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



Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  29. 09. 2015

Prítomní:  Mgr. Kusý, Ing. Mgr. Baník, Ing. Bielik, JUDr. Mikulec, Mgr. Pfundtnerc, Ing. Vítková, Ing. Kollárik, Ing. Haile, Ing. Galamboš, Ing. Gašpierik, MUDr. Dubček 

Ospravedlnení: Ing. Winkler 



Rokovanie  5. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,15 hod. otvoril  a  viedol  Mgr. Rudolf   Kusý - starosta  mestskej časti. 


Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou (uznesenie č. 05/01):

	zaradiť materiál R03 pred 5. bod rokovania.



	Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Ing. Pavla Galamboša (uznesenie č. 05/02).


Miestna  rada prerokovala predložené materiály v tomto poradí:


1.	Správa o plnení uznesení Miestnej rady MČ B-NM

	Správu predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM. Uviedol, že trvá plnenie uznesení, splnené  boli uznesenia a rušia sa uznesenia podľa  predtlače. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/03 bez pripomienok a konštatuje, že:
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 04/09;
2. Splnené boli uznesenia: 03/04; 04/03; 04/04; 04/05; 04/08; 04/10; 04/11; 04/12
3. Zrušené boli uznesenia: 37/09;04/06; 04/07


2.	Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľom je RNDr. Ondrová, vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia. RNDr. Ondrová oboznámila s  návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností  s účinnosťou od 1. januára 2016.

	Ako vyplýva z predloženého návrhu, mení sa základ dane z pozemkov pre stavebné pozemky, a to zmenou hodnoty pozemku za 1 m2  z výšky 71,69 € na 140 €.

Menia sa viaceré sadzby dane z nehnuteľností, cca na dvojnásobok, a to pri stavbách na bývanie, na pôdohospodársku produkciu, .... ... ( §5 ods. 1 písm. a), b), ods. 2 písm. a), b), ods. 3 písm. a), b)) 
Mení sa príplatok pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pri stavbách uvedených v bode 2 z výšky 0,17 € na 0,33 €. Pri ostatných druhoch viacpodlažných  stavieb sa príplatok za podlažie nemení.
Mení sa ročná sadzba dane z bytov  na dvojnásobok
Zavádza sa vyššia sadzba pre nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na podnikanie.
Ruší sa zníženie dane z nehnuteľností za stavebné pozemky pre osoby staršie ako 70 rokov 
Znižuje sa vek na poskytnutie úľavy starších osôb na 62 rokov.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Mgr. Kusý, Mgr. Pfundtner, Ing. Kollárik, Ing. Bielik, Ing. Vítková, Ing. Galamboš, MUDr. Dubček, JUDr. Mikulec, Ing. Böhm

Miestna rada prijala uznesenie č.05/04 a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Stanovisko k predloženému návrhu k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľností a odporúča do stanoviska zapracovať nasledovné pripomienky:
1)  zachovať alebo mierne zvýšiť výšku vyrubenej dane z bytov a zo stavieb na bývanie pre občanov starších ako 70 rokov,
2) 	prehodnotiť možnosť poskytovania úľavy daňovníkom dane z bytov a dane zo stavieb na bývanie, 
 3) prehodnotiť zvýšenie sadzieb pri dani z bytov, dani zo stavieb na bývanie a stavieb na pôdohospodársku produkciu,
4) 	prehodnotiť možnosť zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti aj pri ostatných druhoch nehnuteľnosti,
5)	k materiálu doručiť viac vstupných informácii. 

3. 	Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti Bratislava –Nové Mesto a návrh na zrušenie Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP, Ing. Štofková – zástupca starostu, p. Červenková – vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov, Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Ing.  Miškovská – referent oddelenia VSSBaNP. 

