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


Z á p i s n i c a

z  30. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  26. 11. 2013



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

Ospravedlnený: Ing. Böhm

Rokovanie  30. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 
	
Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou: do programu rokovania zaradiť body: „Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej č. 43 v Bratislave“, „Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3.080 m2 v časti 34,5 m2, zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 25, 851 01  Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska č. 15, 851 01  Bratislava, IČO 35 958 766“, „Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázanie jej platenia“, „Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29. 7. 2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, s.r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava“, „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č. 6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM“ (uznesenie č. 30/01).

	Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  MUDr. Pavla Dubčeka (uznesenie č. 30/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.		Návrh plánu  kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2014

Ing.  Dubravec,  miestny kontrolór MČ B-NM uviedol, že  v rámci plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 sú naplánované 4 nasledovné kontroly: Kontrola odd. podnikateľského, právneho  a  správy majetku MÚ B-NM zameraná na referát správy majetku 
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(termín:  január 2014); Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Sibírska 39 (termín:  február - marec 2014); Kontrola Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM zameraná na poskytovanie  finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM (termín: apríl 2014) a  Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Jeséniova č. 54 (termín:  máj - jún 2014). Miestny kontrolór požiadal o zámenu prvej naplánovanej kontroly s treťou. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2014 s pripomienkou: kontrolu v bode 1. označiť ako bod 3. a kontrolu v bode 3. označiť ako bod 1.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/03.

2. 	Návrh  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 - 2016

Mgr. Kusý uviedol, že návrh rozpočtu MČ B-NM je pracovný materiál, ktorý bude zosumarizovaný po pripomienkach a návrhoch všetkých poslancov MZ. Dňa 28. 11. 2013 (štvrtok) sa uskutoční stretnutie poslancov MZ  so starostom, na ktorom definitívne navrhnú všetky svoje pripomienky a doplnky k rozpočtu. Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM bude preložené  o týždeň,  na termín 17. 12. 2013. 

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že na rokovanie o rozpočte na návrh poslancov MZ boli prizvaní všetci správcovia kapitol. Finančné odd. je zodpovedné, aby sa naskladali  príjmy a výdavky a vyrovnal sa rozpočet. Predkladaný návrh rozpočtu na r. 2014 predstavuje príjmy a výdavky v objeme  22.387.1781 €. Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme 14.611.561 € a kapitálový rozpočet v objeme 7.775.610 €. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme 4.550.958 €, z  toho  vlastné zdroje predstavujú  objem 98.064 € a kapitálové transfery predstavujú objem 4.452.894 €. Na pokrytie  schodku rozpočtu kapitálových výdavkov sa navrhujú zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 3.224.652 €. V predloženom návrhu na r. 2014 bola dodržaná hlavná zásada - zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet boli krátené požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií. V programovom rozpočte budú všetky položky rozpísané. 
V bežných príjmoch pre MČ je výnos dane z príjmov fyzických osôb na r. 2014 predpokladaný v objeme 5.508.491 €, daň z nehnuteľností  vo výške 2.920.270 €.  Domáce dane tvoria dane za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, dane za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne a stavebné odpady spolu vo výške 439.460 €. Znížená bola daň za psa, za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za iné tovary a služby. 

Návrh bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách MZ MČ B-NM.

Komisia  finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ schválila predložený návrhu rozpočtu s pripomienkami:
1. Realizácia „Participatívneho rozpočtu“ - kapitálové výdavky - navrhovaný objem finančných prostriedkov 20.000 €. 
2. Realizácia „Revitalizácie VP Ľudové námestie vo výške 571.200 € znížiť na objem 250.000 €.  
3.  Realizácia „Rekonštrukcie a nadstavby MŠ Jeséniova vo výške 154.000 € - navýšiť o 80.000 € presunom z „Revitalizácie VP Ľudové námestie“.
4.   Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 51.000 € - znížiť na 20.000 €.
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Komisia sociálnych vecí a bývania odporučila schváliť návrh rozpočtu na r. 2014 po zapracovaní potreby zvýšenia finančných prostriedkov pre Denné centrum Nobelova ulica.

V diskusii vystúpili  Mgr. Kusý, Ing. Dubravec, p. Szusčík, JUDr. Mikulec, Ing. Galamboš, Ing. Winkler, Ing. Gašpierik a Ing. Kollárik. 

	Jednotlivé poslanecké kluby svoje návrhy predložia v písomnej forme.
	
Pripomienky, podnety a návrhy členov MR k návrhu rozpočtu MČ B-NM:

-  navýšené výdavky verejnej správy o 150.000 € (rozpočet je vyšší vzhľadom na očakávané konanie 3 druhov volieb v r. 2014 - voľba prezidenta, voľby do Europarlamentu a voľby do samosprávy obcí);

-  navýšený rozpočet pri správe bytov a nebytových priestorov – očakávaná skutočnosť 2013 848.431 €, finančné prostriedky rozpočtované na r. 2014 vo výške 910.761 € - budú použité na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (na ďalšie 3 roky) - v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb – revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, zásahy havarijnej služby (kanalizácia) a pod.. - do programového rozpočtu je potrebné položky rozpísať;
 
