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


Z á p i s n i c a

z 35. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  27. 5. 2014


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

Ospravedlnený: Ing. Dubravec


Rokovanie  35. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvorila  a  viedla  Ing. Anna Jánošová, zástupkyňa starostu mestskej časti. 

Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou: do programu rokovania zaradiť bod „Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 6743/17 - zast. plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 6743/18 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2,, parc. č. 6743/19 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. č. 6743/20 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k. ú. Vinohrady pre Mgr. Martina Riegla a Mgr. Editu Rieglovú, Ing. Imricha Kelecséniyho a Juranu Kelecséniovú, Annu Čúzyovú a Máriu Šilanovú“ (uznesenie č. 35/01).
	
Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 35/02).
  
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. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, splnené  boli uznesenia a rušia sa 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. 35/03.

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

	V rámci plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 je naplánovaných 5 nasledovných kontrol: „Kontrola splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich zo Správy z kontroly útvaru komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času MÚ B-NM - referát kultúry  a  športu.  Nápravné  opatrenia  boli uložené  MZ MČ B-NM uznes. č. 17/5 dňa 11. 6. 
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2013“ (termín:  júl 2014); „Kontrola splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich zo Správy z kontroly odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM - referát  vnútornej správy. Nápravné opatrenia boli uložené MZ MČ B-NM uznes. č.18/05 dňa 15. 10. 2013“(termín: júl 2014); „Kontrola odd. sociálnych služieb MÚ B-NM - Sociálna výdajňa potravín  a spotrebného tovaru v MČ B-NM“ (termín: august 2014); „Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Česká č. 10“ (termín: september - október 2014) a „Kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie ZŠ Kalinčiakova č. 12“ (termín: november - december 2014).
V diskusii vystúpil Ing. Gašpierik.	
Miestna rada odporučila MZ schváliť Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2014 bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/04.

3. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing.  Kollárik, prednosta MÚ B-NM uviedol, že ust. §§ 11 a 11b  zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 zák. č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších predpisov dávajú  možnosť MZ aj v MČ Bratislavy zvolávať na posúdenie verejných vecí týkajúcich sa MČ verejné zhromaždenie obyvateľov. Obdobné nariadenie v MČ nebolo zatiaľ schválené. Pri spracovávaní sa vychádzalo už z jestvujúcich obdobných praktických príkladov na Slovensku a aj v niektorých MČ Bratislavy. Návrh nariadenia je modernou právnou normou, ktorá upravuje spôsob vykonania verejného zhromaždenia obyvateľov MČ a tým upravuje aktívne zapojenie obyvateľov do správy verejných vecí jednou z priamych noriem tejto účasti.
V diskusii vystúpili Ing. Winkler a p. Szusčík.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov MČ B-NM s pripomienkou: v čl. VIII. vypustiť ods. 3.  								
	Miestna rada prijala uznesenie č. 35/05.

4.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Ing.  Kollárik  uviedol, že zák. č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí upravuje podmienky organizovania športového podujatia, oprávnenia a povinnosti organizátora, člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Zákon nadobudol účinnosť 1. 2. 2014. Tento zákon nahradil pôvodný zák. č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí. Nový zákon pomerne výrazne upresňuje rad povinností a záväzkov pre obce. Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov sa z praktických dôvodov niektoré ustanovenia zákona nevzťahujú (to neplatí v prípade tzv. rizikových podujatí a podujatí konaných mimo športového zariadenia). Návrh VZN bude odkonzultovaný s MsP.
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V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Galamboš.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území MČ B-NM bez pripomienok.  								          
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/06.

5. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2014

Ing.  Kollárik  uviedol, že návrh VZN bol predložený v súlade s § 30 ods. (10)  zák. NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že „…. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzuje obec svojím všeobecne záväzným nariadením. Návrh VZN MČ B-NM bol predložený na rokovanie všetkých odborných komisií MZ MČ B-NM.

Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2014 s pripomienkou: v § 2 ods. 2 vypustiť bod 2.						
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/07.

6. 	Návrh na určenie  volebných obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre  voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 v MČ B-NM

Ing. Kollárik oboznámil členov MR, že materiál bol predložený tak, ako bol spracovaný pre volebné obdobie r. 2010-2014 a je určený na diskusiu a pripomienky poslancov MZ a poslaneckých klubov. Odvolávajúc sa na § 2 ods. (1), § 5 ods. (1), § 9, § 16 ods. (9), § 25 zák. č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  a § 16 ods. (2) písm. d) zák. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších predpisov, predložený bol návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018.
Vychádzajúc z posledného údaja o počte obyvateľov MČ B-NM k 15. 4. 2014 (údaj z REGOB-u) 42.541 obyvateľov,  je navrhnuté vytvoriť 4 volebné obvody a  44 volebných okrskov v nasledovnom zložení :
volebný obvod č. 1:	okrsky č. : 1,2, 4-11      =  (10 volebných okrskov)	=  9.481 obyvateľov
volebný obvod č. 2: 	okrsky č. : 12 - 23         =  (12 volebných okrskov)	=11.105 obyvateľov 
volebný obvod č. 3: 	okrsky č. : 24 - 33     	   =  (10 volebných okrskov)	=10.619 obyvateľov 
volebný obvod č. 4: 	okrsky č. :  3, 34 - 44	   =  (12 volebných okrskov)	=11.336 obyvateľov   
42.541 obyvateľov
Aktuálny matematický prepočet voliča a obyvateľa na jedného poslanca je nasledovný: 
VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci,
Celkom:        25 poslancov.
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V diskusii vystúpili Ing. Winkler a p. Szusčík.
	Miestna rada odporučila MZ určiť 4 volebné obvody, 25 poslancov a počet poslancov vo volených obvodoch:
VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci
v MČ B-NM pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 bez pripomienok.  							
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/08.

7. 	Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018

Ing. Kollárik konštatoval, že návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ B-NM na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018 bol predložený v súlade so zák. č. 369/1990 v znení neskorších predpisov. Novelou zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá bola schválená dňa 2. marca 2010 pod č. 102/2010 v § 11 - Obecné zastupiteľstvo, ods. 4 písm. i) je zastupiteľstvu vyhradené :
„(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
i/ určiť plat starostu podľa osobitného predpisu 2 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.
Návrh určuje rozsah výkonu funkcie na plný pracovný úväzok.
	
