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U Z N E S E N I A

z  29. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  29. októbra  2013


Miestna rada prerokovala : 
   1.   Schválenie programu rokovania
          uznesenie č. 29/01
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
          uznesenie č. 29/02
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
          uznesenie č. 29/03
   4.   Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014
          uznesenie č. 29/04
   5.  Informácia o  ukončení nájomnej zmluvy s  p. Klaudiou Markovou – nebytový  priestor na Jeséniovej č. 43 v Bratislave  
	Návrh dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s p. Klaudiou Markovou  
          uznesenie č. 29/05
   6.   Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12738/15 – 17, k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť ImmoBuild Group, s.r.o., so sídlom Komárnická  č. 28, 821 03 Bratislava, IČO: 35 975 768, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 39163/B   
          uznesenie č. 29/06
   7.    Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území  Vinohrady
          uznesenie č. 29/07
   8.    Návrh na odpísanie pohľadávok EKO-podniku VPS (p. Szabó a p. Vizváryová)
          uznesenie č. 29/08
   9.  Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2014 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
          uznesenie č. 29/09
  10.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom :
1. časti stavby Lanovky - hornej stanice a stavby Lanovky - dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnýni vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička - Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom
2.   stožiarov lanovej dráhy,
3.   pozemkov :
 - parc. č. 19614/3
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- časti parc. č. 19614/6
 - časti parc. č. 19614/7
 - časti parc. č. 19614/9
 uznesenie č. 29/10
  11.  Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovania bufetu a reprodukovanej hudby
          uznesenie č. 29/11


Po prerokovaní programu miestna rada prijala k bodom č. 1.-11.  nasledovné uznesenia: 


29/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  rokovania  s pripomienkou:
- do programu rokovania zaradiť bod:
- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom :
1.   časti stavby Lanovky -  hornej stanice a stavby Lanovky - dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva - visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnýni vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom
2.   stožiarov lanovej dráhy,
3.   pozemkov :
- parc. č. 19614/3
   - časti parc. č. 19614/6
   - časti parc. č. 19614/7
   - časti parc. č. 19614/9
                - Návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovania bufetu a reprodukovanej hudby
               						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

29/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení  Ing. Katarínu Augustinič
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

29/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e 
trvá plnenie uznesení:
    	2MMR/11, 19/09, 25/13, 26/06, 28/04, 28/05, 28/06, 28/10, 28/11, 28/12, 28/20, 28/22, 28/23
	2.    splnené boli uznesenia:
25/14, 27/04, 28/03, 28/07, 28/08, 28/09, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/21, 28/24, 28/25, 28/26
	3.   ruší uznesenie
	      27/08
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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29/04   Miestna rada
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 vo výške 22.387.170 €
- s pripomienkami

 	B.   u k l a d á      
                   prednostovi MÚ
	zapracovať pripomienky do návrhu rozpočtu
	predložiť prepracovaný materiál na rokovanie stálych komisií MZ
	predložiť návrh rozpočtu na rokovanie miestnej rady dňa 26.11.2013

           				                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0


29/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
A.  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 42.670,83 € v lehote do 31. 12. 2013

B.  presun v časti kapitálových výdavkov vo výške 42.670,83 € na úhradu záväzku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa bodu A. z  programu Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie: Funkčná klasifikácia 10201, Ekonomická klasifikácia/analytika 717002/237 - Rekonštrukcia a modernizácia klubu dôchodcov Športová, Kód zdroja 43, Program 4.3, Hospodárske stredisko 0612 - Výstavba miest a obcí
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 1
									          zdržali sa: 0


29/06   Miestna  rada
1.   prerokovala 
návrh na prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto ako:
- parc. č. 12738/15 – ostatné plochy o výmere     89 m2, 
- parc. č. 12738/16 – ostatné plochy o výmere     49 m2,
- parc. č. 12738/17 – ostatné plochy o výmere   177 m2,
pre spoločnosť ImmoBuild Group s. r. o., so sídlom Komárnická č. 28, 821 03 Bratislava,             IČO 35 975 768;
2.   materiál nezískal dostatočný počet hlasov 
           				                						Hlasovanie : za : 0
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 6

29/07   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom  „Svätovavrinecká“ v lokalite Koliba, katastrálne územie  Vinohrady
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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29/08   Miestna rada
s c h v a ľ u j e 
odpísanie pohľadávky p. Csilla Etelka Szabó v celkovej výške 793,01 € a odpísanie pohľadávky p. Angeliky Vizváryovej v celkovej výške 707,28 €, spolu pohľadávky vo výške 1.500,29 €
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

29/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
plán sobášnych obradov  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na rok 2014
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

29/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
            s c h v á l i ť 
a) vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom: 
- 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, v rozsahu 503,1 m2 pri celkovej výmere 601 m2,
- 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,
- stožiarov lanovej dráhy, 
- príslušenstva a súčastí časti stavby Lanovky – hornej stanice a stavby Lanovky - dolnej stanice, ako aj stožiarov lanovej dráhy - visutú osobnú sedačkovú jednolanovú obežnú lanovú dráhu s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom,
- 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,
- časti pozemku parcely registra “C“ č. 19614/6 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 152 m2 pri celkovej výmere 797 m2, 
- časti pozemku parcely registra “C“ č. 19614/7 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 426 m2 pri celkovej výmere 573 m2
- časti pozemku parcely registra “C“ č. 19614/9 – Zastavané plochy a nádvoria zapísaného na LV č. 2275 nachádzajúceho sa v k.ú. Vinohrady, v rozsahu 268 m2 pri celkovej výmere 622 m2.
              b)   priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
           - s pripomienkami                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0

29/11   Miestna rada
l.    prerokovala
   návrh na prenájom pozemku na ZŠ Kalinčiakova pre RED HILL, s.r.o. za účelom vybudovania a prevádzkovania fan – zóny (stan) na televízne prenosy z KHL a ZOH, prevádzkovania bufetu a reprodukovanej hudby
   s pripomienkami
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ukladá 
riaditeľovi ZŠ Kalinčiakova
	dopracovať nájomnú zmluvu

predložiť materiál na rokovanie stálych komisií MZ
 predložiť materiál na rokovanie MR dňa 26.11.2013 a MZ dňa 10.12.2013
										Hlasovanie : za : 6
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 1








	Ing. Ľudovít Kollárik                                   	                 Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta							starosta







Ing. Katarína Augustinič
overovateľ





























Bratislava    29.10.2013
Spracovala :  Júlia Červenková
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