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


Z á p i s n i c a

z  37. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré  sa konalo dňa  30. 9. 2014



Prítomní:  Ing. Jánošová, Ing. Kollárik, Ing. Dubravec, Mgr. Pfundtner, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, p. Szusčík, Ing. Winkler, Ing. Böhm

Ospravedlnení: Mgr. Kusý,  JUDr. Mikulec 

Neospravedlnená: Ing. Augustinič

Rokovanie  37. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,00 hod. otvorila  a  viedla  Ing. Anna Jánošová, zástupkyňa starostu  mestskej časti. 


Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení MUDr. Pavla Dubčeka (uznesenie č. 37/01).

Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania bez pripomienok (uznesenie č. 37/02).

  
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 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. 37/03.

Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM

Ing.  Kollárik  uviedol, že  dňom 6. 1. 2015 sa končí funkčné obdobie miestneho kontrolóra MČ B-NM a  je potrebné v dostatočnom predstihu vypísať voľby na funkciu miestneho kontrolóra. Taktiež je možné, aby si miestneho kontrolóra (ďalej MK) zvolilo nové zastupiteľstvo po voľbách. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 ohraničuje termín konania volieb, termín vyhlásenia volieb a posledný termín na odovzdanie prihlášky. Termín konania volieb  bol navrhnutý  na 11. 11. 2014 a termín vyhlásenia najneskôr  2. 10. 2014.  
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Súčasťou návrhu boli podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu MK: kvalifikačný predpoklad, minimálne úplné stredné vzdelanie a doručenie dokladov:
- podpísaná písomná prihláška a súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1    a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby MK,
-  originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,
-  profesijný životopis,
-  overený doklad o vzdelaní,
-  písomná predstava o výkone činnosti,
- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Termín podania písomnej prihlášky s ďalšími dokladmi je do 28. 10. 2014 do 15,00 hod., do podateľne MÚ MČ B-NM, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“. Navrhuje sa vytvoriť komisiu zloženú z  poslancov pre komisionálne otvorenie obálok s podanými žiadosťami, overenie priložených dokladov, príloh a vyjadrenie, či kandidáti podanou žiadosťou splnili podmienky vyhlásených  volieb. Samotné voľby sa potom realizujú podľa § 18a ods. 3. Ing. Kollárik poznamenal, že návrh je totožný s materiálom predloženým do MR v máji 2014.  

V diskusii vystúpili p. Szusčík, Ing. Dubravec, Ing. Kollárik a Ing. Winkler.

Členovia MR v diskusii navrhli, aby voľbu na funkciu miestneho kontrolóra uskutočnilo po voľbách do samosprávy obcí nové miestne zastupiteľstvo. Na najbližšie zasadnutie MZ MČ B-NM predložiť „Návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM“ s podmienkami na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu miestneho kontrolóra bez konkrétnych termínov.	
								
	Miestna rada prerokovala a zobrala na vedomie návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM a odporučila prednostovi MÚ predložiť návrh na vyhlásenie voľby na funkciu miestneho kontrolóra MČ B-NM na najbližšie riadne zasadnutie MZ s aktualizovaním konkrétnych termínov, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/04.

3. 		Návrh investičných akcií v MČ B-NM na rok 2015

Bez úvodného slova.
	Miestna rada zobrala na vedomie návrh investičných akcií MČ B-NM na r. 2015 a odporučila návrh investičných akcií predložiť po zaktualizovaní na najbližšie zasadnutie miestnej rady bez pripomienok. 
	Miestna rada prijala uznesenie č. 37/05.

