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


Z á p i s n i c a

z 31. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  28. 1. 2014


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

Ospravedlnení: Ing. Kollárik, Mgr. Pfundtner, Ing. Böhm

Rokovanie  31. 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 schválenie  prípadu osobitného zreteľa  týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 7208/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2, zapísaného na LV č. 3673 pre Ústredný kontrolný a  skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, so sídlom Matúškova č. 21, 833 16  Bratislava, IČO:  00156582“, „Návrh  na  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom:  
a) časti spoločenského domu „Vernosť“, s.č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4.624 m2, štvorcového pôdorysu s  tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží a knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží, 
b)  parc. č. 13528 o výmere 3.463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem, a.s., všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Messto, vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM“ a „Návrh na  zmenu účelu kapitálových výdavkov z uznesenia MZ MČ B-NM č. 19/04 zo dňa 17. 12. 2013“ uznesenie č. 31/01).

Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša bez pripomienok (uznesenie č. 31/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto

Správu spracoval Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. Starosta MČ Mgr. Kusý uviedol, že trvá plnenie uznesení a splnené  boli uznesenia  podľa  predtlače. Po preskúmaní správy o kontrole plnenia uznesení MR MČ B-NM miestny kontrolór k vyhodnoteným uzneseniam predložil súhlasné stanovisko. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/03.
1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií  v MČ B-NM vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

Návrh VZN spracoval Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM.
Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 19. 12. 2013 č. 431/2013 zverejneným v Zbierke zákonov č. 101/2013 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu sa dňa 24. mája 2014 uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Návrh VZN bol predložený v súlade s § 19 ods. 7 zák. č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
§ 19 ods. 7 „(7) Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojim všeobecne záväzným nariadením. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií.“
	Materiál bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách MZ MČ B-NM a v právnej skupine. Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby a komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku odporúčajú návrh s pripomienkou „v § 2 skontrolovať aktuálnosť vylepovacích plôch“.

V diskusii vystúpil Ing. Galamboš. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/04.

3. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh  Market, Tomášikova č. 46, Bratislava
  
Návrh VZN spracovala Ing. Kutarňová, prac. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku.

V súlade so zák. č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, správca trhového miesta - tržnice Fresh Market na Tomášikovej č.  46, ktorým je spoločnosť VIENNA INVEST, s.r.o., vypracoval trhový poriadok pre uvedený objekt tržnice, ktorý je potrebné vydať VZN po jeho schválení v MZ. Spracovaným trhovým poriadkom sa v predmetnej tržnici povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravinárskych výrobkov, ktoré sa môžu predávať v súlade s citovaným zákonom po dohode s orgánmi potravinového dozoru - Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Vyjadrenie týchto orgánov správca v čase spracovania materiálu nepredložil napriek tomu, že o ne včas príslušné orgány požiadal. Má od nich ústny prísľub, že vyjadrenia budú spracované v prvej polovici januára a po ich predložení budú stanoviská týchto orgánov zapracované do trhového poriadku. V súčasnej dobe žiadateľ zabezpečuje získanie živnostenského oprávnenia na správu trhového miesta a získanie povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva MČ B-NM.
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	Materiál bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách MZ MČ B-NM a v právnej skupine bez výhrad.

Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh Market, Tomášikova č. 46, Bratislava, za podmienky, že správca tržnice,  spoločnosť  VIENNA INVEST,  s.r.o., získa platné  živnostenské oprávnenie  na  správu  trhoviska;  predloží  stanovisko  príslušných  orgánov  potravinového dozoru k predaju potravinárskych výrobkov a správcovi tržnice  bude  vydané povolenie  MČ B-NM na zriadenie trhového miesta bez pripomienok.
	Miestna rada prijala uznesenie č. 31/05.

4.	Návrh Dodatku č. 2  k  Zásadám  hospodárenia  s  bytmi  v  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
  
Mgr. Kusý uviedol, že návrh Dodatku č. 2 bol opätovne predložený na základe požiadavky Ing. Bartoša, predsedu Komisie sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM vznesenej na 19. zasadnutí MZ MČ B-NM, konaného dňa 17. 12. 2013, návrh prerokovať v uvedenej komisii. Účelom navrhovaného Dodatku č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM je stabilizácia mladých učiteľov majúcich trvalé bydlisko mimo mestskej časti a pôsobiacich na základných školách, resp. v školských zariadeniach, v zriaďovacej pôsobnosti MČ B-NM. Poskytnutie bývania pre mladých učiteľov bolo Komisiou sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM riešené už na jej zasadnutí konanom dňa 14. 10. 2013, pričom ako zo zápisnice č. 8 vyplýva, bolo k bodu č. 4 prijaté uznesenie č. 8/4/12,13 a 14 v znení: „Komisia prerokovala žiadosti uvedené pod bodmi 12, 13 a14 a žiada starostu MČ Mgr. Kusého o udelenie výnimky zo Zásad hospodárenia s bytmi v MČ B-NM na poskytnutie ubytovania v bytoch na Bojnickej ulici pre pedagogických pracovníkov zamestnaných v ZŠaMŠ MČ B-NM, počas výkonu povolania.“

