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

Z á p i s n i c a

z 36. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  24. 6. 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  36. 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: „Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na Račianskej č. 87, Bratislava“, „Návrh  stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa  čl. 91 ods. 1 písm. h/, v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie“, „Návrh  stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods.2, v oblasti konania verejných športových podujatí“, „Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 3. 2009 a Dodatku č. 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova č. 2472/19, 851 03 Bratislava“
(uznesenie č. 36/01).
	
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení  Ing. Katarínu Augustinič (uznesenie č. 36/02).
  
Miestna  rada prerokovala predložené materiály  v  tomto poradí:

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

	Správu predložil Ing. Kollárik, prednosta MÚ B-NM. 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. 36/03.

Návrh na navýšenie príspevku príspevkovej organizácii  EKO-podnik VPS

P. Szusčík, predseda komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb konštatoval, že s predloženým návrhom sa komisia zaoberala, prerokovala ho a vyjadrila súhlasné stanovisko.
		Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí 62.192 €. Navýšenie  príspevku sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek uvedených v uznesení.  
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Vzhľadom na výskyt škodcu „Hrčiarka gaštanová“ je nutný výrub a orez stromov, najmä  gaštanov z dôvodu ich ošetrenia. Potvrdila sa v oblasti MČ, napr. v areáli ZŠ Za kasárňou a na Višňovej ulici. Navýšenie príspevku spolu 20.000 €. 
		Navýšenie príspevku v dôsledku prác zadaných nad rámec bežnej činnosti pre MČ pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb - ide o zásah a odstraňovanie havarijného stavu kanalizačného systému bytových domov vo vlastníctve MČ B-NM na Bojnickej ulici. Vyčíslenie celkovej čiastky, ktorú na uvedené práce musel EKO-podnik VPS použiť, je  v  sume 13.192 €.
		V rozpočte zriaďovateľa  MČ B-NM je v  programe 4.3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií rozpočtovaná čiastka na tieto práce, je však pre MČ výhodnejšie riešenie zadať tieto práce EKO-podniku VPS s tým, že mu bude navýšený príspevok  o 15.000 € na bežné výdavky, ako riešiť zadanie prác inej firme. 
Podobne ako v predošlom prípade, práce - čistenie a údržba vpustí bude realizovať pre MČ EKO-podnik VPS, ktorému sa navrhuje navýšenie príspevku vo výške 10.000 €.
K uzneseniu č. 5:
EKO-podnik VPS vykonáva pre MČ na základe požiadaviek drobné elektrikárske práce i iné práce, pričom je pre MČ B-NM toto riešenie výhodnejšie, ako zadávanie prác firmám. Navýšenie predstavuje sumu 4.000 €. 

V diskusii vystúpil  Mgr. Kusý a p. Szusčík.

	Miestna rada  odporučila MZ schváliť:
	Navýšenie príspevku na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrenia  vo výške

20.000 €.
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
      FK 0510   EK 633006  2     zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   4.000 €
	FK 0510   EK 644002         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške   5.000 €
FK 0510   EK 637004         zdroj 41  program 5.1.3 HS 0251   vo výške      700 €
	FK 0560   EK 637011  1     zdroj 41  program 5.3.3 HS 0252   vo výške      300 €
FK 0540   EK 637004          zdroj 41  program 5.2.1 HS 0252   vo výške  3.468 €
FK 0540   EK 633006          zdroj 41  program 5.2.2 HS 0252   vo výške  5.000 € 
FK 0443   EK 636001          zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške  1.000 €
FK 0443   EK 637005  8      zdroj 41  program 4.1.3 HS 0230   vo výške     213 €
FK 01116 EK 633006          zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010   vo výške     319 €                                                                  
Spolu  20.000 €
2.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa  do rozpočtu  EKO-podniku VPS  v časti bežných   výdavkov  pre r. 2014 o 13.192 €  za účelom doriešenia  financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka MČ B-NM na Bojnickej ulici v Bratislave.
	Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položiek:
	FK 01116  EK 633006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1.064 €
	FK 01116  EK 635006        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1.064 €                                                                              
	FK 01116  EK 637011        zdroj 41  program 1.1.2 HS 0010  vo výške  1.064 €                                                                              
FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10.000 €                                                                              
Spolu  13.192 € 
3.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku VPS v  časti bežných výdavkov pre  r. 2014 o 15.000 € na opravy a údržbu komunikácií, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO-podnikom VPS.
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	Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
	FK 0451    EK 635006/1       zdroj 41  program 4.3    HS 0611  vo výške 15.000 €                                                                              
4. Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku VPS v časti bežných výdavkov pre  r. 2014 o 10.000 € na čistenie a údržbu vpustí, ktorá je v rozpočte MÚ B-NM v programe 4.3 - Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, avšak realizovaná bude EKO-podnikom VPS.
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
	FK 0451    EK 635004        zdroj 41  program 4.3    HS 0610  vo výške 10.000 €                                                                              
5.  Navýšenie príspevku zriaďovateľa do rozpočtu EKO-podniku VPS v  časti bežných výdavkov pre  r. 2014 o 4.000 € na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a iné), ktoré sú v rozpočte MÚ B-NM v programe 6.3 - Správa bytov, avšak práce bude realizovať EKO-podnik VPS.
      Navýšenie sa uskutoční presunom finančných prostriedkov z položky:
FK 0660    EK 637004        zdroj 41  program 6.3    HS 0012  vo výške 4.000 €.                                                                              
Celková suma navýšenia finančných prostriedkov činí:  62.192 €.
- bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/04.