Miestna rada odporučila MZ schváliť plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018 bez pripomienok.  	
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/09.

8. 	Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za r. 2013 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov MČ vrátane rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozpočet bol schválený dňa 11. 12. 2012 uznesením MZ MČ B-NM č. 14/09 v celkovom objeme 20.716.229 €. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15.577.052 € a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 2.905.191 € a výdavkov 5.139.178 €. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.233.986 € z rezervného fondu. Vývoj rozpočtového hospodárenia v r. 2013 si vyžiadal korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu, dvoch úprav rozpočtu schválených v MZ a viacerých materiálov, prerokovaných v MZ počas r. 2013.
MČ k 31. 12. 2013 dosiahla bežné príjmy vo výške 14.563.463 € a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14.294.147 €. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 285.440 €, kapitálové výdavky čerpala vo výške 1.520.408 €. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 1.241.245 €. MČ dosiahla po zapojení prostriedkov z  finančných  operácií  príjmy  celkom  vo  výške  16.124.457 €  a  výdavky čerpala v objeme 
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15.814.555 €. Výsledok hospodárenia za r. 2013 bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 965.652,07 €. Po zapojení finančných operácií rozpočet vykazuje prebytok vo výške 309.901,90 €.
Z dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa osobitných pravidiel nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu a ďalšie dotácie v súlade s § 10 ods. 3 písm. a/ a b/ a § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona, ktoré sú účelovo určené na bežné výdavky v celkovej výške 95.403,90 €. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 214.498 € sa pridelí do rezervného fondu.
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš a RNDr. Ondrová.
	Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra MČ B-NM k návrhu záverečného účtu MČ B-NM za rok 2013 a schváliť celoročné rozpočtové hospodárenie MČ B-NM za rok 2013 bez výhrad; Záverečný účet MČ B-NM za rok 2013, ktorý vykazuje:
- v bežnom rozpočte príjmy 14563.463,39 €, výdavky 14294.147,26 € a prebytok 269316,13 €
-v kapitálovom rozpočte príjmy 285.440,20 €, výdavky 1.520.408,40 € a schodok 1.234.968,20 € vykrytý z rezervného fondu;
ďalej MR odporučila MZ schváliť schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte MČ B-NM za rok 2013 vo výške 965.652,07 €; zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 214.498,00 € vrátiť do rezervného fondu MČ B-NM a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2013 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu MČ B-NM bez pripomienok.  								      
             Miestna rada prijala uznesenie č. 35/10.

9. 	Správa o  vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu,  plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014 

Predložený návrh na schválenie nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu bol predložený na základe uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.2 zo dňa 15. 4. 2014, ktoré uložilo starostovi MČ B-NM predložiť na rokovanie 22. zasadnutia MZ MČ B-NM vyúčtovanie všetkých nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu a predložiť na schválenie MZ MČ B-NM vybrané projekty participatívneho rozpočtu pred ich realizáciou.
Kancelária pre participáciu verejnosti vznikla za účelom zavedenia mechanizmu participatívneho rozpočtu a mechanizmov participácie ako aj za účelom štandardizácie procesov participatívneho plánovania verejných priestorov. Od začiatku svojej pôsobnosti realizuje a spolupodieľa sa na 5 samostatných projektoch, pre ktoré bolo vyčlenených jeden milión €. Ide o nasledovné projekty: Participatívny rozpočet - pilotná verzia, Revitalizácia Ľudové námestie, Škultétyho, Revitalizácia územia bývalého cykloštadiónu. Pre ďalšie 2 projekty neboli doteraz vyčlenené žiadne osobité financie. Ide o: projekt Nevyužívané priestory a budovy v správe MČ a interaktívny webový portál pr.banm.sk.
V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Galamboš, Ing. Winkler, Ing. Kollárik a JUDr. Mikulec.
Materiál  „Správa o  vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM“ nezískal dostatočný počet hlasov.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/11.
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10. 	Návrh  na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre MČ B-NM

Kancelária pre participáciu vznikla na základe iniciatívy občanov. Jednou z nich bol záujem občanov o takúto formu participatívneho plánovania a  rozpočtu, čoho dôkazom je vysoký podiel aktívnych obyvateľov, ktorí sa zapojili do procesu, navštívili internetovú stránku /stránka od svojho vzniku - v mesiaci november - mala takmer 7.000 návštev/. V hlasovaní bolo odovzdaných takmer 800 hlasov. 
Mechanizmy participatívneho rozhodovania spájajú prvky priamej a zastupiteľskej demokracie, čo umožňuje dosiahnuť lepší výsledok pri spravovaní vecí verejných. Samospráve pomôžu účinnejšie zohľadniť potreby, priority a želania obyvateľov, umožnia jej zavádzať nové potrebné služby a revitalizovať zaujímavé či problematické priestranstvá.  Zavedením tejto služby sa samospráva chce priblížiť k nastoleniu väčšieho súladu medzi rozhodnutiami volených zástupcov a skutočnými potrebami, chce vylepšovať svoje služby, zvyšovať atraktivitu mestskej časti a realizovať dobré, kvalitné rozhodnutia.
Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu:
- Zastupiteľstvo
- Starosta MČ s Kanceláriou pre participáciu a MÚ
- Občania
- Proces
- Občianske mechanizmy rozhodovania
- Výstupy participatívneho rozpočtu

V diskusii vystúpili p. Szusčík a Ing. Galamboš.
Miestna rada odporučila MZ schváliť:
1.  poskytnutie účelovo viazaných  zúčtovateľných dotácií v pilotnom kole participatívneho rozpočtu na jednotlivé vybrané projekty participatívneho rozpočtu (podľa zoznamu) občianskym združeniam, ktoré zabezpečia realizáciu vybraných projektov a zúčtovanie poskytnutých dotácií v súlade s VZN MČ B-NM č. 4/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu MČ v znení neskorších predpisov v celkovej čiastke 25.000 €: Ako nájsť v tele zdravého ducha, Revitalizácia stanice Filiálka – 2014, Aj málo je niekedy veľa, Gaudiho dielnička, Zeleninovo-komunitná záhrada, Škola dokorán, Bylinné spoločenstvá, Cyklo-point, Pozastávka, Prevencia sociálnej izolácie, Pestujeme dobro(tky)- bez pripomienok. 	 
2.   mechanizmus práce participatívneho rozpočtu mestskej časti B-NM: nezískal dostatočný počet hlasov.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/12.