4. 	Návrh rozpočtu  MČ B-NM na roky 2015 - 2017

RNDr. Ondrová, ved. odd. hospodárskeho a finančného uviedla, rozpočet je zostavený na obdobie 2015 – 2017. Pre spracovanie návrhu rozpočtu na r. 2015 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, všetky položky zapracované v návrhu rozpočtu boli konzultované so správcami kapitol.
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Predkladaný návrh rozpočtu na r. 2015 predstavuje celkové príjmy a výdavky v objeme 20.155.039,99 €. Bežný rozpočet je rozpočtovaný v objeme 15.700.435,00 € a kapitálový rozpočet v objeme 4.454.604,99 €. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov je v objeme 1.585.055,82 €, z toho vlastné zdroje predstavujú objem 99.070,00 € a kapitálové transfery predstavujú objem 1.485.985,82 €. Významnou položkou je integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov navrhla zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 2.869.549,17 €.  
V predloženom návrhu na r. 2015 bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu. S cieľom udržať vyrovnaný bežný rozpočet sa krátili požiadavky jednotlivých správcov kapitol ako i rozpočtových organizácií. Súčasťou návrhu sú aj rozpočty rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.

V diskusii vystúpili Ing. Kollárik, Ing. Galamboš, p. Szusčík a Ing. Gašpierik.
	
Ing. Kollárik  upozornil na situáciu, v prípade ak sa návrh rozpočtu orgánom obce neschváli do 31. 12., MČ  hospodári v rozpočtovom provizóriu. 

	Miestna rada  prerokovala a zobrala na vedomie návrh rozpočtu MČ B-NM na roky 2015 - 2017 a odporučila návrh rozpočtu MČ B-NM po  zapracovaní pripomienok predložiť na najbližšie riadne zasadnutie miestnej  rady, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/06.

5.	Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015

Ing. Molnár, riad. EKO-podniku VPS  uviedol, že obsahom predkladaného materiálu je návrh postupu v oblasti zabezpečovania zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších  komunikácií a verejných priestranstiev počas  zimného obdobia  2014/2015 v rajóne MČ B-NM. Operačný plán zimnej údržby obsahuje organizačný a technický spôsob prípravy a výkonu zimnej údržby komunikácií tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť komunikácií v zmysle platných právnych predpisov počas zimného obdobia. 
	Pre operatívne a hospodárne riadenie a výkon zimnej údržby komunikácií je MČ B-NM rozdelená na 5 rajónov podľa sídliskových a územných celkov  nasledovne:
č.1  Kramáre
č.2  Jaskový rad, Koliba
č.3  Teplická – Smikova, Biely kríž, Sibírska a okolie
č.4  Šancova, Vajnorská a okolie
č.5  Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia.
	Časom, situáciou a okolnosťami niektoré komunikácie stratili svoju prioritu, zabezpečenie ich prvenstva výkonu zimnej údržby bude ešte prehodnotené.
	Návrh bude predložený na rokovanie komisií MZ a doplnený podľa požiadaviek  a návrhov poslancov MZ MČ B-NM.

V diskusii vystúpili  Ing. Jánošová, p. Szusčík, Ing. Kollárik, Mgr. Pfundtner a MUDr. Dubček.
P. Szusčík pripomienkoval zaradenie Sliačskej ulice do „udržiavania v II. slede“, nakoľko sa jedná o nosnú komunikáciu požadoval jej preradenie do pozície „prednostne udržiavané“ komunikácie. Taktiež požadoval prehodnotiť zaradenie Makovického a Turbínovej ulice  a na Neronetovú ulicu zabezpečiť posyp soli.
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Mgr. Pfundtner upozornila na skutočnosť, že Tupého ulica je v pôvodnom stave, navrátená do stavu pred rozkopávkami, ukončuje sa výstavba.
Ing.  Kollárik konštatoval, že MČ zabezpečuje zimnú údržbu len na komunikáciách, ktoré sú jej zverené do správy MČ B-NM. 

	Miestna rada prerokovala a zobrala na vedomie návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 a odporučila predložiť návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2014/2015 po zapracovaní pripomienok z komisií MZ MČ B-NM  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, s pripomienkami. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/07.