- vysoká čiastka pre útvar štrukturálnych fondov a  verejného obstarávania - finančné prostriedky v celkovej výške 55.000 € budú použité na vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ B-NM na nové programové obdobie r. 2014 – 2020“ (návrh 15.000 €), čo je strategický dokument v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja, na „Finančný manažment MČ B-NM“ (návrh 11.000 €), zanalyzuje hospodárenie a správu MČ a na „Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-NM“ (návrh 20.000 €) v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorý ukladá obciam vypracovať tento plán v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb;
 
-  do programu „Všeobecné verejné služby“ - správa informačného systému - kúpa zariadenia - hlasovací systém pre MZ MČ B-NM - zaradiť zakúpenie mikrofónov na stoly pre poslancov na rokovanie MZ, navýšiť čiastku z 5.000 € na 10.000 €;

- v kapitálových výdavkoch realizácia rekonštrukcie vstupu do budovy MÚ a dochádzkový systém vo výške 150.000 € rozdeliť na dve čiastky 75.000 € pre rekonštrukciu budovy a 75.000 € pre dochádzkový systém, nakoľko ide o dve odlišné a samostatné položky; 

-  v návrhu rozpočtu je naplánovaná  projektová dokumentácia - rekonštrukcia - Klientske centrum Junácka vo výške 3.000 €   na dopracovanie PD a inžiniersku činnosť a realizácia vo výške 132.000 € na elektronickú podateľňu, first office, modernizácia priestorov a podobne -  presné stanovenie diela bude až po prerokovaní a dohode s poslancami MZ; 

-  v prípravnej a projektovej dokumentácii vo výške 51.000 € (zahŕňa výdavky na inžiniersko-technickú pomoc, práce s plánovanou výstavbou, statické posudky, geometrické plány, autorský dozor projektantov a pod.), znížiť na 41.000 € - vypustením čiastky 10.000 € na autorský dozor projektantov; 
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-  z  verejného mestského parku zameraného na športové aktivity a  aktívny  oddych  v MČ B-NM v areáli bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole sú vylúčené tenisové kurty prístupné verejnosti (MČ B-NM má záujem aby na uvedenom mieste vznikli verejné plochy zelene, športové a kultúrne zóny – krytá športová hala, 4 tenisové kurty, jeden multifunkčný priestor - MČ naplní sľub, aby občania mohli vyjadriť svoj názor);

- projekt Gaštanica - územie sa nachádza v k. ú. Vinohrady na južnom svahu Malých Karpát, územie je významné výskytom gaštana jedlého (projekt je zameraný na ozdravenie a zachovanie jestvujúcej vegetácie a doplnenie novej výstavby; súčasná zeleň potrebuje kvalitné ošetrenie a regeneráciu s cieľom vytvorenia lesného porastu); 

- prehodnotiť a znížiť finančnú čiastku 571.200 € na revitalizáciu verejného priestranstva, komplexnú rekonštrukciu parku Ľudové námestie (táto položka sa bude znižovať);

-  rekonštrukcia a nadstavba MŠ Jeséniova vo výške 154.000 € sa bude realizovať z dôvodu kritického stavu krovu nad jedným pavilónom MŠ Jeséniova; spracovaná bola PD, ktorá rieši nedostatky MŠ (ide o dočasné prerušenie prevádzky MŠ, realizácia bude naplánovaná za účasti vedenia MŠ pravdepodobne cez prázdniny);

- do revitalizácie  ihrísk a parkov vo výške 320.000 € na základe podnetov občanov doplniť „Modernizáciu a obnovu DI Ahoj“ – doplnenie hracích prvkov, výmena pletiva.

Na rokovaní MR k návrhu rozpočtu sa zúčastnil Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS. Opätovne upriamil pozornosť na rozpočet pre EKO-podniku VPS už ako príspevkovej organizácie, ktorá má na r. 2014 znížený rozpočet o 700.000 €. Vyjadril názor, že svoju činnosť nebude môcť zabezpečovať v plnom rozsahu a korektne. V MČ pribudne 150 odpadových košov,  o  40 košov viac na psie exkrementy a  ďalšie orezy stromov. Klesajú hlavné príjmy EKO-podniku VPS z Tržnice a rok 2014 je posledný, kedy Tržnica môže byť prevádzkovaná tak ako doposiaľ. Chladiace zariadenie, ktoré pracuje so súčasnou chladiacou zmesou nebude môcť byť od 1. 1. 2015 používané.  K ďalšej prevádzke Tržnice je potrebná rekonštrukcia chladenia a vzduchotechniky.

	RNDr. Ondrová  dodala, že v tabuľke príjmov a výdavkov, iné nedaňové príjmy  vrátane EKO-podniku bolo v r. 2012 skutočné plnenie 1.443.514 € a návrh rozpočtu  na r. 2014 je 120.000 €. MČ má oproti tomu, keď EKO-podnik VPS bola rozpočtová organizácia radikálne znížené príjmy. Očakávaná skutočnosť príspevku pre EKO-podnik VPS na r. 2013 je 2.220.000 €, v  r. 2014  to  je čiastka 1.520.000 €, čo je o 700.000 € menej.  

Miestna rada  prerokovala návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 s pripomienkami.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 30/04.