11. 	Správa o nakladaní s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými stavebnými odpadmi  na  území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Predložená správa bola zameraná na hodnotenie súčasného stavu územia MČ B-NM z hľadiska nakladania s komunálnymi odpadmi a výskytu živelných skládok odpadu. Zahŕňa okruh riešenia likvidácie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, tzv. neriadených skládok odpadu a nečistoty v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy, VZN č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy a v zmysle VZN č.4/1996 o udržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM v znení neskorších predpisov.
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Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie Správu o nakladaní s komunálnym odpadom na území MČ B-NM bez pripomienok.  						
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/13.

12. 	Správa o starostlivosti a ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

	Predložená správa bola zameraná na zhodnotenie súčasného stavu zelene, starostlivosti a ochranu zelene v MČ B-NM, na vykonané práce vo verejnej a inej zeleni v sledovanom období. Zahŕňa okruh riešenia orezov a výrubov drevín v zmysle zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň na území MČ B-NM, nových výsadieb, ošetrenia zelene a ďalších prác súvisiacich s údržbou, ošetrovaním a tvorbou zelene.
	Nakoľko MČ vykonáva v zmysle § 69 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov aj štátnu správu vo veciach ochrany drevín podľa § 47 a § 48 citovaného zákona, správa sa dotýka aj tejto oblasti. Od 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane prírody a krajiny č. 506/2013 Z. z., správa bližšie oboznamuje o niektorých zmenách v novelizovanom zákone.

V diskusii vystúpili MUDr. Dubček, Ing. Jánošová a JUDr. Mikulec.
Miestna rada odporučila MZ zobrať na vedomie Správu o starostlivosti a ochrane zelene  na  území  MČ B-NM s pripomienkami.  						Miestna rada prijala uznesenie č. 35/14.

13.	Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom  v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

MZ MČ B-NM v rámci pomoci sociálne slabým občanom schválilo uznesením č. 11/11, dňa 26. 6. 2012 v objekte Tržnica na I. poschodí, na Šancovej č. 112, Bratislava Sociálnu výdajňu potravín a spotrebného tovaru. Po skúsenostiach za obdobie viac ako pol roka boli Zásady poskytovania výpomoci v tomto zariadení upravené Dodatkom č. 1, ktorý bol schválený MZ MČ B-NM dňa 12. 2. 2013 uznesením č. 15/10. 
Vzhľadom k tomu, že odd. sociálnych služieb v súčasnom období zabezpečuje              od obchodných reťazcov dodávky zvýšeného množstva tovarov a občania, ktorým sa poskytuje pomoc nie sú schopní ich odobrať, navrhnuté bolo zvýšiť hranicu dôchodku na poskytovanie tejto služby do výšky 400 €. Body na odber tovarov zostávajú nezmenené.
Potrebné by bolo, aby sa uvedená výdajňa zriadila ako organizačná jednotka, riadená odd. sociálnych služieb MÚ B-NM, ktorá by poskytovala služby od pondelka do piatku v čase od 10.00 - 12,00 hod.  a aby  bolo doriešené personálne obsadenie tejto výdajne, ktoré by zabezpečovalo preberanie tovaru od dodávateľa, jeho uskladnenie, výdaj, administratívnu činnosť, ale aj dodržiavanie prevádzkového poriadku, ktorý zahŕňa upratovanie a dezinfekciu nielen podlahy, pultov, regálov, ale aj  chladiacich zariadení.

V diskusii vystúpil Ing. Kollárik.
Miestna rada odporučila MZ schváliť Dodatok č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ B-NM bez pripomienok.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/15.
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14. 	Návrh na zníženie nájomného za prenájom spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre Vernosť, spol. s r. o. 

Mgr. Biharyová, prac. odd. právneho, podnikateľského, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov uviedla, že Spoločenský dom Vernosť  na Nobelovej ulici o výmere úžitkovej podlahovej plochy 4.138 m2, je nájomcovi  Vernosť, spol. s r.o. prenechaný do nájmu na základe zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29. 7. 2002. 
K nájomnej zmluve existuje k dnešnému dňu celkovo šesť dodatkov, pričom posledným dodatkom bola NZ uzatvorená na dobu neurčitú a nájomcovi znížené nájomné na sumu vo výške 2.000 €/mesačne, avšak len do 30. 6. 2014. Predmetný nájom bol znížený na obdobie, kedy mala prebiehať verejná obchodná súťaž na prenájom Vernosti. Nakoľko sa do súťaže neprihlásil žiaden záujemca a nájomcovi sa nezmenila finančná situácia v zmysle predložených pokladov, bolo potrebné opätovne, na základe žiadosti nájomcu, predložiť návrh na predĺženie doby trvania zníženého nájomného, t.j. na sumu vo výške 2.000 €/ mesačne, a to do 31. 12. 2014. 
Nakoľko znížené nájomné bolo časovo ohraničené do 30. 6. 2014 nájomca dňa 6. 5. 2014 opätovne požiadal o doriešenie existujúceho stavu, a to formou predĺženia doby zníženého nájomného vo výške 2.000 €/mesačne, pričom uviedol, že túto sumu je schopný platiť. V prípade, ak by mu nájomné nebolo znížené, nájomca deklaroval, že bude nútený ukončiť existujúci nájomný vzťah.  V prípade, ak by nájomca ukončil NZ je pravdepodobné, vzhľadom na neúspešnosť súťaže, že Vernosť zostane prázdna a MČ bude musieť vynaložiť náklady na jej údržbu.

Miestna rada odporučila MZ schváliť zníženie mesačného nájomného za prenájom spoločenského domu „VERNOSŤ“, nachádzajúcom sa na Nobelovej č. 30 v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 13528, súp. č. 1300, LV č. 3749, ktorý je na základe Zmluvy o nájme č. 128/02 zo dňa 29. 7. 2002 v znení jej dodatkov č. 1 až 6, prenajatý nájomcovi, spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so sídlom: Nobelova č. 30, 831 02 Bratislava, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16540/B, na sumu 2.000 € mesačne, 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, 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 a z predložených podkladov je zrejmé, že nie je schopný platiť plnú výšku dohodnutého nájomného, a to počnúc od  1. 7. 2014 do 31. 12. 2014, s podmienkami, bez pripomienok (výňatok z uznesenia).					
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/16.