Návrh bol prerokovaný v komisii sociálnych vecí a bývania bez pripomienok. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v MČ B-NM zo dňa 26. 6. 2012 v znení Dodatku č. 1 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/06.

5. 	Návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok s  p. Klaudiou Markovou, miesto podnikania: Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živn. registra: 102-29948, IČO. 17 493 820
  
Návrh spracovala Mgr. Moravcová Tomčíková, poverená ved. odd. podnikateľského, právneho a správy majetku. 

Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ vo svojom stanovisku navrhla pokúsiť sa znížiť finančnú čiastku oproti čiastke, ktorá bola predložená v návrhu dohody - požiadala  odd. PPaSM o vypracovanie nového návrhu a predložiť iný právny názor - stanovisko externej právničky MÚ B-NM JUDr. Hegedüšovej a oboznámiť s ním  členov uvedenej komisie. 
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Ide o  nebytový priestor na Jeséniovej č. 43 o rozlohe 172 m2. Žiadosťou zo dňa 6. 2. 2006 p. Marková požiadala o nájom NP, ktorý si upraví na vlastné náklady. MČ B-NM uzatvorila s nájomkyňou p. Klaudiou Markovou nájomnú zmluvu na dobu určitú od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2016. Dňa 3. 4. 2012 nájomkyňa podala žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy a informovala MČ o výške investície do predmetu nájmu 83.002,74 €, ktorú požaduje uhradiť, pričom táto výška vychádza zo všetkých výdavkov spojených s rekonštrukciou, vrátane prác. Dňa 14. 5. 2013 sa na MČ obrátila právna zástupkyňa nájomkyne za účelom ukončenia nájmu ako aj započítania vzájomných pohľadávok. Na základe uvedených skutočností  bola miestnej rade predložená „Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy“ a predložený návrh „Dohody o urovnaní“.  
 
V zmysle požiadavky Komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá sa konala dňa 22. 1. 2014 bolo k návrhu predložené právne stanovisko advokátky JUDr. Kataríny Hegedüšovej. Komisia zároveň požiadala právnu zástupkyňu p. Markovej - Mgr. Silviu Kaveschánovú o informáciu, či je nájomkyňa ochotná znížiť svoj požadovaný nárok, ktorú by predniesla osobne na zasadnutí miestnej rady. 

	Mgr. Kusý  na rokovaní MR privítal prizvanú p. Mgr. Silviu Kaveschánovú, právnu zástupkyňu p. Klaudii Markovej.  Starosta MČ upovedomil právnu zástupkyňu o skutočnosti, že MR rieši už len výšku ceny,  alternatívny návrh nakoľko je možné cenu znížiť. 

	Mgr. Kaveschánová konštatovala, že oslovila klientku, k prípadnému zníženiu ceny má kladný postoj. Zostatok po vzájomnom zápočte by bol 41.000 € oproti pôvodným 42.600 €. Ak vychádza zo znaleckého posudku na technické zhodnotenie, tak oproti sume investovaných finančných prostriedkov je to rozdiel vyše 25.000 €. Nájomkyňa riadne hradila nájomné i v období prebiehajúcich rekonštrukčných prác, znalecký posudok bol hradený na jej náklady, práce boli vykonané, firma vykonávajúca rekonštrukčné práce nezanikla, v komplexne nie je suma zanedbateľná - to je návrh p. Markovej. 

	Starosta MČ otvoril k danej téme diskusiu, v ktorej vystúpili  Ing. Galamboš, Ing. Winkler, Mgr. Kusý, Ing. Augustinič, Mgr. Moravcová Tomčíková, p. Szusčík, Ing. Gašpierik, JUDr. Mikulec a Ing. Dubravec.  

Mgr. Kaveschánová zodpovedala na otázky, pripomienky a návrhy členov MR.