3.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto
   
Návrh predložil Mgr. Novák, ved. odd. školstva MÚ B-NM. V zmysle zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov, zák.  SNR  č. 377/1990 Zb. o hl.  m.  SR Bratislave v znení  neskorších  predpisov a zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej  správe  
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v  školstve a  školskej  samospráve a  doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších  predpisov a VZN  MČ B-NM č.4/2008 je  nutné predložiť uvedený návrh VZN na  schválenie do MZ. Predloženým VZN sa zároveň zrušuje VZN  č. 1/2012 zo dňa 11. 12. 2012. V novom  VZN sa  upravuje  dotácia na dieťa a žiaka na rok 2014  nasledovne:
v materskej  škole  na 1.300 €  (v roku  2013  to bolo 1.300 €)
v školskom  klube  detí 320 €  (v roku  2013  to bolo    320 €)
v školskej  jedálni         150 €   (v roku 2013  to bolo    150 €).

Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM, ktorým sa  určuje  výška  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na  dieťa v materskej  škole a žiaka v školských  zariadeniach  zriadených  MČ B-NM a uložila riaditeľom škôl použiť  finančné  prostriedky  na  platy  učiteľov v materských školách a  vychovávateľov v  školských kluboch detí bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/05.

4. 	Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady MČ B-NM, Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a Komisií MZ MČ B-NM na  rok 2014    

Materiál predložila Mgr. Pfundtner, tajomníčka MR, návrh bol predložený na pripomienkovanie do všetkých Komisií MZ MČ B-NM, ktoré odporučili materiál schváliť bez pripomienok. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/06.

5. 	Návrh  vecného plánu  zasadnutí  Miestnej rady  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a  Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014

Návrh vecného plánu MR a MZ MČ B-NM na r. 2014 bol spracovaný na základe podkladov vedúcich pracovníkov MÚ B-NM, vedúcich oddelení MÚ B-NM a riaditeľov organizácií zriadených MZ. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2014 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/07.

6. 	Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre rok 2014

Návrh spracoval Mgr. Tettinger, ved. útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času. Pri predkladaní návrhu podujatí na r. 2014 sa vychádzalo z projektov, ktoré sa úspešne etablovali do kalendára MČ v uplynulých rokoch a stretli sa s pozitívnou odozvou u občanov, napr. Novomestské hody spojené so záverom Kultúrneho leta, Letné kino, Joga na Kuchajde, Detské  nedele  na  Partizánskej lúke, Lampiónový sprievod a podobne. Zároveň do 
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návrhu boli zaradené nové podujatia, pri ktorých sa očakáva záujem širokej verejnosti. Uvedený návrh kultúrnych, športových a telovýchovných akcií pripravili MÚ B-NM, Školak klub zdravia a pohybu, Športové ihrisko Ladzianského Kramáre B-NM, základné a materské školy v MČ B-NM a Centrum voľného času Bratislava III.

Návrh bol prerokovaný v komisiách MZ, komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy vo svojom stanovisku zobrala materiál na vedomie s pripomienkou doplniť organizátora podujatí a zostavovanie mesačného plánu podujatí (termín, miesto, organizátora). 
Komisia pre školstvo a vzdelávanie zobrala materiál na vedomie s pripomienkou: informovať poslancov o akciách 7 dní pred uskutočnením akcie.

V diskusii vystúpili Ing. Galamboš a p. Szusčík.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť návrh kultúrnych a športových podujatí  MČ B-NM na rok 2014  s pripomienkou: informovať poslancov MZ MČ B-NM písomne, resp. oznámením o organizovaných akciách minimálne jeden týždeň vopred.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/08.

7. 	Návrh Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012

Návrh predložila Mgr. Moravcová Tomčíková, ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku. 

	Mgr. Kusý  konštatoval, že účelom navrhovaného Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM je stabilizácia mladých učiteľov majúcich trvalé bydlisko mimo MČ, pôsobiacich na ZŠ, resp. v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti MČ B-NM. V poslednej dobe požiadalo niekoľko učiteľov o poskytnutie ubytovania, resp. o pridelenie služobného bytu. 

Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/09.

8. 	Návrh  na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/113 - ostatné plochy, vo výmere 10 m2  zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava

Dňa 22. 1. 2013 bola na MÚ B-NM doručená žiadosť JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, v  ktorej žiadateľ požaduje odpredaj pozemku parc. č. 6005/112 - zast. plochy a nádvoria, o výmere 3 m2. Vykonaným majetkovým šetrením bolo zistené, že žiadateľ užíva aj ďalšiu nehnuteľnosť, a to  pozemok parc. č. 6005/113 - ostatné plochy vo výmere 10 m2. Predmetný pozemok je zverený do správy MČ a v súčasnej dobe je včlenený do nehnuteľností, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Vinklerom predstavuje 157,68 €/m2.
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Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/113 – ostat. plochy, vo výmere 10 m2, ktorý je pre k. ú. Vinohrady evidovaný na LV č. 3673, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že pozemok registra „C“ parc. č. 6005/113 je susedným pozemkom k pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/15 evid. na LV  č. 2382 pre k. ú. Vinohrady, ktorý sa nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, je včlenený do nehnuteľností, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej a je dlhodobo bezpodielovom spoluvlastníkmi užívaný, pričom sa na prevádzanom pozemku nachádza oplotenie vybudované bezpodielovom spoluvlastníkmi a ohraničujúce pozemky v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, ktoré sú evidované pre k. ú. Vinohrady na LV č. 2382. Cena prevádzanej nehnuteľnosti je stanovená v Znaleckom posudku č. 215/2013 zo dňa 20. 8. 2013 vo výške 1.580,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v  MZ 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.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/10.