	Mgr. Tomčíková a Mgr. Biharyová informovali o návrhu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sú upravené pravidlá, podmienky, spôsob prípravy miestneho zastupiteľstva, zvolávanie zasadnutí a priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva, uznášanie a prijímanie uznesení a ďalších rozhodnutí, spôsob hlasovania a spôsob kontroly ich plnenia. Súčasťou predkladaného návrhu je štandardizácia formy materiálov, ktoré sú určené k prerokovaniu miestnemu zastupiteľstvu. Navrhuje sa, aby materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva boli predkladané len v elektronickej forme.  

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Bielik, JUDr. Mikulec, MUDr. Dubček, Ing. Mgr. Baník, Mgr. Biharyová, Mgr. Tomčíková

Ing. Bielik odporúčil v predkladanom materiáli na zváženie a prípadné prepracovanie čl. 6 bod 8 a bod 23, v čl.7 bod 2, čl.8 bod 11-14 a bod 18. Ing. Gašpierik poznamenal, že bod rôzne a interpelácie by sa nemali spájať do jedného bodu.  

úlohy: 	MR poveruje tajomníka MR JUDr. Mikulca prepracovať materiál v spolupráci s poslancami  MZ MČ B-NM a zamestnancami miestneho úradu MČ B-NM a predložiť ho na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/05, Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prerokovala s pripomienkami a miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu zrušiť Štatút mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 


4. 	Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP, Ing. Štofková – zástupca starostu, p. Červenková – vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov, Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Ing.  Miškovská – referent oddelenia VSSBaNP. 

	Mgr. Tomčíková a Mgr. Biharyová informovali o návrhu Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sú upravené pravidlá, podmienky, spôsob zvolávania zasadnutí a priebeh rokovania miestnej rady, uznášanie a prijímanie uznesení, spôsob hlasovania a spôsob kontroly plnenia prijatých uznesení ako aj postavenie tajomníka rady. Súčasťou predkladaného návrhu je štandardizácia formy materiálov, ktoré sú určené k prerokovaniu miestnej rade. Navrhuje sa, aby materiály na rokovanie miestnej rade boli predkladané len v elektronickej forme z dôvodu kladného postoja mestskej časti k životnému prostrediu

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Bielik, Ing. Mgr. Baník, Ing. Galamboš, Mgr. Tomčíková, Mgr. Biharyová

Ing. Bielik odporúčil preformulovať vetu v čl.6 bod 2 a bod 14.

úlohy: 	MR poveruje tajomníka MR JUDr. Mikulca prepracovať materiál v spolupráci s poslancami MZ MČ B-NM a zamestnancami miestneho úradu MČ B-NM a predložiť ho do najbližšieho zasadnutia Miestnej rady.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/06, Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava–Nové Mesto prerokovala s pripomienkou.


5. 	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Materiál predložil Mgr. Kusý, spracovateľ materiálu je RNDr. Ondrová, vedúca finančného a hospodárskeho oddelenia

	RNDr. Ondrová informovala že týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, všeobecne subjektom podľa uvedených zákonov. V návrhu všeobecne záväzného nariadenia sa špecifikujú subjekty, ktorým je možné dotácie poskytnúť, účel, na ktorý je možné dotácie poskytnúť a za akých podmienok, určujú sa kompetencie pri schvaľovaní dotácií, forma poskytovania dotácií, ich zúčtovanie po realizácii aktivít, na ktoré boli dotácie poskytnuté.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Vítková

úlohy: MR ukladá úlohu tajomníkovi miestnej rady JUDr. Mikulcovi a žiada ho vytvoriť komisiu zloženú z poslancov miestneho MZ MČ B-NM a zamestnancov MÚ MČ B-NM a prepracovaný materiál predložiť na najbližšie zasadnutie miestnej rady. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/07 a neschvaľuje Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


6. 	Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom zhodnotení objektu Materskej  školy na ul. Jeséniova v Bratislave 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