6.	Návrh na  schválenie  prípadu  hodného  osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova č. 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností

Ing. Molnár  uviedol, že EKO-podniku VPS ako správcovi predmetného zvereného majetku bola dňa 4. 4. 2014 doručená žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava, obč. združenie, Tomášikova 12444, Bratislava, o umožnenie užívania predmetov nájmu: parc. č. 15132/1 časť o výmere 8.708 m², parc. č. 15132/63, o výmere 643 m², parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m², parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m²,parc. č. 15132/7 o výmere 4.702 m², parc. č. 15132/56  o výmere 9.794 m², parc. č. 15132/57  o výmere 411 m²,  parc. č. 15132/58 o výmere 19 m², v k.ú. Nové Mesto, vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislava, v správe MČ B-NM. Po prerokovaní a odsúhlasení podmienok nájmu na zasadnutí Komisie pre kontrolu činnosti EKO-podniku VPS a po udelení predchádzajúceho súhlasu k nájmu časti zvereného  majetku  starostom  MČ B-NM, v súlade s uzn. č. 9/11 z MZ MČ B-NM zo dňa 14. 2. 2012 splnomocnilo riaditeľa EKO-podniku VPS, v prípadoch keď si to vyžadujú záujmy MČ, po prerokovaní so starostom určiť cenu nájmu za prenájom odchýlne od cien uvedených v cenníku v dobe trvania nájmu max. 5 rokov. Dňa 28. 10. 2013 bola uzatvorená s nájomcom FK BCT Bratislava, občianske združenie nájomná zmluva na predmety nájmu v trvaní 5 rokov a Dodatok č. 1 k  zmluve zo dňa 20. 11. 2013, upravujúci podmienky nájmu.
Z  dôvodu zlúčenia združenia ŠK Štart Nepočujúci Bratislava, ZŠ Kalinčiakova č. 12 a združenia FK BCT Bratislava, ako pôvodného riadneho nájomcu užívaných  predmetov nájmu, došlo dňa 19. 6. 2014 k vzniku nového subjektu - Novomestského  športového klubu 1922 Bratislava, občianske združenie, ktorý deklaruje zámer nadviazať na aktivity predchádzajúceho nájomcu v identickom rozsahu a charaktere činností.

V diskusii vystúpili Ing. Dubravec, Ing. Kollárik a Mgr. Pfundtner.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť prenájom pozemkov: parc. č. 15132/1  časť o výmere 8.708 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/63  o výmere 643 m², zast. plochy a nádvoria, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/64 o výmere 4.950 m²,  ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/65 o výmere 2.302 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/7   o výmere 4.702 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/56  o výmere 9.794 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/57  o výmere 411 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, parc. č. 15132/58  o výmere 19 m², ostat. plochy, parc. reg. „C“, nachádzajúce sa v  k.ú.  Nové Mesto,  obec Bratislava - m.č. Nové Mesto,  okres  BA III,  v  KN  vedenom Správou  katastra 
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pre hl. m. SR BA, pracovisko BA III, vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, v správe MČ B-NM, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ, EKO-podnik VPS, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zák. č. 377/1990 Zb., uzn. č. 2/1990 z 2. zasadnutia MZ MČ B-NM, konaného dňa 20. 12. 1990, nájomcovi Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie, so sídlom  Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava, IČO: 42 362 717, 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 zlúčenia združení FK BCT Bratislava, ŠK Štart Nepočujúci Bratislava a ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava a z dôvodu možnosti ďalšej realizácie prijatej koncepcie dlhodobého rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach Novomestského športového klubu 1922 na r. 2014 až 2026 prostredníctvom nástupcu bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/08.

7.	Správa o činnosti škôl a školských zariadení za škol. rok 2013/2014 v MČ B-NM

Bez úvodného slova.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť Správu o činnosti škôl a školských zariadení v MČ B-NM za šk. rok 2013/2014  bez pripomienok.   
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/09.