15. 	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ na parc. č. 13528

Mgr. Biharyová, uviedla, že nakoľko predchádzajúca verejná obchodná súťaž na prenájom spoločenského domu „Vernosť“ bola neúspešná, neprihlásil sa žiadny záujemca, bol tento návrh predložený opätovne. 
Spoločenský dom “Vernosť“ na Nobelovej č. 30 v Bratislave o výmere 3.463 m2 v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve MČ B-NM, s celkovou rozlohou 4.954 m2, je v súčasnej  dobe prenajatý spoločnosti Vernosť, spol. s r.o., so  sídlom na Nobelovej č. 30  v
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Bratislave, na základe zmluvy o nájme spoločenského domu Vernosť zo dňa 29. 7. 2002 v znení jej dodatkov na dobu neurčitú, pričom nájomca zabezpečuje všetky služby spojené s nájmom samostatne. Na pozemku, na ktorom sa nachádza Vernosť a ktorý je predmetom OVS je ťarcha, zriadené vecné bremeno v  prospech spol. Istrochem a.s. - právo umiestnenia a prevádzkovania rozvodne VN a trafostanice.
V budove Vernosti sa v súčasnej dobe nachádza na 1. nadzemnom podlaží - Denné centrum seniorov (prevádzkované a zriadené MČ), kotolňa, sklady a prevádzky, kancelárie, prevádzkové priestory, rehabilitačné centrum a masáže - ktorého zariadenie je vo vlastníctve nájomcu; na 2. nadzemnom podlaží - reštaurácia vrátane kuchyne a squashové centrum, ktorých zariadenie je vo výlučnom vlastníctve nájomcu, nahrávacie štúdio, kancelárie; na 3. nadzemnom podlaží - sklad, prevádzkové priestory, kancelárske priestory, terasa. Sčasti bude budova Vernosti užívaná aj ako knižnica, a to na 1. nadzemnom podlaží. 
Aktuálny nájomca prenajíma časť priestorov vo Vernosti tretím osobám, ako podnájomníkom, v súčasnosti sú prenajaté 8 nájomcom na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Zvyšné priestory sú voľné, s výnimkou squashu a reštaurácie, ktoré užíva nájomca na základe podnájomnej zmluvy. Aktuálny nájomca uviedol, že predmetné podnájomné zmluvy vie kedykoľvek na základe dohôd ukončiť, v prípade požiadavky budúceho nájomcu. 
Výška nájomného podľa aktuálne platnej NZ v znení jej posledného dodatku č. 6 predstavuje sumu vo výške 86.304,24 € ročne a pri započítaní 10% vecného plnenia predstavuje sumu 77.673,82 € ročne. 
OVS bude vykonaná v zmysle ust. § 281 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v súlade s § 17 ods. 4 zák. č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave a podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hl. m. SR Bratislavy, zvereným do správy MČ B-NM a s majetkom vlastným.
V diskusii vystúpili p. Szusčík a JUDr. Mikulec.
Miestna rada odporučila MZ schváliť: vyhlásenie OVS na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom: časti spoločenského domu “Vernosť“, s. č. 1300, Nobelová č. 30, 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 OVS bez pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/17.

16. 	Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s POLUS Tower 2, a.s., na prenájom pozemkov parc. č. 15113/1845, 15123/188, 15123/189

Mgr. Biharyová uviedla, že  dňa 3. 9. 2013 bolo starostovi MČ B-NM doručené oznámenie o predĺžení NZ č. 356/2003 zo dňa 13. 11. 2003, ktorého obsahom bol návrh Dodatku č. 1 k NZ, ktorým nájomca - spoločnosť POLUS Tower 2, a.s., ako právny nástupca pôvodného nájomcu spol. TriGranit Office, a.s., v súlade s ust. Čl. II ods. 2 NZ, upovedomil MČ o svojom záujme predĺžiť doterajší nájomný vzťah k pozemkom parc. č. 15123/184, 15123/189 a 15123/188, a to o rovnaké obdobie, na ktoré bola NZ uzatvorená, t. j. o ďalších 9 rokov a 364 dní. 
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Predmetom NZ bol nájom pozemkov pre účely výstavby parkovacích státí, ich užívanie pre parkovanie výlučne osobných motorových vozidiel. Na pozemkoch právny predchodca vybudoval parkovisko, ktoré nájomca aj v súčasnosti prevádzkuje a nachádza sa na ňom 69 parkovacích státí, ktoré sú vo vlastníctve nájomcu. Parkovacie miesta slúžia zamestnancom nájomcu, prípadne tretím osobám, resp. v súlade s vyššie citovanou zmluvou sú tieto počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov bezplatne poskytované verejnosti, pričom o parkovisko sa stará a udržiava ho nájomca. 
V zmysle čl. II. bod 2. NZ bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že nájom sa predĺži vždy o ďalšie obdobie 9 rokov a 364 dní za predpokladu, že nájomca v lehote najmenej jeden mesiac pre ukončením doby nájmu písomne upovedomí MČ o  predĺžení doby nájmu.
Na základe uvedeného bol na rokovanie MR dňa 17. 9. 2013 predložený materiál, v ktorom bolo navrhované, aby otázka výšky nájomného bola riešená rokovaním s nájomcom a existujúci nájomný vzťah sa mal pokúsiť ukončiť dohodou zmluvných strán. Po dohode o ukončení nájmu bolo navrhované rokovať o uzatvorení novej NZ vo výške trhového nájomného v danej lokalite. V zmysle uvedené MR odporučila rokovať so spoločnosťou POLUS Tower 2, a.s. o uzatvorení novej nájomnej zmluvy. 
Návrh je predkladaný v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o pozemky zastavané líniovou stavbou - parkoviskom. 
	Miestna rada odporučila MZ schváliť uzatvorenie NZ na prenájom pozemkov parc. č. 15123/184 vo výmere 466 m2, 15123/188 vo výmere 861 m2, 15123/189 vo výmere 321 m2 zapísaných na LV č. 2382 vedených v k.ú. Nové Mesto, ktoré sú v správe MČ B-NM a vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, a to v prospech nájomcu - POLUS Tower 2, a.s., IČO: 35 950 854 za nájomné vo výške 8,436 €/m2/rok, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že nájomca má na predmetných pozemkoch vybudovanú líniovú stavbu - parkovisko v súlade s NZ uzatvorenou s MČ B-NM č. 356/2003 zo dňa 13. 11. 2003, tieto nepretržite od r. 2004 užíva,  a to na dobu určitú, na 10 rokov odo dňa účinnosti NZ, s možnosťou odstúpenia v súlade s ust. § 679 Občianskeho zákonníka, ako aj v prípade porušenia podmienky tohto uznesenia uvedenej v písm. d) nájomcom, s podmienkami, bez pripomienok (výňatok z uznesenia).
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/18.