	Mgr. Biharyová informovala, že Protokolom č. 178/2006 zo dňa 12.06.2006 sú z majetku mestskej časti zverené do správy Základnej školy s materskou školou
 	- areál základnej školy
	- areál materskej školy.
Z dôvodu zvýšenia kapacity materskej školy bola vykonaná nadstavba objektu materskej školy, čím sa zvýšila účtovná hodnota objektu materskej školy o sumu 298 931,32 €; v tejto hodnote je zahrnutá aj hodnota projektovej dokumentácie.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/08 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Dodatoku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o zverení majetku hl. mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Základnej školy s materskou školou Jeséniova 54, Bratislava zo dňa 12.06.2006, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia stavby Materskej školy na ul. Jeséniovej v Bratislave zvyšuje jej účtovná hodnota o sumu 298 931,32 € (slovom: dvestodeväťdesiatosemtisícdeväťstotridsaťjeden EUR 32/100) bez pripomienok. 


7. 	Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom zhodnotení objektov

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

	Mgr. Biharyová informovala, že Protokolom č. 71/2014 zo dňa 11.04.2014 sú z majetku mestskej časti zverené do správy Základnej školy s materskou školou Česká objekty: základnej školy
- materskej školy na ul. Rešetkova
- materskej školy na ul. Osadnej. 
V máji 2015 boli dokončené stavebné úpravy na vyššie uvedených objektoch, čím sa zvýšila ich účtovná hodnota.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/09 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  návrh Dodatoku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 11.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia: a) objekt základnej školy na ul. Česká 	vo výške 386 090,92 €
b) objekt materskej školy na ul. Rešetkova vo výške 93 606,67 €
c) objektu materskej školy na ul. Osadná vo výške 73 869,68 €.
bez pripomienok. 


8. 	Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 71/2014 o technickom zhodnotení objektov

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

	Mgr. Biharyová informovala, že Protokolom č. 72/2014 zo dňa 13.04.2014 sú z majetku mestskej časti zverené do správy Základnej školy s materskou školou Riazanská objekty:  základnej školy
- materskej školy na ul. Letná 
- materskej školy na ul. Teplická.
V júni 2015 boli dokončené stavebné úpravy na objekte základnej školy a materskej školy na ul. Letná, čím sa zvýšila ich účtovná hodnota:

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/10 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh Dodatoku č. 1 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 13.04.2014, ktorým sa z dôvodu technického zhodnotenia: a) objekt základnej školy na ul. Riazanská vo výške 868 516,51 €
b) objekt materskej školy na ul. Letná vo výške 175 009,95 €.


9. 	Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach MČ B-NM

Materiál predložil Ing. Böhm, spracovateľ materiálu je Ing. Böhm – miestny kontrolór.

V diskusii vystúpili: Ing. Gašpierik, Ing. Böhm

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/11 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zároveň odporúča splnomocniť starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k vydaniu Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.


10. 	Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14.12.2004

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Dôvodová správa uvádza, že v záujme zjednotenia používaných označení všeobecne záväzných právnych predpisov prijímaných miestnym zastupiteľstvom ako aj za účelom zjednotenia formálnych náležitosti pri príprave všeobecne záväzných predpisov a za účelom stanovenia jednoznačného procesu interného schvaľovania a pripomienkovania všeobecne záväzných právnych predpisov, bola oddelením právnym, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov vypracovaná Smernica k prijímaniu Všeobecne záväzných nariadení a zásad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte len „smernica“). 
Smernica ako interná norma miestneho úradu nadobudla účinnosť dňom 19.06.2015. Do účinnosti smernice platili Pravidla pre prípravu a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava (ďalej v texte aj ako „pravidla“). Smernica okrem toho, že obsahuje podrobnejšiu úpravu vo vzťahu k formálnym náležitostiam všeobecne záväzných noriem a úpravu procesu interného pripomienkovania návrhu, určuje kedy obec/mestská časť prijíma všeobecne záväzné nariadenie, napr. splnomocňujúce ustanovenie zákona pri prenesenom výkone štátnej správy v otázkach samosprávy (pozitívne vymedzenie) a zároveň určuje možnosti/okruhy kedy je možné prijať zásady, ktoré svojím charakterom predstavujú internú normu miestneho úradu, avšak svojím obsahom sa týkajú aj širšej verejnosti (obyvateľov mestskej časti), napr. zásady vybavovania petícií a sťažností.
Nakoľko Pravidla svojím obsahom v súčasnej dobe už nepostačujú a v plnom rozsahu ich nahrádza smernica, je potrebné uznesenie č. 13/27 zrušiť.   