8.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ B-NM,  ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM

Mgr.  Novák, ved. odd. školstva  uviedol, že dňom 1. 1. 2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Predloženým VZN sa zároveň  ruší  VZN MČ B-NM  č. 6/2013 zo dňa 17. 12. 2013. V novom  VZN  sa  upravuje  dotácia na dieťa a žiaka na  rok  2015  nasledovne:
v materskej  škole  na            1.370 €(v roku  2014  to  bolo 1.300 €)
v školskom  klube  detí 	  330 €	(v roku  2014  to  bolo    320 €)
v školskej  jedálni         	  170 €	(v roku 2014  to  bolo     150 €).
	Riaditelia ZŠ s MŠ môžu navýšené finančné prostriedky použiť na prevádzku a platy školských pracovníkov v MŠ a ŠKD.

V diskusii vystúpili Mgr. Pfundtner a Mgr. Novák.

	Miestna rada odporučila MZ schváliť VZN MČ B-NM, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených MČ B-NM a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  zriadených  MČ B-NM  a uložila riaditeľom škôl použiť finančné prostriedky na 
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prevádzku a platy učiteľov v materských školách a vychovávateľov v školských kluboch detí s pripomienkou, navýšené finančné prostriedky oproti r. 2013 použiť len na platy učiteľov a vychovávateľov.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/10.

9.	Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Škultétyho č. 16, Bratislava, nájomca CZ & CZ  EXCLUSIVE, spol. s r.o.

Bez úvodného slova.
	Miestna rada odporučila MZ schváliť trvale upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 4.757,15 € vzniknutej nezaplatením nájomného a poskytovaných služieb za prenajatý nebytový  priestor na Škultétyho č. 16, nájomcom ktorého bola obchodná spoločnosť CZ & CZ EXCLUSIVE, spol. s r.o., Bjőrnsonova č. 10, 811 05 Bratislava bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/11.

10.	Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM a zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavou

Mgr. Moravcová Tomčíková, poverená ved. odd. právneho, podnikateľského, evidencie súpis. čísiel a správy pozemkov uviedla, že v súlade so záznamom z kontroly zameranej na referát správy majetku, vykonanou útvarom miestneho kontrolóra MČ B-NM, bolo potrebné vypracovať „Zásady prenajímania stavieb, NP a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM a zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavou“. Tieto zásady upravujú najmä podmienky a postup prenajímania majetku a určovanie ceny nájmu právnickým osobám, fyzickým osobám, ktoré prejavili záujem o prenájom majetku. Zásady sa vzťahujú na majetok vo vlastníctve MČ, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy zvereného do správy MČ a tohto ďalej zo strany MČ zvereného do správy rozpočtovým organizáciám zriadených MČ - konkrétne škôl, vrátane  školských a predškolských zariadení, Stredisku kultúry a Knižnici a vo vlastníctve  MČ zvereného do správy správcovi.
Do zásad je zapracovaný aj návrh cenových výmerov Strediska kultúry B-NM a KD na Stromovej ulici. SK B-NM poskytuje iným subjektom priestory na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, vzdelávaciu činnosť a ZŠ a MŠ tu organizujú podujatia pre deti a ich rodičov za najnižšie ceny nájmu a s tým súvisiacich služieb, podľa cenového výmeru.
	„Zásady...“ boli prerokované v odborných komisiách MZ MČ B-NM. Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ schválila predložený návrh s pripomienkou opraviť posledný odstavec na str. 19 „Ku skutočnému času prenájmu...“ Nové znenie:“ V prípade zvýšených časových nárokov na príchody a odchody účastníkov, hostí, prípravu techniky, atď., si prenajímateľ vyhradzuje právo na základe dohody zvýšiť cenu nájmu až do výšky za skutočnú disponibilitu priestoru pre potreby nájomcu“.
Komisia dopravy, ŽP a ochrany VP odporučila  návrh s pripomienkou: v § 2 ods. 1, bod III., písm. b/ líniová stavba (miestna komunikácia). 
 
V diskusii vystúpili Ing. Galamboš a Mgr. Moravcová.
	 