9. 	Návrh na predaj pozemku registra „C“, parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 , zapísaného na LV č. 3673 v k. ú. Vinohrady, pre manželov JUDr.  Jána  Krajčiho  a  Alžbetu Krajčiovú, obaja  bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava 

Dňa 22. 1. 2013 bola na MÚ B-NM doručená žiadosť JUDr. Jána Krajčiho a Alžbety Krajčiovej, v ktorej žiadateľ požaduje odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/112 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 m2. Predmetný pozemok je zverený do správy MČ a na pozemku sa nachádza časť stavby dvojgaráže so súp. č. 3140. Stavba je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa. V súčasnej dobe je predmet nájmu v užívaní žiadateľa na základe nájomnej zmluvy. Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Vinklerom predstavuje 157,68 €/m2.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 6005/112 - zast. plochy a nádvoria, vo výmere 3 m2, ktorý je pre k. ú. Vinohrady evidovaný na LV č. 3673, pre manželov JUDr. Jána Krajčiho a Alžbetu Krajčiovú, rod. Košťálovú, obaja bytom Júnová č. 12, 831 01 Bratislava, ktorí sú bezpodieloví spoluvlastníci stavby dvojgaráže nachádzajúcej (z časti) sa na prevádzanom pozemku so súp. č. 3140, ktorá je evidovaná na LV č. 2382 pre k. ú. Vinohrady, a to za všeobecnú hodnotu pozemku tak ako je stanovená v znaleckom posudku č. 94/2013 zo dňa 12. 4. 2013, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu celkovo 475,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ a  kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/11.
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10.	Návrh  na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2 a parc. č. 15140/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, zapísaných na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto, pre spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava


Návrh nájomnej zmluvy bol dopracovaný podľa  pripomienok členov MR, predložený na rokovanie stálych komisií MZ MČ B-NM a následne do MR. 

MČ B-NM bola doručená žiadosť spoločnosti Red Hill, s.r.o., o prenajatie časti pozemkov parc. č. 15140/32 a 15140/2, k. ú. Nové Mesto, ktoré sú súčasťou areálu ZŠ Kalinčiakova. Na pozemkoch sa v súčasnosti nachádzajú antukové tenisové kurty a streetbalové asfaltové ihrisko, ktoré si vyžadujú investície do rekonštrukcie v odhadovanej výške cca 20.000 €. Na tieto investície ZŠ v súčasnej dobe chýbajú potrebné finančné prostriedky. Vzhľadom na minimálne využívanie týchto plôch a pripravované investície do celkovej rekonštrukcie vonkajších ihrísk, ktorá začína po ukončení šk. r. 2013/2014 a súvisí s vybudovaním Národného futbalového štadióna, súčasnú finančnú situáciu si takéto náklady škola nemôže dovoliť. 
Red Hill, s.r.o., športovomarketingová agentúra sa zaoberá rozvojom športu a športových projektov na podporu mládeže. Veľkokapacitný stan o rozmeroch 825 m2 má kapacitu 800 miest na sedenie a žiadateľ predpokladá s usporiadaním cca 100 akcií, kde sa budú konať verejné priame prenosy športových podujatí, najmä hokejové zápasy. Základná výška nájmu bude 1.000 €/mesačne. Po ukončení doby nájmu je žiadateľ povinný poukázať 60% z dosiahnutého zisku z uskutočnených akcií na predmete nájmu v prospech prenajímateľa. Ďalej je žiadateľ povinný poskytnúť priestor veľkokapacitného stanu aj ostatným školám a školským zariadeniam v pôsobnosti MČ B-NM. Žiadateľ je povinný informovať širokú športovú verejnosť o nedostatku parkovacích miest v lokalite Zimného štadióna a odporučiť im iný spôsob dopravy, a to prostredníctvom vlastnej internetovej stránky. Povinnosťou žiadateľa je dodržiavať nočný pokoj a udržiavať predmet nájmu ako aj jeho širšie okolie (20 m) v čistote a poriadku. 

Návrh bol prerokovaný v komisii finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá schválila  predložený návrh s pripomienkou – z nájomnej zmluvy na str. 3, čl. IV, vypustiť bod 1 b) pri dohodnutom nájomnom 15.000 € bez podielu na zisku. Komisia pre školstvo a vzdelávanie odporučila návrh s pripomienkou zvýšenia nájomného na 2,5 €/mesiac; dodržania všetkých zákonom stanovených podmienok určených na prevádzku, ktoré nájomca preukáže pred podpísaním zmluvy a finančné prostriedky získané z nájomnej zmluvy budú využité len na revitalizáciu ihriska ZŠ Kalinčiakova č. 12. 

V diskusii vystúpil Mgr. Kusý, Ing. Winkler a p. Szusčík.

Úlohy:
	Vypustiť z uznesenia písm. a/ (podiel zo zisku), z písm. b/ vypustiť „za základné nájomné vo výške 1.000,00 €/mesačne“ a doplniť:  „nájomca za celé obdobie trvania nájomného vzťahu uhradí prenajímateľovi na nájomnom celkovo sumu  vo výške 15.000 €“.