17. 	Návrh na zverenie časti nebytových priestorov na I. nadzemnom poschodí Spoločenského domu Vernosť do správy Knižnice Bratislava-Nové Mesto, IČO 00 226 866,  so sídlom Pionierska č. 12, 831 02  Bratislava

Mgr. Biharyová konštatovala, že MČ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - Spoločenský dom Vernosť, ktorý sa nachádza na Nobelovej č. 30, parc. č. 13528, LV č. 3749, 
k. ú. Nové Mesto. V súčasnej dobe je spoločenský dom predmetom nájomného vzťahu so spoločnosťou Vernosť, spol. s r.o., pričom však nájomca tieto priestory nevyužíva. Nakoľko nájomca opakovane žiada MČ o zníženie nájomného, resp. o ukončenie nájomného vzťahu, je z hľadiska hospodárneho nakladania s majetkom MČ účelné buď nájsť nového nájomcu, resp. nájsť iné vhodné využitie spoločenského domu. Riaditeľka Knižnice B-NM prejavila záujem o využívanie časti Spoločenského domu, ktoré by knižnica mohla využívať na rozšírenie svojho pôsobenia o ďalšiu pobočku.
Po vykonanej miestnej obhliadke boli pre daný účel ako najvhodnejšie vybrané nebytové priestory na I. nadzemnom podlaží, pozostávajúce z troch samostatných miestností, situovaných vpravo od hlavného vchodu, o celkovej výmere 206,14 m2.
V diskusii vystúpila Ing. Jánošová.
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Miestna rada odporučila MZ schváliť zverenie časti NP nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží, pozostávajúcich z troch samostatných miestností, situovaných vpravo od hlavného vchodu, o celkovej výmere 206,14 m2 Spoločenského domu Vernosť nachádzajúceho sa na Nobelovej č. 30 - súp. č. 1300, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 13528, zapísanom na LV č. 3749 v k. ú. Nové Mesto  na dobu neurčitú pre Knižnicu Bratislava-Nové Mesto so sídlom Pionierska č. 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00 226 866 - rozpočtovú organizáciu MČ B-NM,  za účelom rozšírenia jej pobočiek bez pripomienok.  			Miestna rada prijala uznesenie č. 35/19.

18.   	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 11561/19 k. ú. Nové Mesto pre p. Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 54,  821 05 Bratislava

Mgr. Biharyová uviedla, že p. Martin Kiš žiadosťou zo dňa 11. 1. 2014 požiadal o prenajatie  časti  pozemku  parc. č. 11561/19, zast. plochy a  nádvoria, o výmere 56 m2, k. ú. 
Nové Mesto, LV č. 31. Požadovaný rozsah prenájmu činí 30 m2. Účelom prenajatia časti pozemku je umiestnenie stavebného výťahu ako súčasti staveniska v súvislosti so stavbou podkrovného bytu v bytovom dome Osadná  č. 8 v Bratislave. Na pozemku sú postavené inžinierske stavby a v súčasnej dobe je využívaný ako prístupová komunikácia k bytovému domu Osadná č. 8. Plocha pozemku predstavuje celkovo rozlohu 56 m2, pričom využitie pozemku na iné účely nie je možné. Za osobitný zreteľ je možné považovať skutočnosť, že žiadateľ ako stavebník podkrovného bytu na Osadná č. 8 nemá žiadnu inú možnosť umiestnenia stavebného výťahu ako nevyhnutnej súčasti staveniska.
Výška ročného nájmu bola stanovená znaleckým posudkom č. 141/2014 zo dňa 15. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom na sumu 346,20 €. 
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš a MUDr. Dubček.
Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 11561/19, zast. plochy a nádvoria, evid. na LV č. 31 v k. ú. Nové Mesto, v rozsahu 30 m2 na dobu určitú 2 rokov počnúc dňom účinnosti NZ pre Martina Kiša, bytom Kladnianska č. 74, 821 05 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu dočasného umiestnenia stavebného výťahu, ktorý bude slúžiť stavbe podkrovného bytu č. 18 na IV. a V. posch. BD na Osadnej č. 8 v Bratislave, ktorá je povolená Rozhodnutím ÚKaSP-2010-12/139-MZS-AFA-14 zo dňa 21. 2. 2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 4. 2013 za nájomné vo výške: 346,20 €/rok za podmienky, že NZ bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v MZ. V prípade, ak NZ nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. Bez pripomienok.
 	Miestna rada prijala uznesenie č. 35/20.

19. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov „C“ KN a parc. č. 15115 /1, 15115/43, 15115/62, 15115/63 a pozemkov reg. „E“ KN č. 15100/1,  15115/3, 15100/102 v prospech spoločnosti G.S.B.V., s.r.o., Vansovej č. 2 Bratislava zastúpenej spoločnosťou MONTBET, s.r.o., Šoltésovej č.  12, Bratislava