	Miestna rada  odporučila MZ schváliť Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve MČ B-NM a zvereným jej do správy hl. m. SR Bratislavou s pripomienkou: zapracovať pripomienky z finančnej komisie a z komisie dopravy, ŽP a ochrany  verejného poriadku MZ MČ B-NM.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/12.
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11.	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11360/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 – zast. plochy a nádvoria o výmere 26 m2, k. ú. Nové Mesto, pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Jany Volochovej

Mgr. Moravcová Tomčíková  uviedla, že dňa 10. 4. 2014 bola doručená postúpená žiadosť manželov Volochovcov o kúpu pozemkov parc. č. 11360/4 a 11360/5, na ktorých sa nachádza stavba garáže so súpis. č. 10714 vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má k  uvedeným pozemkom s MČ uzavretú platnú NZ a nájomné za r. 2014 má riadne uhradené. Podľa znaleckého posudku č. 143/2014 zo dňa 15. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota pozemkov predstavuje celkovo sumu 7.700 €. 
Listom zo dňa 15. 5. 2014 bol primátor hl. m. SR Bratislava požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju predmetných pozemkov, dňa 12. 6. 2014 bol doručený predchádzajúci súhlas zo dňa 30. 5. 2014 k odpredaju pozemkov a k podpísaniu kúpnej zmluvy ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva bola udelená plná moc pre starostu MČ.

V diskusii vystúpili Ing. Winkler a Mgr. Moravcová.
Ing. Winkler upozornil na zistenie pri obhliadke objektu, garáž je bez súpisného čísla a označenia. Požiadal o vyzvanie vlastníkov na označenie garáže. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť predaj pozemkov reg. „C“ KN: parc. č. 11360/4 - zast. plochy a nádvoria o výmere 42 m2 a parc. č. 11360/5 - zast. plochy a nádvoria o výmere 26 m2 pre manželov JUDr. Ľudomíra Volocha a Janu Volochovú, trvale bytom Robotnícka č. 9 v Bratislave 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 citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 143/2014 zo dňa 15. 5. 2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu celkovo 7.700 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ a kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť, s pripomienkou: prekontrolovať označenie dvojgaráže vydaným súpisným číslom.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/13.

12.	Návrh na predaj pozemku v správe MČ B-NM, vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 31, parc. č. 11410 pre MUDr. Martu  Dobrovičovú 

Mgr. Moravcová Tomčíková  uviedla, že žiadateľka MUDr. Dobrovičová je vlastníčkou nehnuteľnosti - rodinného domu, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 11410, o výmere 275 m2, v správe MČ B-NM. Podľa genézy predloženej žiadateľkou, pozemok bol až do r. 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii vlastníčky pozemku p. Ľudmily Matysovej (sestra žiadateľkinej matky) v r. 1950 bolo súdom rozhodnuté o prepadnutí majetku v prospech štátu. Vo svojej žiadosti žiadateľka uvádza, že daný pozemok nie je pre mesto reálne využiteľný a s prihliadnutím ku všetkým historickým okolnostiam pôvodne navrhla jeho odkúpenie za symbolickú sumu 1 €. 
Po prerokovaní tohto návrhu na zasadnutí MR MČ B-NM dňa 25. 3. 2014 bol návrh žiadateľky  odmietnutý  a  MR odporučila pozemok  odpredať  za  cenu stanovenú znaleckým 
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posudkom, ktorá činí čiastku 63.200 €. Žiadateľka bola s touto cenou oboznámená a dňa 19. 8. 2014 doručila prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadrenie so žiadosťou o možnosti zníženia kúpnej ceny pozemku na čiastku 10.000 €. Vychádzajúc zo žiadosti MUDr. Dobrovičovej a po zistení relevantných skutočností boli predložené dve alternatívy odpredaja. 
Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ schválila predložený návrh v znení alternatívy č. 2 - za cenu stanovenú súdnym znalcom vo výške 63.200,00 €. 