Z.: Mgr. Moravcová-Tomčíková
      p. Noga, riad. ZŠ Kalinčiakova 
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2.  Upraviť nájomnú zmluvu a doplniť do nájomnej zmluvy poistku spojenú s ukončením nájmu a odstúpením od zmluvy v prípade sťažností a petícií občanov. 
						Z.: Mgr. Moravcová-Tomčíková
						      p. Noga, riad. ZŠ Kalinčiakova

Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom časti pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 15140/2 - zast. plochy a nádvoria  965 m2, parc. č. 15140/32 – zast. plochy a nádvoria 36 m2, ktoré  sú evidované  na  LV č. 3749, na dobu určitú od 15. 12. 2013 do 31. 5. 2014, pre spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava, IČO 44 806 787, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení neskorších predpisov z dôvodu:
a/  spoločnosť Red Hill, s.r.o., so sídlom Na Revíne č. 21, 831 01 Bratislava, IČO 44 806 787, ako ďalšiu budúcu súčasť nájomného, poukáže Základnej škole Kalinčiakova č. 12 v Bratislave, 60%-ný podiel zo zisku /výnosu z akcií, ktoré bude žiadateľ realizovať na vyššie cit. pozemkoch počas celej doby nájmu, (prevádzkovanie športového a zábavného areálu, pre fanúšikov hokeja, kde sa budú konať verejné priame prenosy športových podujatí najmä hokejové zápasy),
b/  žiadateľ bezodplatne, kedykoľvek počas celej doby trvania nájmu, a to aj opakovane, poskytne základným a materským školám v zriaďovacej pôsobnosti MČ B-NM areál vybudovaný žiadateľom na vyššie citovaných prenajímaných pozemkoch, na akékoľvek akcie týchto škôl, za základné nájomné vo výške 1.000,00 €/mesačne 
s pripomienkami: 
vypustiť z uznesenia písm. a/ (podiel zo zisku), z písm. b/ vypustiť „za základné nájomné vo výške 1.000,00 €/mesačne“ a doplniť:  „nájomca za celé obdobie trvania nájomného vzťahu uhradí prenajímateľovi na nájomnom celkovo sumu  vo výške 15.000 €“ a na základe uvedeného upraviť nájomnú zmluvu a doplniť do nájomnej zmluvy poistku spojenú s ukončením nájmu a odstúpením od zmluvy v prípade sťažností a petícií občanov. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/12.

11.	Návrh na odpis trvalo nedobytnej pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Hálkovej č. 11, 831 03 Bratislava, nájomca DC1, s.r.o.

Návrh bol predložený v súlade s čl. 12 ods. 3, písm. b/ Zásad hospodárenia  s majetkom hl. m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným.
Riešenie trvalo nedobytnej pohľadávky vo výške 605,15 € za nájom nebytového priestoru za obdobie II. štvrťroku 2012 a 7/2012 na Hálkovej č. 11, ktorého nájomcom bola spoločnosť DC1, s.r.o., so sídlom  Vodná č. 23, v Nitre z dôvodu, že  uvedená  spoločnosť  je  vymazaná  z obchodného  registra Okresného  súdu  Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 26123/N,  v dôsledku čoho nie je možné ju žalovať a návrh je usporiadať pohľadávku jej trvalým odpisom  z účtovnej evidencie. Predmetný nebytový priestor je v súčasnosti voľný.

Miestna rada schválila odpis trvalo nedobytnej  pohľadávky vo výške  605,15 € vzniknutej nezaplatením nájomného za prenajatý nebytový priestor na Hálkovej č. 11, Bratislava, nájomcom ktorého bola spoločnosť DC1, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26123/N so   sídlom Vodná č. 23,  949 01 Nitra, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/13.
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12. 	Návrh na vyplatenie polročných odmien za II. polrok 2013 v zmysle „Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“ schváleného  dňa 16. júna 2011 uznesením č. 5/13 poslancom MZ, odborníkom komisií MZ a zapisovateľom komisií MZ 

V súlade s Odmeňovacím poriadkom samosprávy MČ B-NM schváleným MZ MČ B-NM dňa 16. 6. 2011 uzn. č. 5/13 bol predložený  návrh na schválenie polročných odmien poslancom MZ MČ B-NM, zapisovateľom odborných Komisií MZ MČ B-NM a členom odborníkom Komisií MZ MČ B-NM za II. polrok 2013.  

V diskusii vystúpil MUDr. Dubček.
	
Miestna  rada  schválila  vyplatenie  odmien  za  II. polrok 2013 poslancom MZ MČ B-NM, členom odborníkom Komisií MZ MČ B-NM a zapisovateľom odborných Komisií MZ MČ B-NM  bez  pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/14.