	Miestna rada prijala uznesenie č. 05/12 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť  zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 14.12.2004 bez pripomienok.


11. 	Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016

Materiál predložil Ing. Molnár, spracovateľ materiálu je Ing. Molnár, riaditeľ EKO-podniku VPS. 

Obsahom predkladaného materiálu je návrh metodického postupu pre uskutočňovanie  verejnoprospešných služieb prostredníctvom EKO-podniku VPS pre zriaďovateľa MČ B-NM v oblasti zabezpečovania zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších  komunikácií a verejných priestranstiev počas zimného obdobia 2015/2016 v rajóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

	Miestna rada prijala uznesenie č. 05/13 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť Operačný plán zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2015/2016 bez pripomienok.


12. 	Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Novák, vedúci oddelenia školstva.  

Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. novembra 2003 schválila zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. Na základe § 6 citovaného zákona, predkladáme na schválenie Správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015. 
Materiál obsahuje činnosť základných a materských škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v oblasti výchovy a vzdelávania ako i v oblasti riadenia škôl a spolupráce s mestskou časťou.

	Miestna rada prijala uznesenie č. 05/14 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť Správa o činnosti škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za školský rok 2014/2015 bez pripomienok.



13. 	Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Dôvodová správa uvádza, že mestská časť získala formou daru (Zmluva o spolupráci, darovacia zmluva, licenčná zmluva ÚEZ č. 83/2014 zo dňa 16.04.2014) v lokalite ul. Rozvodná hracie prvky na detskom ihrisku, ktoré je situované na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/49, list vlastníctva č. 2212 pre katastrálne územie Vinohrady. Podoba ihriska vzišla z diskusie s obyvateľmi. Hodnota hracích prvkov predstavuje sumu 43 477,24 €.

	Miestna rada prijala uznesenie č. 05/15 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť zverenie dlhodobého hmotného majetku mestskej časti s názvom „Stavby DI-Rozvodná /hracie prvky“, vedeného na inventárnej karte dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku pod inventárnym číslom 7471380, do správy EKO – podniku verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava bez pripomienok.


14. 	Návrh na zverenie stavby so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17m2 do správy EKO-podnik verejnoprospešných služieb

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Dôvodová správa uvádza, že Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru zo dňa 18.06.2015 nadobudla mestská časť do majetku stavbu garáže so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, k. ú. Nové Mesto (ďalej v texte len „stavba“). Stavba sa nachádza v lokalite „Zátišie“. Do majetku mestskej časti bola stavba zaradená dňom 27.07.2015 v účtovnej hodnote 1 000,00 €. Nakoľko je stavba situovaná v blízkosti EKO-podniku verejnoprospešných služieb, bola táto príspevková organizácia oslovená vo veci zverenia stavby do jej správy. Dňa 15.07.2015 bolo mestskej časti doručené súhlasné stanovisko príspevkovej organizácie. Pozemok registra „C“ KN parc. č. 12781/227 nie je predmetom zverenia.  

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/16 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť zverenie stavby (garáž) so súpisným číslom 4015 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, ktorá je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidovaná na liste vlastníctva číslo 2773 pre katastrálne územie Nové Mesto, do správy EKO- podniku verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava bez pripomienok. 