Mgr.  Biharyová uviedla, že listom zo dňa 7. 3. 2014 bola Magistrátom hl. m. SR Bratislavy postúpená k priamemu vybaveniu žiadosť spoločnosti G.S.B.V., s.r.o. v zastúpení spoločnosti  MONTBET, s.r.o.,  ktorá  a týka prenajatia časti pozemkov reg. „C“ KN: parc. č. 
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15115/1, 15115/43, 15115/62 a 15115/63, LV č. 2382, k. ú. Nové Mesto a pozemkov reg. „E“ UO: parc. č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102, LV č. 5567, k. ú. Nové Mesto, všetky v k. ú. Nové Mesto. Účelom žiadosti je zriadenia staveniska k stavbe „Global Business Center“ situovanej na rohu Vajnorskej ul. a ul. Za Stanicou a výstavby jednotlivých pripojení na IS, prekládky už existujúcich IS, vybudovanie komunikácií a verejných priestranstiev. 
Uvedené pozemky sa nachádzajú pri ul. Račianska, Vajnorská a Tomášikova, v súčasnej dobe sa na pozemkoch nachádzajú IS - vonkajšie úpravy. Na pozemkoch reg. „C“ KN územný plán predpokladá novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách. Pozemky sa nachádzajú na lukratívnom mieste vzhľadom na funkciu využitia - občianska vybavenosť. 
Za osobitným zreteľ je možné považovať skutočnosť, že žiadateľ pri zrealizovaní stavby „Global Business Center“ skvalitní statickú aj dynamickú dopravu v danej lokalite, výstavbou jednotlivých pripojení stavby na IS a prekládky už existujúcich IS, ako aj za účelom rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie Vajnorská.
           Výška ročného nájmu bola stanovená znaleckým posudkom zo dňa 15. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15115/1, 15115/43, 15115/62 a 15115/63 vo výške 22,062 €/m2/rok a pre pozemky registra „E“ UO parc. č. 15115/3, 15100/101 a 15100/102 vo  výške 6,334 €/m2/rok.
V diskusii vystúpil p. Szusčík.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom časti pozemkov reg. „C“ KN: parc. č. 15115/1, ostatné plochy, v rozsahu 38 m2, parc. č. 15115/43, zast. plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2, parc. č. 15115/62, zast. plochy a nádvoria, v rozsahu 352 m2, parc. č. 15115/63, zast. plochy a nádvoria, v rozsahu 43 m2; všetky v k. ú. Nové Mesto, LV č. 2382 a  časti pozemkov reg.„E“ UO: parc. č. 15100/1, vodné plochy, v rozsahu 574 m2, parc. č. 15100/102, trvalé trávne porasty, v rozsahu 24 m2, parc. č. 15115/3, trvalé trávne porasty, v rozsahu 1.946 m2, všetky v k. ú. Nové Mesto, LV č.  5667; na dobu určitú 3 rokov počnúc dňom účinnosti NZ pre spol. G.S.B.V, s.r.o. so sídlom Vansovej č. 2, 811 03 Bratislava zastúpenej spol. MONTBET, s.r.o., so sídlom Šoltésovej č. 12, 811 08 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa bez pripomienok (výňatok z uznesenia).
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/21.

20. 	Návrh na rozšírenie predmetu nájmu  pre nájomcu Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341

Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS uviedol, že organizácii bola dňa 4. 4. 2014 doručená žiadosť nájomcu - Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, Bratislava o zmenu rozsahu predmetov nájmu z predmetov nájmu:
a/ parc. č. 15132/1 časť o výmere 1.470 mﾲ1.470 m², druh pozemku - ostatné plochy,
b/ parc. č. 15132/63  o výmere 643 mﾲ643 m², druh pozemku -  zast. plochy a nádvoria, 
c/ parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 mﾲ4.950 m², druh pozemku -  ostatné plochy,
d/parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 mﾲ2.302 m², druh pozemku -  ostatné plochy,
na predmety nájmu:
a/ parc. č. 15132/1 časť o výmere 8.708 mﾲ8.708 m², druh pozemku -  ostatné plochy,
b/ parc. č. 15132/63  o výmere 643 mﾲ643 m², druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria, 
c/ parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 mﾲ4.950 m², druh pozemku -  ostatné plochy, 
d/parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 mﾲ2.302 m², druh pozemku -  ostatné plochy, 
e/ parc. č. 15132/7 o výmere 4.702 mﾲ4.702 m², druh pozemku -  ostatné plochy, 
f/ parc. č. 15132/56  o výmere 9.794 mﾲ9.794 m², druh pozemku -  ostatné plochy,
g/ parc. č. 15132/57  o výmere 411 mﾲ411 m², druh pozemku -  ostatné plochy, 
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h/ parc. č. 15132/58  o výmere 19 mﾲ19 m², druh pozemku -  ostatné plochy, 
nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ EKO-podnik VPS.
So žiadateľom, po prerokovaní a odsúhlasení podmienok nájmu na zasadnutí Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS dňa 4. 9. 2013 a po udelení predchádzajúceho súhlasu  k nájmu časti zvereného majetku starostom MČ B-NM dňa 8. 10. 2013, v súlade s  uznesením MZ MČ B-NM č. 9/11 zo dňa 14. 2. 2012, ktorým MZ schválilo cenovú mapu s vyšpecifikovanými predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu pre areál Kuchajda a objektov detských ihrísk, ktoré sú v správe EKO-podniku VPS, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
Z  dôvodu zlúčenia združenia FK BCT Bratislava, ako riadneho nájomcu užívaných  predmetov nájmu a združenia ŠK Štart Nepočujúci Bratislava, ktorý momentálne užíva predmetný obecný majetok bez právneho nároku a riadne uzatvorenej NZ a o ktorý žiadateľ navrhuje rozšíriť predmety nájmu, dôjde v prípade schválenia rozšírenia predmetov nájmu k náprave neželaného stavu pri momentálne neoprávnenom užívaní obecného majetku.
Na základe súhlasného posúdenia žiadosti členmi Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS, nakoľko voči predloženej žiadosti o rozšírenie predmetu prenájmu neboli členmi komisie vznesené výhrady a v zmysle vyššie  uvedených skutočností, z pozície správcu zvereného majetku  EKO-podnik VPS súhlasil s požadovanou zmenou v predmete nájmu a navrhol zástupcom obce schváliť navrhovanú zmenu.