13.	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov na Jeséniovej č. 43 v Bratislave

MZ MČ B-NM svojim uznesením č. 18/19 zo dňa 15. 10. 2013 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Jeséniovej č. 43 v Bratislave. Nakoľko sa do OVS neprihlásil žiaden navrhovateľ, skončila bezúspešne. Z tohto dôvodu  sa materiál opätovne predložil na vyhlásenie 0VS. 
Nebytový priestor č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, ktorý sa nachádza na Jeséniovej č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súp. č. 2315 na parc. registra „C“ č. 6742/1 o výmere 411 m2, vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe MČ B-NM, je od 1. 10. 2013 nevyužitý, nakoľko s  predchádzajúcou  nájomkyňou  p. Klaudiou Markovou bola ukončená nájomná zmluva k  30. 9. 2013. Nebytový priestor zrekonštruovala bývalá nájomkyňa v značnom rozsahu, výška základného nájomného je stanovená znaleckým posudkom na sumu vo výške 17.400 € ročne za celý NP, t.j. 1.450 € mesačne, resp. 4.350 € štvrťročne a to bez prislúchajúcich zálohových platieb za služby spojené s nájmom, ktoré predstavujú štvrťročne sumu cca vo výške 840 €.  
NP spravuje odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 12-901 s celkovou rozlohou 172 m2, nachádzajúceho sa na Jeséniovej  č. 43 v Bratislave na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vedeného v k.ú. Nové Mesto na LV č. 4716, súp. č. 2315 na parc. registra „C“ č.  6742/1 o výmere 411 m2, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe MČ B-NM  a priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/15.
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14. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3.080 m2 v časti 34,5 m2, zapísaného na LV č. 2382 pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 25, 851 01  Bratislava, IČO: 36 725 994, v zastúpení spoločnosti K.T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska č. 15, 851 01  Bratislava, IČO 35 958 766

Ing. Kollárik uviedol, že predmetom nájmu je prenájom časti pozemku v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 o celkovej výmere 3.080 m2, v rozsahu 34,5 m2, ktorý má MČ B-NM zverený od vlastníka pozemku hl. m. SR Bratislavy a tento ďalej zverila EKO-podniku VPS. Účelom nájmu je úprava a rozšírenie existujúcej cestnej komunikácie I. triedy - Račianskej ulice v smere z centra, v úseku medzi ulicami Škultétyho a Budyšínskou, na dva jazdné pruhy v šírkovom usporiadaní 2 x 3,00 m jazdné pruhy a 2 x 0,5m vodiace pruhy, a s tým súvisiace rozšírenie a presun existujúceho chodníka, vedľa Račianskej ulice, o.i. na časti predmetného pozemku. 
	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 11488 - zast. plochy a nádvoria o celkovej výmere 3.080 m2, vedenom na LV č. 2382, v rozsahu 34,5 m2, ktorý má MČ B-NM zverený od vlastníka pozemku hl. m. SR Bratislavy a tento ďalej zverila EKO-podniku VPS, pre spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova č. 25, 851 01  Bratislava, IČO: 36 725 994, v zast. K.T. Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska č. 15, 851 01  Bratislava, IČO 35 958 766, na dobu určitú, do právoplatného ukončenia kolaudačného konania – líniovej stavby chodníka vedľa Račianskej ul. na predmetnej časti pozemku, a to odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z  dôvodu, že spoločnosť Bavint, s.r.o., má záujem a zároveň povinnosť, ako stavebník, v zmysle Záväzného stanoviska MČ B-NM č.j. Star.-1950/2007 zo dňa 31. 7. 2007, Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 676, č. ÚKaSP-2007/1011-KHA-676 zo dňa 13. 8. 2007 - SO 21.1, ako aj v zmysle návrhu stavebníka na vydanie zmeny cit. Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 676, upraviť a rozšíriť existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy - Račiansku ul. v smere z centra v úseku medzi ulicami Škultétyho a Budyšínskou na dva jazdné pruhy v šírkovom usporiadaní 2 x 3 m jazdné pruhy a 2 x 0,5 m vodiace pruhy a v tejto súvislosti je potrebné existujúci chodník vedľa uvedenej časti Račianskej ul. o.i. na časti predmetného pozemku rozšíriť a presunúť. A to za nájomné stanovené Znaleckým posudkom č. 304/2013 zo dňa 19. 11. 2013 vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Petrom Vinklerom vo výške 16,60 €/m2/rok spolu vo výške  572,70 € za rok za podmienky, že: 
- novovybudovanú časť líniovej stavby - chodníka vedľa Račianskej ul., na časti predmetného pozemku, po jej skolaudovaní, bezplatne a bezodkladne odovzdá do vlastníctva hl. m. SR Bratislavy, čo preukáže právoplatným kolaudačným rozhodnutím a potvrdením hl. m. SR Bratislavy o nadobudnutí líniovej stavby - časti chodníka do jeho vlastníctva;
- bránu a oplotenie, vo vlastníctve EKO-podniku VPS, nachádzajúcu sa na časti predmetného pozemku, na vlastné náklady presunie na hranicu novovybudovanej časti chodníka, pred začatím stavebných prác na chodníku, pričom v prípade porušenia tejto podmienky nájom časti predmetného pozemku zanikne, rozväzovacia podmienka; v prípade poškodenia predmetnej brány, resp. poškodenia predmetného oplotenie je spoločnosť Bavint, s.r.o. povinná bránu a oplotenie na vlastné náklady opraviť;
- v prípade porušenia ktorejkoľvek z uvedených podmienok zaplatí spoločnosť Bavint, s.r.o. EKO-podniku VPS zmluvnú pokutu vo výške 5.000 €, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/16.
11