3. 	Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., na prenájom časti pozemku pac. č. 11279/2 

Dňa 13. 2. 2014 bola na MÚ B-NM doručená žiadosť spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o.  o prenájom časti pozemku parc. č. 11279/2, o výmere 10 m2, na ktorej má postavený novinový stánok vo svojom vlastníctve. V minulosti bola so žiadateľom uzavretá na uvedenú časť pozemku ako aj na pozemky parc. č. 2200 a 12142/1 (lokality Račianske mýto a Teplická) nájomná zmluva na obdobie od 11. 5. 2001 do 11. 5. 2011. Nakoľko žiadateľ časť parc. č. 11279/2 aj naďalej užíval a užíva, je potrebné požadovať v novej nájomnej zmluve spätne úhradu nájomného, s čím žiadateľ súhlasí.

Mgr. Kusý, starosta MČ oboznámil členov MR so stanoviskom komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom MČ, ktorá návrh prerokovala a zobrala na vedomie s pripomienkami: zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a vyvolať rokovanie s nájomcom o výške pôvodnej ceny. 

JUDr. Chamula, právnik odd. právneho, podnikateľského, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov uviedol, že ohľadom dodržania pôvodného nájomného v zmysle uvedenej ukončenej  zmluvy  bol  nájomca  kontaktovaný  a s  cenou  výšky  nájomného  súhlasí. Cena 
nájmu je 663,88 za 10 m2 prenajatej plochy za rok, čo je vyššia cena ako určená v  znaleckom posudku. Zároveň bola s nájomcom aj komisiou finančnou prerokovaná požadovaná doba nájmu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiacov, s čím nájomca taktiež súhlasí.

Miestna rada odporučila MZ schváliť uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom  časti  pozemku  reg. „C“ KN parc. č. 11279/2, ostatné plochy, vedeného na LV č. 2382, k. ú. Nové Mesto, ktorý  je  v  správe MČ B-NM a vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a 
to v prospech nájomcu MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Muchovo nám. č. 8, 851  05  Bratislava, IČO: 31 384 421 za ročné nájomné vo výške 663,88 € za 10 m2 prenajatej plochy, 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 nájomca má na časti 
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predmetného pozemku v rozsahu 10 m2 (ulica Odbojárov) umiestnený novinový stánok a tento pozemok už v minulosti od 11. 5. 2001 do 11. 5. 2011 riadne užíval v súlade s  NZ č. 108/2001 vrátane jej dodatkov s podmienkami, bez pripomienok (výňatok z uznesenia). 
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/05.

4.	Prerokovanie architektonickej štúdie „Revitalizácia parku na Račianskom mýte“

Architektonická štúdia bola predložená na základe uznesenia z 20. zasadnutia MZ MČ B-NM č. 20/17, konaného dňa 11. 2. 2014, zabezpečiť, aby všetky zadania pre architektonickú súťaž, prípadne štúdiu, pred ich zadaním najprv prerokovali a schválili poslanci MZ na rokovaní komisií MZ. Prípadné pripomienky budú podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre začatie územného a stavebného konania.  