Miestna rada odporučila MZ schváliť zmenu predmetov nájmu: 
a/ parc. č. 15132/1   časť o výmere 1.470 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
b/ parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², druh pozemku - zast. plochy a nádv., parc. reg. „C“,
c/ parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
d/ parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. a reg. „C“, nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto, obec Bratislava - m.č. NM,  okres Bratislava III,  v katastri nehnuteľnosti vedenom Správou katastra pre Hl. m. SR Bratislavu, pracovisko Bratislava III, vo výlučnom vlastníctve Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, v správe MČ B-NM, Junácka č. 1, Bratislava, SR. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zák. č. 377/1990 Zb., uznes. č. 2/1990 z 2. zasadnutia MZ MČ B-NM, konaného dňa 20. 12. 1990 na predmety nájmu:
a) parc. č. 15132/1 časť o výmere 8.708 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
b/ parc. č. 15132/63 o výmere 643 m², druh pozemku -  zast. plochy a nádv., parc. reg. „C“,
c/ parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
d/ parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
e/ parc. č. 15132/7 o výmere 4.702 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
f/ parc. č. 15132/56 o výmere 9.794 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
g/parc. č. 15132/57 o výmere 411 m², druh pozemku -  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
h/parc. č. 15132/58 o výmere 19 m², druh pozemku –  ostatné plochy, parc. reg. „C“,
nájomcovi Futbalový klub BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, ako prípad hodný osobitného zreteľa. podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predmetný majetok je nepretržite od r. 1975 užívaný za účelom podpory a výchovy detí a mládeže prostredníctvom športového občianskeho združenia, na základe Zmluvy o nájme č. 36/OD/2013  zo dňa 28. 10. 2013, Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 20. 11. 2013 a Dodatku č. 2 k  Zmluve  zo  dňa 20. 12. 2013,  uzatvorenými  so  správcom  zvereného  majetku,  z  dôvodu  
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zlúčenia združení FK BCT Bratislava a ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a z dôvodu možnosti
 ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach FK BCT na roky 2014 až 2026 s pripomienkou: doplniť dobu nájmu – ponechať v existujúcom znení.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/22.

21.	Návrh  na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre televízne vysielanie

Predkladateľmi  materiálu boli JUDr. Korček a Ing. Winkler, poslanci MZ MČ B-NM. 
MČ B-NM dňa 15. 10. 2012 uzavrela so spoločnosťou City TV, s.r.o., so sídlom na Prokopovej č. 1 v Bratislave zmluvu o výrobe AVD, o postúpení licencií na použitie AVD a o televíznom vysielaní AVD a dňa 10. 2. 2014 Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve. Spoločnosť City TV, s.r.o., v súlade s touto zmluvou vyrába pre MČ programy - zvukovoobrazové záznamy a audiovizuálne diela.  Spoločnosť City TV, s.r.o., vyrába AVD vo forme: 
- magazíny zostavené z reportáží a rozhovorov pospájané vstupmi moderátora,
- celý alebo zostrihaný záznam zo zastupiteľstva MČ;  - diskusná relácia - celý záznam.
AVD spoločnosť City TV, s.r.o., šíri prostredníctvom programovej služby TV BA. Za plnenie tejto zmluvy MČ uhrádza spoločnosti City TV, s.r.o., mesačne paušálnu odmenu 7.660 €|, vrátane DPH. 
V záujme zachovania čo najvyššej úrovne názorovej plurality, objektívnosti a vyváženosti  programovej náplne AVD predkladatelia navrhli zriadiť Programovú radu MČ B-NM pre televízne vysielanie, ktorá bude v spolupráci so starostom MČ B-NM koordinovať a určovať požiadavky na obsahovú náplň jednotlivých televíznych programov a ktorá bude dohliadať na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv medzi MČ B-NM a jednotlivými zhotoviteľmi zvukovoobrazových záznamov a audiovizuálnych diel, najmä so spoločnosťou CITY TV, s.r.o.
V diskusii vystúpili  Ing. Winkler, Mgr. Tettinger a JUDr. Mikulec.
Miestna rada odporučila MZ zriadiť Programovú radu MČ B-NM pre televízne vysielanie, ktorá bude v spolupráci so starostom MČ B-NM koordinovať a určovať požiadavky na obsahovú náplň jednotlivých televíznych programov (zvukovoobrazových záznamov, audiovizuálnych diel atď.), ktoré pre MČ B-NM zhotovujú jej zmluvní partneri, najmä spoločnosť CITY TV, s.r.o. a ktorá bude dohliadať na plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv medzi MČ B-NM a jednotlivými zhotoviteľmi zvukovoobrazových záznamov a audiovizuálnych diel, najmä so spoločnosťou CITY TV, s.r.o. a zvoliť členov Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie:
a/ .................................... - nomináciu navrhne klub nezávislých poslancov
b/ .................................... - nomináciu navrhne klub KDH, NOVA, nezávislí poslanci
c) .................................... - nomináciu navrhne klub SDKÚ-DS.
Miestna rada odporučila MZ určiť že Programová rada MČ B-NM pre televízne vysielanie bude zasadať pravidelne, minimálne jedenkrát mesačne a spomedzi svojich členov si zvolí predsedu Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie, ktorý bude zvolávať jej zasadnutia  minimálne raz za mesiac a predkladať minimálne raz za šesť mesiacov MZ MČ B-NM správu o činnosti Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie a uložiť prednostovi MÚ MČ B-NM, aby vytvoril potrebné personálne, materiálne a technické podmienky (určenie zapisovateľa, poskytnutie miestnosti na zasadnutia atď.) na pravidelné zasadnutia Programovej rady MČ B-NM pre televízne vysielanie. Termín plnenia uznesenia: od 1. júla 2014 bez pripomienok.		
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/23.
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22.	Návrh Zmien a doplnkov 04  Územného plánu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy

Ing. arch. Kocka, hl. architekt MČ B-NM  uviedol, že Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zaregistrovaným na MÚ B-NM dňa 30. 4. 2014 oznámil prerokúvanie Zmien a doplnkov 04 Územného plánu hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v termíne 28. 4. 2014 do 6. 6. 2014. Následne z dôvodu závažnosti, rozsahu a zložitosti vypracovaného dokumentu na potreby prerokovania materiálu v jednotlivých orgánoch samosprávy starosta MČ listom požiadal o predĺženie termínu prerokovania do 30. 6. 2014. Vzhľadom na značný rozsah predložených zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú aj ostatných mestských častí je materiál, ktorý bol predložený na rokovanie upravený, so zameraním na zmeny, ktoré sa priamo týkajú MČ B-NM alebo všeobecné zmeny, ktoré ovplyvnia jej územnú reguláciu. Návrh pripomienok tvorí samostatnú prílohu, ktorá bude súčasťou uznesenia.

