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Máj 2015
Návrh uznesenia:

Miestna rada konštatuje, že,

1.Trvá plnenie uznesení:
37/09; 1/28; 2/12;
2.Splnené boli uznesenia: 
(37/05) - 01/04; (37/06) - 01/05; (33/06) - 01/06; 01/13; 
2/3; 2/4; 2/5; 2/6;2/7; 2/8; 2/9; 2/10; 2/11; 2/14; 2/15; 2/16; 2/17; 2/19; 2/20; 2/21; 2/22;
3.Zrušené boli uznesenia:
32/06;
2/13; 2/18.
 


























SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MIESTNEJ RADY MESTSKEJČASTI BANM


1.TRVÁ PLNENIE UZNESENÍ:
Dátum prijatia uznesenia 30.09.2014
37/09   
Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Správu o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto za školský rok 2013/2014.
V KONANÍ
=========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 03.02.2015
01/28   
Miestna rada:
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť,
MUDr. Pavla Dubčeka za splnomocnenca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto pre medzinárodné vzťahy.
V KONANÍ
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/12   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť  
predaj pozemkov v k.ú. Nové Mesto, pozemok registra CKN - parc. č. 12355/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 mﾲ17 m², zapísaných na LV č. 2382, pozemok registra CKN - parc. č. 12355/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 mﾲ16 m², zapísaných na LV č. 2382, novovytvorený pozemok registra CKN - parc. č. 12355/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 mﾲ131 m², odčlenený od pozemku registra „C“ parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2, zapísanej na základe GP č. 25/2014 zo dňa 28. 3. 2014 pre PhDr. Vahrama Chuguryana, bytom Cyrilova č. 1, 821 08  Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na parcele p.č. 12355/8 o výmere  17 mﾲ17 m² je postavená garáž, v jeho vlastníctve, zap. na LV č. 2382, parcela č. 12355/9 o výmere 16 mﾲ16 m², bezprostredne susedí s parcelou 12355/8 a pôvodne bola na nej tiež postavená garáž; dnes je však už táto garáž odstránená a parcela nemá žiadne iné využitie; parcela č. 12355/10, o výmere 131 mﾲ131 m², ktorá vznikla oddelením podľa geometrického plánu na oddelenie pozemku č. 25/2014 vypracovaným geodetom Ing. Petrom Šturcelom dňa 17. 03. 2014  z pôvodnej  parcely p.č. 12355/1 o výmere 254 mﾲ254 m², slúži ako jediná prístupová cesta k jeho garáži, postavenej na našej parcele č. 12355/8 o výmere  17 m2 v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora hlavného mesta SR Bratislavy k predaju, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 253/2014 zo dňa 24. 09. 2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, takto:
- pozemok registra CKN - parc. č. 12355/8 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 mﾲ17 m², za cenu 1.897,03 €,
- pozemok registra CKN - parc. č. 12355/9 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 mﾲ16 m², za cenu 1.785,44 €,
- novovytvorený pozemok registra CKN - parc. č. 12355/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2 za cenu 21.698,84 €. Celkom za 25.381,31 €, po zaokrúhlení za cenu 25.400,00 €, za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

B.  o d p o r ú č a 
predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva  po rokovaní so žiadateľom o možnosti odkúpenia časti pozemku po líniu stavby a doložení grafickej prílohy
Vyhodnotenie: V KONANÍ













2.SPLNENÉ UZNESENIA

(37/05) - 01/04 	Miestna rada:
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť,
návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2015.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím rozpočtu 29.4.2015 Uznesenie č. 05/03
========================================================================

(37/06) - 01/05	Miestna rada:
berie na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2015 – 2017
s pripomienkami,
poveruje 
starostu 
po zapracovaní pripomienok a prerokovaní návrhu s poslancami predložiť nový návrh rozpočtu, ktorý bude zohľadňovať realitu.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím rozpočtu MZ 29.4.2015 Uznesenie č. 05/03
========================================================================

Dátum prijatia uznesenia 03.02.2015
 (33/06) - 01/06	Miestna rada:
A. berie na vedomie 
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava- Nové Mesto,