15. 	Návrh stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia

Návrh bol prerokovaný v odborných komisiách MZ MČ B-NM, ktoré zobrali materiál na vedomie, Komisia pre školstvo a vzdelávanie odporučila doplniť § 3 ods. písm. c/: „ak má mestská časť viac zón, rezidentovi MČ je povolené parkovať vo všetkých zónach MČ bezplatne.
Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že dňa 13. 11. 2013 bola MČ doručená žiadosť primátora hl. m. SR Bratislavy, predmetom ktorej je návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia. Návrh vo viacerých ustanoveniach návrhu vychádza z ešte neschváleného dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Stanovisko je preto len podmienečné a odporúča návrh nariadenia prijať.
MZ hl. m. SR Bratislava schválilo Základné pravidlá parkovacej politiky hl. m. SR Bratislavy a zobralo na vedomie materiál Dopravná politika parkovania hl. m. SR Bratislavy a zároveň poverilo primátora hl. m. SR Bratislavy prípravou VZN hl. m. SR Bratislavy o parkovaní na území hl. m. SR Bratislavy. 
Podľa § 6a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov môže obec na  účely organizovania dopravy na území obce  ustanoviť VZN úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo VZN obec ustanoví aj výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce. 
Zmenou štatútu sa vytvorí legislatívny rámec pre prenesenie časti pôsobnosti z hl. m. na MČ pri organizovaní dopravy, pričom hl. m. vo VZN, na návrh MČ, vymedzí úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy; MČ budú mať oprávnenie vo svojich VZN stanoviť konkrétnu výšky úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy, ktoré boli vymedzené vo VZN hl. mesta.
Návrh VZN obsahuje prílohu vymedzených úsekov miestnych komunikácií – zóny dočasného parkovania, teda je doplnený o zoznam ulíc, ktorých sa problematika týka.
Predkladané VZN hl. m. stanovuje max. výšku úhrady do 2 €/hod. v celom meste. Spôsob platenia úhrady sa stanovuje zakúpením parkovacieho lístka, SMS - elektronicky, zakúpením rezidentskej parkovacej karty. Jednotlivé MČ, ktoré sa zapoja do celomestského systému organizácie dočasného parkovania budú prijímať vlastné VZN, ktoré upravia taxatívne výšku úhrady v zónach, a to aj na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. 
	Návrh stanoviska - MZ MČ B-NM súhlasí s návrhom VZN hl. m. SR Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia.
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Kollárik, Mgr. Kusý a Ing. Augustinič. 
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Členovia MR sa v diskusii podrobne zaoberali uvedeným návrhom, úvahou o prioritných oblastiach parkovania v MČ, pripomienky vzniesli k definícií ulíc, vymedzeným úsekom miestnych komunikácií, zónam dočasného parkovania, riešili možnosť zjednotenia poplatku za dočasné parkovanie pre celú MČ, resp. pre rezidenta s trvalým pobytom v MČ možnosť povolenia parkovania v celej MČ vo všetkých zónach bezplatne  a pod.. 

Úloha:
Zo zoznamu ulíc v prílohe k VZN „Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre dočasné parkovanie“ vypustiť Blatnickú ulicu a žiadať MsZ hl. m. SR Bratislavy o prijatie nového znenia § 3, ods. 3 písm. a) „vo všetkých zónach mestskej časti s trvalým pobytom rezidenta bezplatne“, nie podľa jednotlivých zón dočasného parkovania“. 													Z.: Ing. Kollárik

	Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu  VZN hl. m. SR Bratislavy č. ..../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej platenia s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/17.

Rokovanie MR ďalej viedla Ing. Jánošová, zástupkyňa starostu MČ B-NM.

16. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa zníženia výšky nájomného z titulu Nájomnej zmluvy č. 128/2002 zo dňa 29. 7. 2002 v znení jej dodatkov uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka pre spoločnosť Vernosť, s.r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava

Mgr. Moravcová Tomčíková uviedla, že spoločenský dom Vernosť  sa nachádza na Nobelovej č. 30 o výmere 4.138 m2 užitkovej podlahovej plochy, ktorý je nájomcovi prenechaný do nájmu na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29. 7. 2002. Na základe uvedeného výška mesačného nájomného podľa posledného dodatku a pri započítaní 10% vecného plnenia predstavuje sumu 3.504,60 €. Dodatkom č. 5 bolo nájomné znížené na dobu od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2013. 
V r. 2013 je nájomca aj po započítaní 10% vecného plnenia povinný zaplatiť na nájomnom sumu vo výške 42.055,20 €. Ročné nájomné je splatné štvrťročne ku koncu príslušného štvrťroka. Nakoľko znížené nájomné bolo časovo korigované, nájomca dňa 18. 9. 2013 požiadal o doriešenie existujúceho stavu, a to iné využitie predmetu nájmu alebo ukončenie existujúceho nájomného vzťahu. Žiadosť nájomcu bola predložená na rokovanie finančnej komisie dňa 9. 10. 2013. Na základe záveru prijatého finančnou komisiou predložil nájomca vyčíslenie výšky nájmu, ktorý je schopný platiť a po zhodnotení prevádzkových nákladov uviedol sumu 2.000 €. Po prerokovaní predloženého materiálu finančná komisia odporučila zníženie nájmu na sumu 2.000 € mesačne na dobu od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, v nájomnej zmluve upraviť výpoveď, a to možnosť prenajímateľa vypovedať nájomnú zmluvu bez udania dôvodu s dvojtýždňovou výpovednou lehotou a hľadať nového nájomcu.
Na základe záveru prijatého finančnou komisiou znížené nájomné by mesačne predstavovalo výšku 2.000 € (ročný nájom predstavuje 24.000 €). Nájomcovi by sa aj naďalej ponechala možnosť vecného plnenia vo výške 10% z ročného nájomného, teda vecné plnenie v celkovej sume 2.400 €. Predmetná úľava na nájomnom je poskytovaná s časovým obmedzením,  a  to od 1. 12. 2013  do 30. 6. 2014,  s  cieľom v tomto období vyhlásiť verejnú 
obchodnú súťaž k prenajatiu spoloč. domu Vernosť. Vzhľadom ku skutočnosti, že Dodatok č. 
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5, ktorý riešil zníženie nájmu, bol prijatý s časovým obmedzením do 30. 11. 2013, je potrebné prijať nový dodatok v poradí č. 6, a to so spätnou účinnosťou od 1. 12. 2013, keďže nájomca nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti.