P. Marková vyčíslila náklady na sumu 87.003 €, to je prípadná žalovaná suma, suma faktúr, ktoré boli predložené. Suma vyčíslená na 62.400 €, to je technické zhodnotenie znaleckým posudkom. P. Marková si nebude uplatňovať nárok na úrok z omeškania, ktorý jej vzniká dňom 1. 10., odkedy bol nájom ukončený. Podľa Občianskeho zákonníka nájomca ak zhodnotí vec, ktorú má prenajatú, má právny nárok na to, o čo sa vec zhodnotila, ak to bolo vykonané so súhlasom.  Rekonštrukciu realizovala p. Marková ako podnikateľský subjekt, čo sa týka techniky financovania, odpisy neboli realizované.    

	Po zvážení všetkých skutočností  členovia MR schválili uznesenie.
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	Miestna rada odporúča MZ schváliť:
a/   predložený návrh Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok, podľa ktorého MČ B-NM uhradí svoj záväzok voči p. Klaudii Markovej, miesto podnikania Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živn. registra: 102-29948, IČO: 17 493 820, vo výške 42.670,83 €, v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok,
b/   zapojenie Rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 42.670,83 € na vysporiadanie vzájomných záväzkov a  pohľadávok bližšie špecifikovaných v bode a/ tohto uznesenia,
c/   toto uznesenie stráca platnosť, v prípade ak Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok špecifikovaná v bode a/ tohto uznesenia nebude podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom, zo strany p. Klaudie Markovej, miesto podnikania: Krížna č. 20, 811 07 Bratislava, zapísaná: Obvodným úradom Bratislava, č. živn. registra: 102-29948, IČO: 17 493 820 
- s pripomienkou výšku vzájomných záväzkov a pohľadávok upraviť na 30.000 €.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/07.

6. 	Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014

Návrh predložil Ing.  Molnár, riad. EKO-podniku VPS. 
Súčasťou návrhu je rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovanie a „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“. Do veľkoobjemových kontajnerov je možné uložiť len  objemový odpad z domácností. Iný druh odpadu nebude umožnené občanovi do kontajnera alebo jeho blízkosti odložiť.
	
Materiál bol prerokovaný vo všetkých odborných komisiách MZ MČ B-NM. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ schválila návrh s pripomienkou  obidva kontajnery pri škole na Teplickej ul. pristaviť do stredu na trávniku; komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku žiada do zoznamu „Jarné upratovanie“ doplniť „Guothova č. 9, 11“ a komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy odporučila kontajnery pristaviť na všetky miesta v jarnom a jesennom období. 

	Miestna rada odporúča MZ schváliť pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/08.

	Miestnu radu ďalej viedla Ing. Jánošová, zástupkyňa starostu MČ B-NM.

7.	Návrh na schválenie  prípadu osobitného zreteľa  týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 7208/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2, zapísaného na LV č. 3673 pre Ústredný kontrolný a  skúšobný  ústav  poľnohospodársky v Bratislave,  so  sídlom  Matúškova  č.  21, 833 16  Bratislava, IČO:  00156582

Ing. Jánošová, zást. starostu MČ  uviedla, že  ide  o  prenájom pozemku o výmere 94 m2, ktorý má MČ zverený  od  vlastníka pozemku hl. m. SR Bratislavy. Účelom nájmu bude využitie    parcely   ako   zastavanej   plochy,   na   ktorej   je   postavená   čiastočne  obývaná                                      
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poľnohospodárska nehnuteľnosť vo vlastníctve Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej ÚKaSÚP), zapísaná na LV č. 3684. Doba nájmu je na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014. Výška nájomného je stanovená 9,85 €/m2/rok, spolu vo výške 926,28 €/rok.
	ÚKaSÚP je rozpočtovou organizáciou, ktorá má vo vlastníctve stavbu súp. č. 3525 postavenú na cudzom pozemku. Stavba je v značne schátralom stave a spoločnosť pripravuje v r. 2014 jej odpredaj prípadnému záujemcovi ako nadbytočného majetku. V priebehu r. 2013 po zistení, že na pozemku je postavená cudzia stavba, bola spoločnosť vyzvaná k  podpisu nájomnej zmluvy. Nájomné bolo pôvodne stanovené znaleckým posudkom na čiastku 1.500 € ročne, t. j. vo výške nájomného 6,5% trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Organizácia požiadala o zníženie výšky nájomného na 4 %  trhovej ceny, t.j. čiastku 926,28 € ročne z dôvodu, že  ide o rozpočtovú organizáciu, prenajatý pozemok nie je využívaný na komerčné účely a výnos z jeho užívania nedosahuje ani polovicu navrhovanej ceny. Táto požiadavka bola zo strany MČ akceptovaná.

	Návrh prerokovala komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ s pripomienkou - žiadať spätné doplatenie nájomného za dva roky dozadu.