B. poveruje
zástupcu starostu dopracovať materiál a predložiť na najbližšie rokovanie Miestnej rady.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím Uznesenia 3/22 MZ 14.4.2015
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia 03.02.2015
01/13	Miestna rada:
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť,
Doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/21   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/03  Miestna rada
k o n š t a t u j e,    ž e
1.   trvá plnenie uznesení:
32/06; 37/09; 01/04; 01/05; 01/06; 01/13; 01/28
	2.    splnené boli uznesenia: 
2MMR/11; 37/07; 37/08; 37/11; 37/12; 37/13; 37/15; 38/05; 38/06; 38/07;  38/08; 38/09; 01/03; 01/10; 01/11; 01/12; 01/14;  01/15; 01/16; 01/17; 01/18; 01/19; 01/22; 01/23; 01/24; 01/25; 01/26; 01/27;  01/29; 01/30; 01/31
	3.   ruší uznesenia:
28/20; 33/03; 01/07; 33/04; 01/08; 33/05; 01/09; 33/06; 33/10; 37/05; 37/06; 37/14; 38/03; 01/20; 01/21
Vyhodnotenie: SPLNENÉ
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/04   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť 
1.   rozpočet mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2015 takto:
 	príjmy bežného rozpočtu		15.638.926,80 €
výdavky bežného rozpočtu 		15.638.926,80 €
  	príjmy kapitálového rozpočtu 	  	  4.195.218,44 €
  	výdavky kapitálového rozpočtu 	  	  8.481.119,22 €
  	príjmové finančné operácie 		  4.285.900,78 €
     	výsledok hospodárenia 			   	   0,00 €

	rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto  na rok 2015 takto:

použitie Rezervného fondu 		2.193.472,71 €
použitie Fondu rozvoja bývania 	2.074 428,07 €

	programový rozpočet mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2015:

vo výške 24.120.046,02 €

B.   z o b r a ť    n a   v e d o m i e
1.  rozpočty mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2016 a 2017,
2.  programové rozpočty mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na roky 2016 a 2017,

C.   s p l n o m o c n i ť
1.   starostu mestskej časti určiť organizáciám a zariadeniam mestskej časti záväzné limity
a úlohy rozpočtového hospodárenia,
2.  starostu  mestskej  časti  vykonávať  zmeny  rozpočtu a  zmeny  mimorozpočtových fondov rozpočtovými opatreniami do výšky 5% schváleného rozpočtu.	        
Vyhodnotenie: SPLNENÉ prijatím rozpočtu MZ 29.4.2015 Uznesenie č. 05/03
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/05   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských  zariadení v  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2015/2016.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/10  MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/06   Miestna  rada
b e r i e    n a   v e d o m i e 
Správu o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava- Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2014
Vyhodnotenie: SPLNENÉ bolo predložené ako Informácia na MZ 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/07   Miestna  rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Správu o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/11   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/08   Miestna rada
b e r i e   n a   v e d o m i e 
Správu  o  spôsobe  vydávania  a  distribúcie  časopisu  obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas  Nového Mesta  v roku 2015 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2014.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/12   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/09   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
z r u š i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/1995 o podmienkach vydávania záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľské činnosti v oblasti erotických masážnych salónov a prevádzok s erotickým tovarom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov

Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/13   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/10   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú  podmienky podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2013 o  úprave podmienok podávania a  požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/14   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/11   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/15   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/14   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh zriadenia vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto v rozsahu 24 m2 podľa Geometrického plánu č. 9/2014 zo dňa 02. 09. 2014, autorizačne overenom dňa 02. 09. 2014 Ing. Ivanom Mišíkom, úradne overenom dňa 04. 12. 2014 pod číslom 2691/2014 in personam v prospech SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, za jednorazovú odplatu vo výške 730,00 € (slovom: sedemstotridsať EUR) za podmienky, že zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena  podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť

Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/16   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/15   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
zníženie mesačného nájomného za prenájom kancelárskych priestorov - kancelárie č. 416 a 417 spolu o výmere 74,08 m2 nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Hálkovej č. 11 v Bratislave so súp. č. 2953 postavenej na pozemku - parcele registra „C“ KN č. 12738/10 na sumu vo výške 21,00 €/m2 ročne pre neziskovú organizáciu - Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o., IČO: 45 744 688, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. bude vykonávať činnosť verejne prospešnú pre obyvateľov mestskej časti Bratislava- Nové Mesto zahŕňajúcu najmä činnosť zdravotnú, sociálnu, školsko/edukačnú a  bude absentujúcim spojivom medzi               rodinou/rodičom, pediatrom, fyzioterapeutom, psychológom, špeciálnym/liečebným pedagógom a sociálnym pracovníkom, pričom toto centrum včasnej intervencie bude jediným centrom v Bratislavskom kraji, ktorého cieľom bude včasná intervencia podporujúca prepojenie medzi odborníkmi, prostredníctvom ktorej sa otvoria dvere k implementácii nového systému priateľskému najmä voči rodinám so znevýhodnenými deťmi, a to počnúc od 01. 05. 2015 na 2 roky. S podmienkami:
a/   nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia  v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť,
b/   nájomca sa zaväzuje, že na predmete nájmu vymení podlahy a vymaľuje,
c/   nájomca sa mimo nájomného zaväzuje platiť za služby spojené s nájmom v plnej výške a v prípade požadovaného parkovacieho miesta taktiež nájomné v plnej výške stanovenej cenovým výmerom.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/17  MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/16   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
A.  s c h v á l i ť 
návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom ,,Na Vtáčniku“ v lokalite ,,Koliba - Vtáčnik“, katastrálne územie Vinohrady
	B.   u k l a d á
prednostovi Miestneho úradu B-NM predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/18  MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/17   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení a odzverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov  č. 44/2015 MČ B-NM
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/19   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/19   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
členov odborníkov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie 2014-2018 nasledovne:
	komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

 Ing. Karol Bujaček
 Ing. Jakub Mrva
 Mgr. Ivan Štefanka 

	komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

 Ing. Adriana Petríková

	komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

 Ing. Helena Bánska, CSc.					
 Ing. arch. Milan Beláček					
 Ing. Jana Hodúrová
 Ing. Ondrej Trnovský 

	komisia pre školstvo a vzdelávanie

 PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková    
 PhDr. Igor Hanes			 
 Ing. Silvia Švecová, PhD.		.

	komisia sociálnych vecí a bývania

 Mgr. Edita Ferenczyová					
 PhDr. Mgr. Ľuboš Fiam					
 Branislav Filipovič

	komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné  vzťahy

 Dagmar Arvayová			
 Vladimír Margolien			
 Miroslav Goldschmied    
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/20  MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/20   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
doplnenie zástupcov zriaďovateľa do školských rád.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/21  MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/21   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č.3/22   MZ zo dňa 14.4.2015
==================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/22   Miestna rada
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu
s c h v á l i ť 
prenájom časti majetku: 
nebytové priestory č. 0.02 a 0.03, ktoré predstavujú WC o výmere 5,2 mﾲ5,2 m² a šatňu  o výmere 12,20 mﾲ12,20 m², spolu o výmere 17,40 mﾲ17,40 m², nachádzajúce sa v objekte hornej stanice lanovej dráhy Bratislava – Kamzík so súp. č. 2827 postavenom na parc. registra „C“ č. 19614/3 o výmere 601 mﾲ601 m², druh pozemku –  Zastavané plochy a nádvoria. Objekt je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava – Nové mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava na základe Protokolu č. 11 88 0082 05 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava Nové Mesto z 9.3.2005. Celý objekt je zapísaný na liste vlastníctva č. 2275 v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, pre Okres: Bratislava III, Obec: BA MČ Nové mesto, Katastrálne územie: Vinohrady. Správu zverenej nehnuteľnosti vykonáva prenajímateľ,  EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, ktorý bol zriadený postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb., uznesením č. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové mesto, konaného dňa 20.12.1990; pre nájomcu Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 40 780 708, na dobu určitú od 01.05.2015 do 31.10.2020, za nájomné vo výške 23,- € bez DPH/ m² / rok,	ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