Na zasadnutí miestnej rady sa zúčastnil za firmu 2ka, s.r.o., zodpovedný projektant  Ing. Peter Pasečný, spracovateľ uvedenej architektonickej štúdie. Uviedol, že štúdia rieši park na Račianskom mýte v troch fázach realizácie. Územie je rozdelené do troch funkčných zón - pre najmenšie deti do 6 rokov, multifunkčné športové plochy, zväčšuje sa hrací priestor. Druhá funkčná zóna s terénnymi modeláciami pre deti od 6 do 16 rokov a tretia určená najmä pre seniorov. Chodníky budú zrekonštruované, revitalizovať sa budú povrchy, navrhol materiálovú výmenu spevnených povrchov asfaltových chodníkov za mlatové. Navrhnutá je rekonštrukcia športoviska na jedno multifunkčné s tromi ihriskami – volejbalové, futbalové a basketbalové s asfaltovou hracou plochou, fitness plocha z borovicovej kôry pre všetky vekové kategórie, terénna trávnatá plocha ako priestor pre piknik a pod..

Starosta MČ konštatoval, že uvedená architektonická štúdia bola prerokovaná vo všetkých odborných komisiách MZ.

Ing. arch. Šimánek, prac. odd. výstavby, investícií a správy majetku sa zúčastnil na rokovaní komisií MZ, poslanci so štúdiou súhlasili za predpokladu, že vznesené pripomienky budú  zapracované do projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ projektu má prekonzultovať údržbu parku s EKO-podnikom VPS, do riešenia parku zohľadniť aj priestory a plochy pôvodnej krčmy, zistiť majetkoprávny vzťah k pozemku terasa krčmy, prehodnotiť dopadové  plochy  pri  detských ihriskách, nakoľko mlatové plochy boli pripomienkované ako  tvrdé,  požiadavka nahradiť vhodnejším povrchom  v   priestore  fitness,  zapracovanie hygienických zariadení - verejné WC a pitnej vody - do predmetného územia umiestniť pitné fontánky, vodu na zalievanie, malé koše na separovaný odpad, zabezpečiť správcu ihriska, zistiť autorské práva osadených sôch,  riešenie hojdačiek a predložiť 3D verziu štúdie. 
Predbežný orientačný rozpočet na základe prepočtu zhotoviteľa odhadom činí celkom s DPH 446.349 € (rozpočet nezahŕňa výruby). Náhradná výsadba bude uskutočnená v celkovej hodnote 4.779,84 €, v počte 27 ks. vrastlých drevín a krov o rozlohe cca 40 m2.

Starosta MČ upozornil na zabezpečenie realizácie studne ako zdroja vody na zalievanie a požiadal o  zváženie mierky  znižovania zelených plôch.    
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Mgr. Kusý, Ing. Pasečný, Ing. Gašpierik, Mgr. Tettinger a MUDr. Dubček.

Ing. Gašpierik upozornil na koncentráciu neprispôsobivých občanov v súvislosti s  výdajňou  stravy  na  Račianskom  mýte, v  oblasti,  ktorú  chce  MČ  revitalizovať.  Prísľub 
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primátora hl. m. SR Bratislavy, že výdajňa bude alternatívne premiestnená pod Most Lafranconi nebol realizovaný. Požiadal o apel MČ na  primátora hl. m. SR Bratislavy, aby uvedený  problém doriešil. Zároveň opätovne poukázal na nedoriešenú otázku stánku PNS na Račianskom mýte, v ktorom sa napriek zákazu predáva alkohol a už v minulosti žiadal jeho odstránenie.

Mgr. Tettinger uviedol, že daná situácia s výdajňou stravy na Račianskom mýte sa rieši, čaká sa na vyjadrenie a stanovisko Národnej dialničnej spoločnosti, a.s..

Miestna rada zobrala na vedomie architektonickú štúdiu Revitalizácia parku na Račianskom mýte   s pripomienkami.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/06.

5. 	Návrh  na  vyplatenie odmien  v  zmysle Odmeňovacieho poriadku samosprávy MČ B-NM, schváleného dňa 16. 6. 2011 poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a zapisovateľom Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM  za I.  polrok  2014

V súlade s Odmeňovacím poriadkom samosprávy MČ B-NM schváleným MZ MČ B-NM dňa 16. 6. 2011 uzn. č. 5/13, bol predložený na schválenie návrh na vyplatenie polročných odmien za I. polrok 2014. V návrhu je zahrnutá účasť poslancov MZ MČ B-NM, zapisovateľov odborných Komisií MZ MČ B-NM a členov odborníkov Komisií MZ MČ B-NM za obdobie I. polroku  2014. 