15. 	Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady: 
	parc. č.5934/2  v prospech MVDr. Ota Orbana a Jozefy Orbanovej

parc. č.5934/3 v prospech Ing. Petra Ružičku
parc. č.5934/5 v prospech RNDr. Mariana Vitteka a Jany Vittekovej
parc. č.5934/6 v prospech MUDr. Anny Mošaťovej a Mariána Mošaťa
parc. č.5934/7 v prospech RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silvie Fekárovej

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Tomčíková informovala, že Magistrát hl. m. SR Bratislavy postúpil v roku 2012 na mestskú časť Bratislava-Nové Mesto žiadosť manželov Vittekovcov o odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2, v k.ú. Vinohrady, na ktorom je postavená garáž súp. č. 4431 vo vlastníctve žiadateľov. Táto garáž sa nachádza v súbore šiestich stavieb garáží postavených na pozemkoch parc. č. 5934/2, 5934/3, 5934/4, 5934/5, 5934/6, 5934/7, pričom pozemok parc. č. 5934/4 je už vo vlastníctve vlastníka na ňom postavenej garáže. Hlavný architekt mestskej časti súhlasil s odpredajom pozemkov za predpokladu, že budú odpredané súčasne vlastníkom všetkých garáží. Následne boli oslovení všetci vlastníci garáží, ktorí  prejavili záujem pozemky pod garážami odkúpiť. Všetci vlastníci garáží majú záujem o kúpu pozemkov pod garážami za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/17 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady:
	parc. č. 5934/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2 pre manželov MVDr. Ota Orbana a Jozefu Orbanovú, bytom Ambrova 22, Bratislava; 

parc. č. 5934/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2 pre Ing. Petra Ružičku, bytom Brižitská 18, Bratislava; 
parc. č. 5934/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 pre manželov RNDr. Mariana Vitteka, bytom Hlavná 362, Gajary a Janu Vittekovú, bytom Višňová 2, Bratislava;
parc. č. 5934/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 pre manželov  MUDr. Annu Mošaťovú a Mariána Mošaťa, bytom Ambrova 22, Bratislava; 
parc. č. 5934/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 19 m2 pre manželov  RNDr. Róberta Fekára a Ing. Silviu Fekárovú, bytom Ambrova 20, Bratislava
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 174/2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške:
	2102,40 € za pozemok parc. č. 5934/2

1892,20 € za pozemok parc. č. 5934/3
1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/5
1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/6
1997,30 € za pozemok parc. č. 5934/7
za podmienok: kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 5 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná a kúpna cena všetkými zúčastnenými stranami uhradená, toto uznesenie stratí platnosť.
bez pripomienok.


16. 	Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto parc. č. 11710/2 a parc. č. 11711/2 v prospech Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Kozáková – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Moravcová informovala, že Ing. Jozef Haršáni a RNDr. Sidónia Haršániová požiadali o odkúpenie pozemkov registra „E“ UO parc. č. 11710/2, záhrady, o výmere 11 m2 a parc. č. 11711/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2, v k.ú. Nové Mesto, na ktorých je postavená garáž súp. č. 10871, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
V súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, ak sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Vzhľadom na to, že pozemky registra „E“ UO parc. č. 11710/2 a parc. č. 11711/2 sú pozemky, na ktorých je postavená stavba vo vlastníctve žiadateľov, keďže sa preukázateľne jedná o pozemky, ktoré v registri „C“ KN zodpovedajú pozemku parc. č. 11710/1, na ktorom je stavba garáže súp. č. 10871 postavená, je možné ich odpredať v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí. Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/18 a bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov registra „E“ UO, v k.ú. Nové Mesto
	parc. č. 11710/2, záhrady, o výmere 11 m2 

parc. č. 11711/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2,
ktoré v registri „C“ KN zodpovedajú pozemku registra „C“ KN parc. č. 11710/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2, ktorý je majetkoprávne nevysporiadaný, v prospech  Ing. Jozefa Haršániho a RNDr. Sidónie Haršániovej, obaja bytom Kutuzovova 6, Bratislava
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 33/2015 zo dňa 03.02.2015 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 2130,00 €
; za podmienky: kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a kúpna cena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými stranami; v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 