V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Gašpierik.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom pozemku registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady, parc. č. 7208/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 94 m2, vedenom na LV č. 3673, ktorý má MČ B-NM zverený od vlastníka pozemku hl. m. SR Bratislavy, na základe protokolu č. 63/1991 zo dňa 30. 9. 1991, pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky so sídlom Matúškova č. 21, 833 16  Bratislava, IČO: 00156582 na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014, 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 na predmetnej parcele je postavená nehnuteľnosť - čiastočne obývaný poľnohospodársky objekt súp. č. 3525 vo vlastníctve nájomcu, zapísaný na LV č. 3684 a to za nájomné 9,85 €/m2/rok, spolu vo výške 926,28 €/94 m2/rok, pričom za prípad hodný osobitného zreteľa je považovaná aj skutočnosť, že sa jedná o rozpočtovú organizáciu a ďalej, že pozemok nie je využívaný na komerčné účely a výnos z jeho užívania nedosahuje ani polovicu navrhovanej ceny nájmu s pripomienkou: žiadať spätné doplatenie nájomného za dva roky dozadu.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/09.

8.	Návrh  na  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:  
a) časti spoločenského domu „Vernosť“, s. č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4.624 m2, štvorcového pôdorysu s  tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží a knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží, 
b)  parc. č. 13528 o výmere 3.463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem, a.s., všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM
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Spoločenský dom Vernosť na Nobelovej č. 30 o výmere 3.463 m2 vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM, s celkovou rozlohou 4.954 m2 je v súčasnej dobe prenajatý spoločnosti Vernosť, s. r.o., so sídlom na Nobelovej č. 30. V budove sa v súčasnej dobe nachádza na 1. nadzemnom podlaží Denné centrum seniorov, kotolňa, sklady a  prevádzky, kancelárie, prevádzkové priestory, rehabilitačné centrum a masáže; na 2. nadzemnom podlaží reštaurácia vrátane kuchyne, squashové centrum, nahrávacie štúdio, kancelárie a na 3. nadzemnom podlaží sklad, prevádzkové priestory, kancelárske priestory a terasa. Sčasti bude budova užívaná aj ako knižnica, a to na 1. nadzemnom podlaží. 
Aktuálny nájomca prenajíma časť priestorov vo Vernosti tretím osobám, ako podnájomníkom, pričom v súčasnosti sú tieto prenajaté ôsmym nájomcom na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Zvyšné priestory sú voľné, s výnimkou squashu a reštaurácie, ktoré užíva nájomca taktiež na základe podnájomnej zmluvy a vie ich kedykoľvek ukončiť v prípade požiadavky budúceho nájomcu. 
	V súťažných podmienkach OVS je stanovený účel nájmu kancelárske/administratívne priestory, prípadne poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu. Minimálna výška nájomného 46.000 € ročne za predmet nájmu a viac podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov. Doba nájmu bude uzatvorená na dobu určitú, minimálne 10 rokov.

V diskusii vystúpil Ing. Galamboš.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu “Vernosť“, s.č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s  rozlohou 4.624 m2, štvorcového pôdorysu s tromi nadzemnými podlažiami, s výnimkou: priestoru Denného centra seniorov (so samostatným vchodom, samostatnými meračmi a vlastným kotlom) nachádzajúcom sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 116 m2 a knižnice nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 214 m2; parc. č. 13528 o výmere 3.463 m2 so zriadeným vecným bremenom, právom umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice v prospech spol. Istrochem a.s.; všetko zapísané na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM a priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/10.

9. 	Návrh na  zmenu účelu kapitálových výdavkov z uznesenia  MZ MČ B-NM č. 19/04 zo 17. 12. 2013

Ing. Molnár,  riad. EKO-podniku VPS uviedol, že  obsahom návrhu je zmena účelu čerpania schválených kapitálových výdavkov pre Stredisko údržby zelene EKO-podniku VPS. Uznesením č. 19/04 z 19. zasadnutia MZ MČ B-NM, konaného dňa 17. 12. 2013 boli v časti kapitálových výdavkov v celkovej výške 293.000  € vrátane 20% DPH  schválené aj kapitálové výdavky vo výške 51.000 € vrátane 20% DPH, určené EKO-podniku VPS na nákup 9-miestneho vozidla so sklápacou korbou, slúžiace pre zabezpečovanie verejnoprospešných služieb Strediskom údržby zelene. Na základe predbežného prieskumu trhu zistili efektívnejšie riešenie, pokiaľ by zakúpili 7-miestne vozidlo, dokázali by zakúpiť 2 takéto autá identických parametrov. Obidve s korbou, jedno so sklápacou korbou. Rozdiel pri sklápaní je cca 5.000 €. Takto zakúpené vozidlo bude určené na ďalšie plnohodnotné využitie na Stredisku detských ihrísk.
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V zmysle uvedených skutočností riad. EKO-podniku VPS navrhol zmenu účelu v časti schválených kapitálových výdavkov nasledovne: 
Stredisko údržby zelene a Stredisko detských ihrísk:
vozidlo 7 miestne s korbou, 2 ks. 		49.900 €
spolu vrátane DPH 20 %:			49.900 €.