V diskusii vystúpili p. Szusčík, JUDr. Mikulec a Mgr. Pfundtner.

	Miestna rada konštatovala, že zníženie nájomného na sumu 2.000 € mesačne za prenájom spol. domu Vernosť, Nobelova č. 30, o výmere úžitkovej podl. plochy 4.138 m2, súp. č. 1300 nachádzajúcom sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749 v k. ú. NM, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02, v znení jej Dodatkov 1. až 5., uzavretej v súlade s ust. § 663 a nasl. Obč. zákonníka prenajatý nájomcovi Vernosť, s. r.o., so sídlom Nobelova č. 30, 831 02 BA, zapísanej v Obchod. registri Okres. súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka č: 16540/B je prípadom hodným osobit. zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od r. 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť. 
Miestna rada odporúča MZ schváliť zníženie mesačného nájomného na sumu 2.000 € mesačne za prenájom spol. domu Vernosť, Nobelova č. 30  o výmere úžitkovej podl. plochy 4.138 m2, súp. č. 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, zapísaný na LV č. 3749 v k. ú. NM, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 v znení Dodatku 1. až 5. uzavretej v súlade s ust. § 663 a nasl. Obč. zákonníka prenajatý doterajšiemu nájomcovi Vernosť, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 30, 831 02 BA, zapísanej v Obchod. registri Okres. súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16540/B, a ktorý je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca užíva predmet nájmu dlhodobo od r. 2002, do predmetu nájmu investoval vlastné finančné prostriedky, sám na vlastné náklady predmet nájmu udržiava počas celej existencie nájomného vzťahu, predmet nájmu užíva za účelom prevádzkovania telovýchovného zariadenia, určeného pre širokú verejnosť počnúc od 1. 12. 2013 do 30. 6. 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
S podmienkami: Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 128/02 bude nájomcom podpísaný do 15 dní od schválenia uznesenia v MZ. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v MZ, toto uznesenie stratí platnosť; nájomca najneskôr ku dňu 31. 12. 2013 uhradí nájomné vo výške 3.0504,60 € za obdobie kalend. mesiaca október 2013 a nájomné vo výške 3.504,60 € za obdobie kalend. mesiaca november 2013, pričom za úhradu sa považuje pripísanie dlžnej sumy na účet MČ. V prípade, ak nájomné nebude nájomcom v stanovenej lehote uhradené, toto uznesenie stráca platnosť; schváliť zmenu Nájomnej zmluvy v časti doby nájmu - na dobu neurčitú s možnosťou jej ukončenia výpoveďou bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa s dvojtýždňovou výpovednou lehotou bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/18.

17. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č. 6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM

Ing. Kollárik uviedol, že uvedené VZN o miestnych daniach nadobúda účinnosť 1. 1. 2014,  upravuje  sa  a mení sa systém výberu podľa potrieb MČ B-NM na základe praktických 
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skúseností  pri vyrubovaní  miestnych daní, pri posúdení platobnej disciplíny daňovníkov a na 
základe bilancie platobnej schopnosti pri správe miestnych daní. Ide o zapracovanie zmien VZN, ktoré je nutné preniesť do praxe (napr. zoznam komunikácií III. a IV. triedy, zoznam pozemkov vo vlastníctve alebo v správe MČ; správca dane poskytne úľavu vo výške 50 %, ak daňovník je poberateľom dávky v hmotnej núdzi; správca dane určuje, že daň do 3 € sa nevyrubuje; za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 €, najviac však do výšky 3.000 € a podobne).  

	Miestna rada odporučila MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č. 6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM.
Miestna rada prijala uznesenie č. 30/19.


Rôzne:

Ing. Galamboš  požiadal o informáciu o zrušenom venčisku  pre psov na Mikovíniho ulici.

Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM po preverení  poskytne zodpovedajúcu informáciu. 




Po prerokovaní materiálov zástupkyňa starostu MČ B-NM poďakovala členom miestnej rady za účasť a  ukončila  rokovanie MR.      





Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   




	
 MUDr. Pavol Dubček
overovateľ



Bratislava 29. 11. 2013
Zapísala:  Anna Zachová
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