Miestna rada  schválila vyplatenie odmien za I. polrok 2014 poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, členom odborníkom Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, zapisovateľom odborných Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM, podľa prílohy, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/07.

6.	Zámer  na  vyhlásenie  obchodnej  verejnej  súťaže  na  prenájom  nebytových 
priestorov na Račianskej č. 87, Bratislava

Predmetný nebytový priestor (ďalej NP) bol využívaný ako predajňa domácich potrieb od r. 2011. Od polovice minulého roka je prázdny a nevyužívaný. Posledná nájomkyňa p. Thanh Nga Le Thi mala stanovenú výšku nájomného na sumu vo výške 67 €/ m2/rok, pričom celková výmera NP je 144,77 m2.
Na NP bola vyhlásená obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS) s účelom využitia na poskytovanie služieb. Nájom bol navrhnutý uzavrieť na dobu neurčitú, s možnosťou výpovede aj bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, čo MČ B-NM umožňuje ukončiť NZ výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade uzavretia nájomnej  zmluvy na dobu určitú, je prenajímateľ viazaný výpovednými dôvodmi uvedenými 
v ust. § 9 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme  NP v znení neskorších predpisov. Na zasadnutie MZ MČ B-NM, ktoré sa bude konať dňa 26. 6. 2014 budú predložené  konkrétne podmienky OVS na schválenie. 

V diskusii vystúpili Ing. Gašpierik a Mgr. Kusý.
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	Miestna rada odporučila MZ schváliť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanej na LV č. 2902, a to nebytového priestoru č. 12-902 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súp. č. 1528 postavenom na Račianskej č. 87 v Bratislave, na pozemku reg. „C“ KN - parc. č. 12160, č. 12163 a č. 12168, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 14477/564182 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/08.

7. 	Návrh  stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa  čl. 91 ods. 1 písm. h/, v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie
 
Dňa 9. 6. 2014 bola mestskej časti doručená žiadosť primátora hl. m. SR Bratislavy predmetom, ktorej je návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy. V súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hl. m. SR Bratislavy doručí starosta mestskej časti primátorovi hl. m. písomné stanovisko MZ do mesiaca odo dňa požiadania. 
Prechodom správy miestnej dane z nehnuteľností z mestských častí na hl. m. SR Bratislavu prišli mestské časti o významný zdroj príjmov a to aj napriek tomu, že sa na výnosoch podieľajú v pomere 50 %. Ďalšou miestnou daňou, ktorá sa vyberá zo zariadení umiestnených na území jednotlivých mestských častí je daň z ubytovania, pričom  z výnosu tejto dane mestské časti nemajú žiadny podiel. Zvýšený pohyb turistov v blízkosti ubytovacích zariadení vyžaduje aj zvýšené náklady v súvislosti s poskytovaním služieb ako aj na údržbu a čistenie komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré by aspoň čiastočne mohli byť hradené z podielu na výnosoch z tejto dane.
Počas rokovaní o miere solidarity pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z výnosu dane z nehnuteľností v prospech niektorých MČ v zmysle čl. 92 ods. 1 písm. a/ štatútu bola zo strany hl. mesta prejavená vôla na takéto prerozdeľovanie výnosu dane za ubytovanie.

V diskusii vystúpil Mgr. Kusý.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/09.

8. 	Návrh  stanoviska MZ MČ B-NM k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods.2, v oblasti konania verejných športových podujatí
 