	Miestna rada odporučila MZ schváliť odpredaj pozemku CKN parc. č. 11410 o výmere 275 m2, zast. plochy a nádvoria v správe MČ B-NM, vo výlučnom vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, vedeného v k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 31, pre MUDr. Martu Dobrovičovú v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko prevádzaný pozemok parc. č. 11410 je pozemkom, na ktorom je postavená stavba rodinného domu so súp. č. 44 vo vlastníctve žiadateľky a predmetný pozemok bol až do r. 1956 vo vlastníctve rodiny žiadateľky, avšak po emigrácii pôvodnej vlastníčky pozemku p. Ľudmily Matysovej (sestry žiadateľkinej matky) v  r. 1950 bolo súdom rozhodnuté o prepadnutí majetku v prospech štátu, pričom pôvodná vlastníčka žijúca vtedy v USA, si po r. 1989 neuplatnila v zákonom stanovenej lehote svoj nárok na vrátenie pozemku a až do svojej smrti mala za to, že pozemok je v jej vlastníctve, čo deklarovala aj darovacou zmluvou na žiadateľkinu matku p. Beatrix Hetináczovú, po smrti ktorej žiadateľka zdedila všetok jej majetok a to v súlade s alt. č. 2: t.j. za cenu stanovenú súdnym znalcom v znaleckom posudku č. 175/2014, 63.200,00 €, bez  pripomienok. 
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/14.

13.	Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., so sídlom Hybešová č. 37, 831 06 Bratislava 3, IČO: 35694777

Mgr. Moravcová Tomčíková  uviedla, že starosta MČ B-NM svojim rozhodnutím zo dňa 20. 7. 2011 uložil spoločnosti KORION, spol. s r.o., pokutu vo výške 5.000 €  za správny delikt, ktorého sa účastník konania dopustil tým, že v dňoch 29. 4. 2011 - 15. 5. 2011 bez povolenia MČ B-NM predával výrobky a poskytoval služby na trhovom mieste, ul. Odbojárov, na parcele  reg. CKN č. 11286/7 k. ú. Nové Mesto.   
     	Účastník konania v tomto správnom konaní neuhradil uvedenú pokutu a v exekučnom konaní bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor podal správu o stave exekúcie s tým, že povinný má účet blokovaný viacerými exekútormi a nemá na ňom žiadne finančné prostriedky. Z hnuteľných vecí povinného bolo exekútorom blokované  osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA Felícia z  r. 1997. Blokácia na túto pohľadávku je až 14. v poradí. Zároveň exekútorom nebol zistený žiadny majetok povinného a nevlastní ani žiadnu nehnuteľnosť. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že pohľadávka sa javí nevymožiteľnou Mgr. Moravcová Tomčíková navrhla trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči povinnému KORION, spol. s r. o., podaním návrhu na zastavenie exekúcie.   

Miestna rada odporučila MZ schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vedenej voči spoločnosti KORION, spol. s r.o., IČO: 35694777 so sídlom Hybešova č. 37, 831 06 Bratislava 3, z titulu uloženej pokuty  Rozhodnutím  číslo: PA/pa-414/2011/Rozh. MČ B-NM, MÚ B-NM z  20. 7. 2011 vo výške 5.000,00 € s príslušenstvom, v súlade s § 13 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ B-NM a s majetkom zvereným jej 
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do  správy  hl. m. SR Bratislavou  z  dôvodu,  že zo všetkých okolností tejto veci je zrejmé, že 
ďalšie vymáhanie pohľadávky by nebolo úspešné, nakoľko spoločnosť, ako bolo zistené počas exekučného konania nevlastní majetok, ktorý by uspokojil pohľadávku veriteľa, bez pripomienok.
Miestna rada prijala uznesenie č. 37/15.






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










Ing.  Ľudovít   Kollárik 				Mgr. Rudolf   Kusý  
       	         prednosta					           starosta   





	
MUDr. Pavol Dubček
overovateľ





Bratislava 2. 10. 2014 
Zapísala: Anna Zachová
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