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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Komisia pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

V Bratislave 22. októbra 2015



ZÁPISNICA č. 8/2015

z pracovného rokovania Komisie pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktoré sa konalo dňa 21. októbra 2015



Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:


	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum
	Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 12807/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezka 3 v Bratislave 

	Rôzne 
	Žiadosť o príspevok č. 67/2015 – KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Bratislava – na projekt “Medzinárodná súťaž nepočujúcich v športovom rybárstve”

Žiadosť o príspevok č. 73/2015 – Moonlight camp OZ, Bratislava – na projekt “Na palube jednorožca V.”







K bodu 1 – Otvorenie 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Bielik.


K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992       Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum
V materiáli sa znížila suma za nájomné:
a) za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 € / m2/ rok
b) po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania tenisových kurtov vo výške 4,48€ / m2 / rok  
s ktorou členovia komisie nesúhlasia.

Komisia prerokovala materiál a neodporúča MR a MZ materiál schváliť.
 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
1


PROTI:
0


ZDRŽAL SA:
5


	 Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12807/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, parc. č. 12807/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014 pre katastrálne územie Nové Mesto pre JUDr. Petra Profanta
 Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.

 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
5


PROTI:
1


ZDRŽAL SA:
0


Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezka 3 v Bratislave 
 Komisia prerokovala materiál a odporúča MR a MZ schváliť materiál bez pripomienok.
 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
6


PROTI:
0


ZDRŽAL SA:
0



















       K bodu 3 – Rôzne

Žiadosť o príspevok č. 67/2015 – KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Bratislava – na projekt “Medzinárodná súťaž nepočujúcich v športovom rybárstve”
Komisia neschválila vyplatenie finančného príspevku
 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
0


PROTI:
1


ZDRŽAL SA:
5


Žiadosť o príspevok č. 73/2015 – Moonlight camp OZ, Bratislava – na projekt “Na palube jednorožca V.”
Pôvodná výška príspevku 5000,00 €.
Pozmeňujúci návrh – výška príspevku 1500,00 €.
Komisia neschválila pozmeňujúci návrh.
 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
3


PROTI:
0


ZDRŽAL SA:
3


Pozmeňujúci návrh – výška príspevku 1000,00 €.
Komisia neschválila pozmeňujúci návrh.

 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
1


PROTI:
0


ZDRŽAL SA:
5

Pozmeňujúci návrh – výška príspevku 1300,00 €
Komisia schválila vyplatenie finančného príspevku vo výške 1300,00 € z rozpočtu.
 Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6


ZA:	
4


PROTI:
0


ZDRŽAL SA:
2









Ing. Jozef Bielik v. r.
predseda Komisie finančnej pre správu a
nakladanie s majetkom MČ B-NM
Mgr. Andrea Arpai v. r.
zapisovateľka Komisie finančnej pre správu a
nakladanie s majetkom MČ B-NM

                                 