; z dôvodu, že predmetný majetok je dlhodobo  nevyužívaný správcom majetku ani žiadnym iným subjektom, prípadný nájom majetku inej tretej strane z titulu dispozičného riešenia v aktuálnom stave nie je možný a taktiež  správca majetku dlhodobo neeviduje prejav záujmu iných subjektov o nájom uvedeného majetku. 
	- s pripomienkou – doložiť pôvodnú  nájomnú zmluvu.
Vyhodnotenie: SPLNENÉ uznesením č. 3/23  MZ zo dňa 14.4.2015
========================================================================				












ZRUŠENÉ UZNESENIA:

32/06	Miestna rada
1.	sťahuje z rokovania 
Návrh na predaj pozemkov v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedených v k.ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610: p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manželkou, 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., s manželkou, 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manželkou, alternatívne. 2.p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manželkou, 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., s manželkou, 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manželkou  a p. č. 5934/13 pre JUDr. Alenu Vyskočilovú, RNDr. Róberta Fekára s manželkou, MUDr. Annu Mošaťovú, RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, Ing. Annu Ježovú, prof. Ing. Antona Ružičku, CSc., MVDr. Ota Orbana s manželkou.
2. o d p o r ú č a
starostovi MČ B-NM
Zabezpečiť  spracovanie materiálu k predaju pozemkov CKN v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, vedených v k.ú. Vinohrady, zapísaných na LV č. 3610 spôsobom uvedeným v alternatíve 2. „2. p. č. 5934/7 pre RNDr. Róberta Fekára s manželkou, 5934/6 pre MUDr. Annu Mošaťovú, 5934/5 pre RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, 5934/3 pre prof. Ing. Antona Ružičku CSc. s manželkou, 5934/2 pre MVDr. Ota Orbana s manželkou a p. č. 5934/13 pre JUDr. Alenu Vyskočilovú, RNDr. Róberta Fekára s manželkou, MUDr. Annu Mošaťovú, RNDr. Mariana Vitteka s manželkou, Ing. Annu Ježovú, prof. Ing. Antona Ružičku CSc., MVDr. Ota Orbana s manželkou v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko RNDr. Róbert Fekár s manž., MUDr. Anna Mošaťová, RNDr. Marian Vittek s manželkou, prof. Ing. Anton Ružička CSc. s manželkou, MVDr. Oto Orban s manželkou sú majiteľmi garáží nachádzajúcimi sa: 
-na prevádzaných pozemkoch p. č. 5934/7, 5934/6, 5934/5, 5934/3, 5934/2 a 
- vedľa priľahlého pozemku p. č. 5934/13, ktorý v celosti slúži ako jediný prístup k týmto garážam.  
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že prevádzaný pozemok p. č. 5934/13 svojím umiestnením a využitím v celosti slúži aj ako jediný prístup ku garážam vo vlastníctve Ing. Anny Ježovej a JUDr. Aleny Vyskočilovej
Poznámka: p. Mošaťova p. Pekár poslali list, kde namietajú výšku ceny na odpredaj pozemku pred garážami stanovenú znaleckým posudkom. 
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
========================================================================
02/13  Miestna rada
A. n e o d p o r ú č a
     Miestnemu zastupiteľstvu
     s c h v á l i ť 
predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 - zastavané plochy a nádvoria o výmere            275 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na LV č. 31 pre k. ú. Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja bytom Sliezska č. 3 v Bratislave, v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, za kúpnu cenu vo výške 4.800,00 €

B. o d p o r ú č a
                  1. uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 11410 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  275 m2
                  2. vyrubiť nájomné za prenájom pozemku za obdobie posledných troch rokov.	        
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
========================================================================
Dátum prijatia uznesenia: 31.3.2015
02/18   materiál
Návrh na vyradenie majetku EKO-podniku VPS vedenom na detskom ihrisku Rešetkova – Osadná
bol stiahnutý z rokovania
Vyhodnotenie: ZRUŠENÉ
==================================================================

	