Dňa 2. 6. 2014 bola mestskej časti doručená žiadosť primátora hl. m. SR Bratislavy predmetom, ktorej je návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy. V súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hl. m. SR Bratislavy doručí starosta MČ primátorovi hl. m. písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva do dvoch  mesiacov odo dňa požiadania. 
Návrhom dodatku k Štatútu hl. m. SR Bratislavy je navrhnutá úprava týkajúca nových kompetencií MČ vyplývajúcich zo zák. č. 1/2014, navrhnuté úpravou čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí. Pôsobnosti obce sú v tomto zákone spresnené, rozšírené a niektoré vypustené. Aby mohli MČ tieto pôsobnosti vykonávať aj naďalej, je potrebné znenie štatútu zosúladiť so znením nového zákona. 
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Na rokovaní mestskej rady dňa 13. 3. 2014, po prerokovaní materiálu MsR odporučila primátorovi hl. m. vydať rozhodnutie o pôsobnosti MČ plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry s účinnosťou od 13. 3. 2014 a MsZ schváliť rozhodnutie primátora hl. m. o pôsobnosti MČ plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry. Primátor hl. m. vydal rozhodnutie č. 5/2014 s účinnosťou od 13. 3. 2014, ktoré bolo zaslané MČ. Návrh dodatku štatútu už bol v MČ B-NM zapracovaný a 3. 6. 2014 prijatý formou VZN.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť stanovisko k návrhu Dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36 b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 36/10.

9. Návrh na predĺženie Zmluvy č. 6/2008o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 3. 2009 a Dodatku č. 2 pre spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova č. 2472/19, 851 03 Bratislava

Mgr. Kusý uviedol, že Základná škola s materskou školou na Odborárskej č. 2 uzatvorila dňa 12. 11. 2008 zmluvu o nájme na prenájom nebytových priestorov Materskej školy na Vihorlatskej č. 1 spoločnosti Agentúra LUPO, s.r.o.. Mestská časť plánuje zriadenie materského denného centra pre mamičky a pre oteckov na materskej/rodičovskej dovolenke a ako vhodný priestor prichádza do úvahy byt nachádzajúci sa v objekte MŠ Vihorlatská. Tento byt je v súčasnej dobe predmetom nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15. 6. 2012. Za účelom dosiahnutia predmetného zámeru boli vyvolané rokovania so zástupcami nájomcu. Výsledkom rokovaní je dohoda o ukončení nájomnej zmluvy ku dňu 31. 8. 2014, pričom služobný byt bude nájomcom odovzdaný najneskôr 2. 9. 2014. Nájomca reciprocitne požadoval možnosť pokračovania v nájomnom vzťahu. Uvedená nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú do 30. 11. 2018.  

	V diskusii vystúpili Ing. Augustinič, p. Szusčík, Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. Dubravec a Ing. Gašpierik.

	Mgr. Kusý dodal, že 20 % detí z lokality Mierová kolónia z celkového maximálneho počtu detí budú mať 50 % zľavu z poplatku, v súčasnej dobe je to 12 detí.  
Každá materská škola má svoj obvod, i táto materská škola bude mať svoj obvod a tým bude Mierová kolónia.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predĺženie doby nájmu zmluvy č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 odo dňa účinnosti v  poradí ďalšieho Dodatku č. 3 na dobu 10 rokov pre terajšieho nájomcu spoločnosť Agentúra LUPO, s.r.o., so sídlom Gessayova č. 2472/19, 851 03 Bratislava. S podmienkami: 
a/ Nájomca najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa schválenia uznesenia v  MZ podpíše Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15. 6. 2012. V prípade, že nájomca Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy č. 88/2012 zo dňa 15. 6. 2012 nepodpíše v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, toto uznesenie stratí platnosť.
b/  Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nájomca podpíše do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v  MZ. V prípade, že nájomca Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o nájme nebytových priestorov v znení jej dodatkov nepodpíše v lehote do 15 dní od schválenia uznesenia v  MZ, toto uznesenie stratí platnosť. S pripomienkou.
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Rôzne:

P. Szusčík  požadoval v predkladanom návrhu záverečného účtu MČ B-NM za r. 2013 na MZ MČ B-NM dňa 26. 6. 2014 predložiť výrok auditora. V opačnom prípade žiada pre poslancov MZ MČ B-NM pripraviť písomnú informáciu, ako súčasť materiálu výňatok zo zákona, ktorý ustanovuje, že výrok auditora nie je podmienkou schvaľovacieho procesu záverečného účtu.  							

MUDr. Dubček upozornil na devastáciu zelene, do hĺbky vytrhaný koreňový systém stromov na Detskom ihrisku Osadná, kde má byť osadená fontána.





Po prerokovaní materiálov starosta MČ B-NM poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      









Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta  





	
 Ing. Katarína Augustinič
overovateľ




Bratislava 25. 6. 2014
Zapísala: Anna Zachová
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