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik, p. Szusčík a Ing. Jánošová.  

	Riaditeľ EKO-podniku VPS doplnil, že organizácia bude postupne staré opotrebované vozidlo zn. IVECO vyraďovať. V materiáli do MZ budú finančné čiastky na jednotlivé autá rozdelené samostatne.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť zmenu účelu kapitálových výdavkov k uzneseniu č. 19/04 z 19. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  zo 17. 12. 2013,  takto: vozidlo 7 miestne s korbou, 2 ks., 49.900 € (cena s DPH)
- s pripomienkou, rozpísať vozidlá samostatne a uviesť ich ceny.
Miestna rada prijala uznesenie č. 31/11.


Rôzne:

Ing. Galamboš informoval členov MR a zároveň upozornil na vážne nedostatky a nedorobky pri prebiehajúcej investičnej akcii „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ulici“. Požiadal o zabezpečenie prítomnosti na MR zodpovedného pracovníka za uvedenú rekonštrukciu. Verejnú súťaž vyhrala firma YUKO, s.r.o., práce vykonával p. Polák, živnostník. Zmluva bola podpísaná 11. 7. 2013, práce mali byť dokončené do 90 dní po podpise zmluvy, k termínu 11. 10. 2013.  Doposiaľ rekonštrukcia nie je dokončená. Poukázal na nedostatky - nevhodne umiestnené zástrčky v kuchyni dole za linkou, okná a dvere sa nedajú otvárať. 

Ing. Majtán, prac. odd. výstavby a investícií uviedol, že rekonštrukcia klubu dôchodcov sa v termíne začala vykonávať.  Firmou „Progres“ a po dohode s majiteľmi bytov bolo odd. VaI požiadané o pozastavenie rekonštrukčných prác na KD Sibírska, nakoľko uvedená firma realizovala výmenu stúpačiek. Práce začali až keď sa vymenili stúpačky, nastal sklz cca 1 mesiac. Projektom, ktorý bol vypracovaný, nebol riešený interiér ani plochy, k dispozícii boli len stavebné výkresy, predmetom projektu boli stavebné práce, čím vznikali práce naviac. Vymieňali sa obklady, museli sa vymeniť i rozvody vody a nové čerpadlo. Pôvodne do kuchyne nemali nič osádzať, zostať tam mal starý nábytok, neuvažovalo sa s výmenou okien. Tieto požiadavky prišli až neskôr, mali byť dané projektantovi, ale projektom riešené neboli. Situácia  ktorá nastala  sa rieši, v najbližšom čase bude dovezený nábytok.  Rekonštrukcia stála 41.160 €    

Ing. Galamboš požiadal Ing. Majtána o predloženie stavebného denníka vedeného k stavbe „Rekonštrukcia KD Sibírska“, ktorý bol súčasťou predpísanej evidencie. 

V diskusii vystúpili Ing. Augustinič, Ing. Jánošová, Ing. Galamboš, p. Szusčík a Ing. Dubravec.
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P. Szusčík  upozornil na plnenie uznesenia MZ MČ B-NM konaného 17. 12. 2013 v ktorom MZ žiada zabezpečiť pravidelné oboznamovanie poslancov so stavom všetkých investičných akcií a rekonštrukcií MČ uskutočňovaných z rozpočtu MČ formou jednoduchej tabuľky a to na mesačnej báze, vždy do 7 kalendárneho dňa aktuálneho mesiaca a zabezpečiť zaslanie stavu investičných akcií a rekonštrukcií poslancom e-mailom po prvý krát v mesiaci január 2014.  Doposiaľ takúto informáciu neobdržal.

Ing. Dubravec doplnil, že Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM informoval na gremiálnej porade vedúcich zamestnancov MÚ B-NM o povinnosti zabezpečovať plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 19/28, konaného dňa 17. 12. 2013 v plnom rozsahu, na ktoré bol vydaný príkaz starostu MČ B-NM č. 2/2014.  



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   




	
 Ing. Pavol Galamboš
overovateľ




Bratislava 31. 1. 2014 
Zapísala: Anna Zachová
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