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U Z N E S E N I A

z  31. zasadnutia
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
konanej dňa  28. januára  2014

Miestna rada prerokovala : 
   1.   Schválenie programu rokovania
   2.   Voľba overovateľa  zápisnice a uznesení
   3.   Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
   4.	Návrh VZN MČ-BNM o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 
    5.  Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh  Market, Tomášikova č. 46, Bratislava
    6.    Návrh Dodatku č. 2  k  Zásadám  hospodárenia  s  bytmi  v  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012
    7.   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
    8.    Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
    9.   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 21, 833 16  Bratislava, IČO:  00156582
 10.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:  
a) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, s.č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 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 3463 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. NM, vo výlučnom vlastníctve MˇB-NM
  11. Návrh na zmenu účelu kapitálových výdavkov z uznesenia č. 19/04 MZ MČ B-NM zo 17.12.2013

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

31/01  Miestna rada
	s c h v a ľ u j e
program  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 21, 833 16  Bratislava, IČO:  00156582
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-  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom:  
a) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, s.č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 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 3463 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. NM, vo výlučnom vlastníctve MˇB-NM
-  Návrh na zmenu účelu kapitálových výdavkov z uznesenia č. 19/04 MZ MČ B-NM zo 17.12.2013
           				                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa:  0
31/02  Miestna rada
          v o l í
           overovateľa zápisnice a  uznesení Ing. Pavla Galamboša
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
1.   trvá plnenie uznesení:
2MMR/11, 19/09, 25/13, 26/06, 28/04, 28/05, 28/06, 28/10, 28/11, 28/20, 28/22, 30/08

	2.    splnené boli uznesenia: 
28/12, 28/23, 29/03, 29/04, 29/05, 29/06, 29/07, 29/08, 29/09, 29/10, 29/11, 30/03, 30/04, 30/05, 30/06, 30/07, 30/09, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 5MMR/03
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice - Fresh Market, Tomášikova č. 46, Bratislava, za podmienky, že:
a/ správca tržnice, spoločnosť VIENNA INVEST, s.r.o., získa platné živnostenské        oprávnenie na správu trhoviska,
b/   predloží stanovisko príslušných orgánov potravinového dozoru k  predaju potravinárskych výrobkov,
c/  správcovi tržnice  bude  vydané povolenie  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na zriadenie trhového miesta,
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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31/06   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26. 6. 2012 v znení Dodatku č. 1
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/07    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, 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,- €
                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 1
31/08    Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
             - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 7
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
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 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto zverený od vlastníka pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy, na základe protokolu č. 63/1991 zo dňa 30.9.1991, pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky so sídlom Matúškova 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) zákona  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. číslo 3525 vo vlastníctve nájomcu, zapísaný na LV č. 3684 a to za nájomné 9,85 € / m2 / rok, spolu vo výške 326,28 €/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 nami navrhovanej ceny nájmu.
	s pripomienkou:

      žiadať nájomné za dva roky dozadu                																Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
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31/10   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:
1) 	časti spoločenského domu “Vernosť“, súp. č. 1300, nachádzajúcom sa na Nobelovej ul. č. 30 v Bratislave na parc. č. 13528, s rozlohou 4624 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
2) 	parc. č. 13528 o výmere 3463 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 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

  b)   	priložené obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže.
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0
31/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
   zmenu účelu využitia 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)
           - bez pripomienok                						Hlasovanie : za : 8
      					                                          		                 proti : 0
									          zdržali sa: 0









	Ing. Ľudovít Kollárik                                                    Mgr. Rudolf  Kusý
                     prednosta						starosta





Ing. Pavol Galamboš
Overovateľ






Bratislava   28.01.2014
Spracovala :   Júlia Červenková

Strana 4