V diskusii vystúpili Ing. Galamboš, p. Szusčík, Ing. Winkler a JUDr. Mikulec.
Miestna rada  nesúhlasila so zmenou funkčného využitia z funkcie vinice, kód 1202 a z funkcie záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, kód 1203 na funkciu malopodlažná zástavba obytného územia, kód 102 pod č. uvedeným v tabuľke „Regulačný výkres“ RV/NM/8 - (Frankovka, Rizling, Müller); navrhla doplniť zmenu funkčného využitia v lokalite Briežky-Roličky označenú v návrhu zmeny /doplnky pod č. 4 z funkcie vinice, kód 1202 na malopodlažnú zástavbu obytného územia, kód 102 a odporučila MZ po doplnení uvedených bodov súhlasiť s uznesením, ktorého súčasťou sú pripomienky uvedené v časti 4a, 4b navrhovaného  materiálu. Ďalej MR odporučila MZ poveriť starostu zaslaním prijatého uznesenia primátorovi hl. m. SR Bratislavy bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/24.

23.	Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  na rok 2014 

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, že úprava sa navrhuje v časti bežných príjmov a bežných výdavkov a tiež v časti kapitálových výdavkov a finančných operácií. Celkové zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov sa navrhuje vo výške 72.611 €. Uvedená čiastka, o ktorú je pôvodne nerozpočtovaný zadržiavaný príjem z prenájmu budovy ZŠ s MŠ Česká, ktorá je prenajatá súkromnému gymnáziu a z prenájmu ZŠ s MŠ Odborárska. Medzipoložkový presun v kapitálových výdavkoch je navrhovaný vo výške 213.000 €. Zníženie kapitálových výdavkov vo výške 27.000 € je z dôvodu, že PHSR, KRIS a Komunitný plán sa nebude v r. 2014 realizovať. Zároveň to znamená i zníženie finančných operácií – Prevody z rezervného fondu o čiastku 27.000 €. 
V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, Ing. Galamboš a p. Szusčík.
Miestna rada odporučila MZ schváliť úpravu rozpočtu na rok 2014, a to:
Bežné príjmy vo výške  15.529.285,59 €
Bežné výdavky vo výške  15.536.367,42 €
Kapitálové príjmy vo výške  4.168.343,74 €
Kapitálové výdavky vo výške 8.259.442,59 €
Rozpočet  príjmov celkom vo výške 23.807.170,71 €
Rozpočet  výdavkov celkom vo výške 23.795.810,01 €
Finančné operácie celkom vo výške 4.109.541,38 €
bez pripomienok.  
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/25.
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24.	Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 6743/17 - zast. plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č. 6743/18 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 6743/19 – zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a parc. č. 6743/20 – zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2, k. ú. Vinohrady pre Mgr. Martina Riegla a Mgr. Editu Rieglovú, Ing. Imricha Kelecséniyho a Juranu Kelecséniovú, Annu Čúzyovú a Máriu Šilanovú 

Mgr. Biharyová uviedla,  že dňa 6. 6. 2011 požiadala pani Anna Čúzyová o predaj pozemku pod stavbou garáže súp. č. 6967, k. ú. Vinohrady, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve. Spolu so žiadateľkou o odkúpenie pozemkov pod garážami prejavili záujem aj manželia Rieglovi - stavba LV č. 4438 pre k. ú. Vinohrady, manželia Kelecsényiovi - stavba LV č. 4463 pre k. ú. Vinohrady a p. Mária Šilanová - stavba LV č. 4871 pre k. ú. Vinohrady. Pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve žiadateľky a  spolužiadateľov sú evidované GP č. 13/2013 vypracovanom dňa 25. 3. 2013 Ing. Mariánom Voštinárom - AGM, Jesenná č. 2, Bratislava. 
Žiadateľka aj spolužiadatelia majú vo vzťahu k užívaniu pozemkov pod garážami, uzavreté platné nájomné zmluvy, pričom nájomné riadne platia a mestská časť voči ním neeviduje žiadne pohľadávky na nájomnom.
Podľa ust. § 9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ust. odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to okrem iného aj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Nakoľko pozemky parc. č. 6743/17 až 6743/20, k. ú. Vinohrady sú zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľky a spolužiadateľov, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. o majetku obcí nie je potrebné prevod vlastníctva k predmetným pozemkom vykonať spôsobmi uvedenými v ust. § 9a ods. 1 písm. a) až c) zákona o majetku obcí a je možné tieto pozemky predať priamo vlastníkom stavby.
Podľa znaleckého posudku č. 205/2013 zo dňa 24. 10. 2013 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota predmetných pozemkov predstavuje celkovo sumu 11.500 €. 
Listom zo dňa 31. 10. 2013, bol primátor hl. m. SR Bratislava v súlade s ust. článku 80 ods. 5 Štatútu hl. m. SR Bratislavy požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju predmetných pozemkov. Dňa 7. 5. 2014 bol doručený predchádzajúci súhlas k odpredaju vyššie citovaných pozemkov žiadateľke a  spolužiadateľom, pričom k podpísaniu kúpnej zmluvy ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva bola udelená plná moc pre starostu MČ.
Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemkov reg. „C“ KN evidovaných GP č. 13/2013 zo dňa 25. 3. 2013 Ing. Mariánom Voštinárom, AGM, Jesenná č. 2, 821 02 Bratislava, IČO: 32 107 820,  autorizačne overeným dňa 25. 3. 2013, úradne overeným dňa 28. 3. 2013:
- parc. č. 6743/17 - zast. plochy a nádvoria o výmere 15 m2 pre Mgr. Martina Riegel a Mgr. Editu Riegelovú, 
- parc. č.  6743/18 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Ing. Imricha Kelecsényiho a Juranu Kelecsényiovú,
- parc. č. 6743/19 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Annu Čúzyovú,
- parc. č. 6743/20 - zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2 pre Máriu Šilanovú., 
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty cit. nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 205/2013 zo dňa 24. 10. 2013 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu celkovo 11.500 € bez pripomienok (výňatok z uznesenia).		
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/26.
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Rôzne:

25.	Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra  - ústny návrh 

Miestna rada žiada prednostu MÚ B-NM pripraviť na rokovanie MZ MČ B-NM materiál na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra. Termín: 3. 6. 2014, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 35/27.


	Mgr. Pfundtner upozornila na nevyhovujúci stav ovzdušia v sobášnej sieni pri vykonávaní sobášnych obradov. Malá klimatizačná jednotka je veľmi hlučná a ruší svadobný obrad.



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 6. 6. 2014
Zapísala: Anna Zachová
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