                                                                        		           športu, mládeže a voľného času 
          						   Termín: ihneď
- bez pripomienok	  							
Vyhodnotenie: splnené, po prerokovaní s vedúcim oddelenia zavedené do činnosti oddelenia     


Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/21	Miestne zastupiteľstvo	
sťahuje  z rokovania
návrh Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.06.2013 
Vyhodnotenie: splnené uznesením MZ č. 6MMZ/17 zo dňa 23.8.2013      					                                        

Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/29	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e
vyhlásenie „Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave“ s uvedenými podmienkami súťaže
- bez pripomienok	  				
Vyhodnotenie: na rokovanie je predložený materiál – INFORMÁCIA o vyhlásení súťaže, aj jej ukončení – nik sa neprihlásil      					                                        




Dátum prijatia uznesenia: 11.6.2013
17/33	Miestne zastupiteľstvo	
s c h v a ľ u j e 
l. navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 2.500 € pre Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto na nákup kopírovacieho zariadenia
2. navýšenie kapitálových príjmov vo výške 2.500 € zapojením fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  						
Vyhodnotenie: splnené, nákup kopírovacieho zariadenia bol realizovaný.      					                                        

Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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
 Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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
  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
Vyhodnotenie: splnené
                                                                                                          		      

Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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 %
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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: 
a)	pozemok - parcela registra „C“ č. 11873/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 726 m2 v účtovnej hodnote vo výške 36.148,15 €,
b)	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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c)	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“.
 Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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
                    B.)   s c h v a ľ u j e
1.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
 	              „Revitalizácia verejného priestranstva “Rešetková – Osadná “
a)	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;
b)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c)	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, 
d)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
e)	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“. 
2.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
   „Revitalizácia verejného priestranstva -Rekonštrukcia parku Hálková  “
a.)	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;
b.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c.)	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 ,
d.)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
e.)	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“. 
3.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
    „Obnova ZŠ s MŠ  Odborárska“
a.)	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 
b.)	BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy a BSK;
c.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
d.)	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,
e.)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,
f.)	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.
4.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s  MŠ Za kasárňou“
a.)	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;
b.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c.)	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,
d.)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenej v bode a)  v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,  
e.)	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.
5.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s MŠ Česká  “
a.)	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;
b.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c.)	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,   
d.)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
e.)	miesto realizácie „ Mestská oblasť Nové Mesto“.
6.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská“
a.)	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;
b.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c.)	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,   
d.)	realizáciu danej ŽoNFP uvednú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
e.)	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“.
7.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu
„Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská“
a.)	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;
b.)	zabezpečenie realizácie projektu mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto  počas celej doby jeho realizácie;
c.)	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,  
d.)	realizáciu danej ŽoNFP uvedenú v bode a) v rámci ISRMO  OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
e.)	miesto realizácie  „Mestská oblasť Nové Mesto“.
Vyhodnotenie: splnené, žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bola podaná.

Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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 €.
Vyhodnotenie: splnené


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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,
	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,
	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.
Vyhodnotenie: splnené, zmluvy sú podpísané, vinkulácia realizovaná






































3. Ruší uznesenie:

Dátum prijatia uznesenia: 12.2.2013
15/21    Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. kúpu pozemkov registra „C“ KN vedených Správou katastra pre hlavne mesto SR Bratislavu na LV č. 477:
	parc. č. 13 440/66, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 731 m2,
	parc. č. 13 440/27, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2,
	parc. č. 13 440/28, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
	parc. č. 13 440/29, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2,
	parc. č. 13 440/30, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
	parc. č. 13 440/31, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
	parc. č. 13 440/32, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
	parc. č. 13 440/33, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
	parc. č. 13 440/34, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
	parc. č. 13 440/35, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2,
	parc. č. 13 440/36, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
	parc. č. 13 440/37, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
	parc. č. 13 440/38, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
	parc. č. 13 440/39, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
	parc. č. 13 440/40, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
	parc. č. 13 440/41, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,
	parc. č. 13 440/42, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
	parc. č. 13 440/43, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2,
	parc. č. 13 440/44, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
	parc. č. 13 440/45, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2,
	parc. č. 13 440/46, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2,
	parc. č. 13 440/47, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
	parc. č. 13 440/48, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,
	parc. č. 13 440/49, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
	parc. č. 13 440/50, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
	parc. č. 13 440/51, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
	parc. č. 13 440/52, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
	parc. č. 13 440/53, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2,
	parc. č. 13 440/54, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
	parc. č. 13 440/55, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2,
	parc. č. 13 440/56, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,

mm/parc. č. 13 440/57, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,
       parc. č. 13 440/58, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
		       nn/	parc. č. 13 440/59, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2,
	parc. č. 13 440/60, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2
	parc. č. 13 440/61, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,

parc. č. 13 440/62, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,
parc. č. 13 442/16, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2,
tt/   parc. č. 13 442/17, druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
	novovytvorená parc. č. 13 433/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 893 m2, ktorá vznikla na základe GP č. 14/2012 vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava pričlenením časti pozemku parc. č. 13433/1 o výmere 824 m2 k pozemku parc. č. 13433/11 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 69 m2; 

oo/ novovytvorená parc. č. 13 433/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
      o výmere 720 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 14/2012 
      vyhotoveného dňa 20.09.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 
      81/A, 841 01 Bratislava odčlenením časti parc. č. 13433/1, druh pozemku zastavané 
      plochy a nádvoria o výmere 720 m2;
qq/ novovytvorená parc. č. 13 442/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
      o výmere 1277 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 
      vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 
      81/A, 841 01 Bratislava, pričlenením pozemku parc. č. 13442/3, druh pozemku 
      zastavené plochy a nádvoria o výmere 142 m2 k časti pozemku parc. č. 13442/7, druh 
      pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1135 m2
parc. č. 13 442/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1824 m2, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1824 m2;
rr/  parc. č. 13 442/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1389 m2, 
      ktorá vznikla na základe Geometrického plánu č. 15/2012 vyhotoveného dňa 
     25.10.2012 spoločnosťou POINTS, s.r.o., so sídlom Jadranská 81/A, 841 01 Bratislava, 
     odčlenením časti pozemku parc. č. 13442/7, druh pozemku zastavané plochy 
     a nádvoria o výmere 1824 m2
katastrálne územie Nové Mesto od výlučného vlastníka - spoločnosti Istrochem  
Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35 797 525, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2572/B:
                  1.    za kúpnu cenu 10,00 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. a) a nn), oo) a pp), o celkovej výmere 3621 m2, t. j. za kúpnu cenu 36 210,00 € bez DPH a 43 452,00 € vrátane DPH 
                    2. za kúpnu cenu 0,50 € /1 m2 pre pozemky špecifikované pod písm. b) až mm) a písm. qq) a rr), o celkovej výmere 5735 m2, t. j. za kúpnu cenu 2 867,50 € bez DPH a 3 441,00 € vrátane DPH 
B.  navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov  na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 46 893,00 € na kúpu pozemkov bližšie špecifikovaných v bode A. tohto uznesenia. 
C.  navýšenie kapitálových príjmov vo výške 46 893,00 € zapojením Rezervného fondu na stanovený účel
- bez pripomienok	  		
Vyhodnotenie : ruší uznesením č. 6MMZ/09 zo dňa 23.8.2013


Dátum prijatia uznesenia: 23.8.2013
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.
Vyhodnotenie: ruší uznesením č. 6MMZ/09 zo dňa 23.8.2013