17. 	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


Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Moravcová informovala, že vykonaným majetkovým šetrením a po vykonanej miestnej obhliadke bolo zistené, že na  parc. č. 12807/2 sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2895 a na parc. č. 12807/3 sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2896, pričom obe stavby sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom evidované na listoch vlastníctva č. 5089 a č. 1028 pre katastrálne územie Nové Mesto. Žiadateľ má k dnešnému dňu k vyššie uvedeným pozemkom s mestskou časťou uzavretú platnú nájomnú zmluvu, pričom nájomné za rok 2015 má riadne uhradené. V súvislosti s podanou žiadosťou z hľadiska ďalšieho užívania citovaných pozemkov nie je pre mestskú časť výhodné zaťaženie pozemkov vecným bremenom. Žiadateľovi bolo v rámci vykonanej miestnej obhliadky navrhnuté ich odkúpenie. Žiadateľ s uvedeným návrhom súhlasil. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/19 a bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj 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
zapísaných na liste vlastníctva č. 2382 pre katastrálne územie Nové Mesto a parc. č. 12807/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, katastrálne územie Nové Mesto, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 23/2014 zo dňa 08.12.2014, úradne overenom dňa 12.12.2014
; pre JUDr. Petra Profanta, bytom Sabinovská 9 v Bratislave
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom č. 109/2015 zo dňa 14.04.2015 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu celkovo 10 000,00 € za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

18. 	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra  „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána  z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Kozáková – referentka oddelenia PPČESČaSP a  Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Moravcová informovala, nezisková organizácia Domov sv. Jána z Boha, so sídlom Hattalova 6, Bratislava, požiadala o dlhodobý prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/5, o výmere 1012 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Nové Mesto. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami, na ktorých sa nachádza zariadenie Domov sv. Jána z Boha, n.o. Súčasne žiadateľ požiadal o zváženie symbolického nájmu za uvedený pozemok. Žiadateľ prevádzkuje integračné centrum, ktorého účelom je práca s ľuďmi, ktorí nemajú zabezpečené základné životné potreby – s bezdomovcami. Žiadateľ má záujem využívať pozemok na prevádzku dielní, ktoré tvoria priestor pre pracovnú terapiu. Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o organizáciu poskytujúcu sociálnu pomoc ľuďom bez domova a účelom využitia pozemku je vytvoriť priestor pre pracovné dielne za účelom pracovnej terapie pre tieto osoby.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/20 a neodporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku registra  „C“ KN parc. č. 12780/5, k.ú. Nové Mesto, pre neziskovú organizáciu Domov sv. Jána  z Boha, n.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 45 735 816.


19. 	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, a. s., IČO: 35 853 891 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Tomčíková a Mgr. Biharyová informovali, že Národné tenisové centrum, a.s. (ďalej v texte aj ako „NTC“) má záujem o vybudovanie dvoch vonkajších tenisových kurtov, ktoré budú spĺňať požiadavky/kritéria ku konaniu tenisových turnajov – davis cup a fed cup, t. j. o rozmeroch 20x40m jednotlivo. Výstavbu tenisových kurtov bude NTC realizovať na vlastné náklady. Po vybudovaní tenisových kurtov NTC tieto bude aj prevádzkovať. Novovybudované tenisové kurty budú slúžiť vrcholovým športovcom, talentovanej mládeži ale aj širokej verejnosti, ktorá ich bude môcť využívať rovnakým spôsobom ako je tomu v súčasnej dobe v rámci využívania kapacít v AEGON aréne.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Mgr. Tomčíková, MUDr. Dubček, Ing. Bielik

úlohy: Do nájomnej zmluvy zapracovať  rozväzovaciu podmienku pre prípad nezískania územného alebo stavebného povolenia dochádza k zrušeniu nájomnej zmluvy od počiatku. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/21 a s pripomienkou odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15616 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č. 5148, katastrálne územie Nové Mesto pre Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 853 891 a to
; v rozsahu 1 432 m2 v zmysle priloženej vyznačenej kópie katastrálnej mapy (ďalej v texte aj ako „predmet nájmu“)
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; a to za nájomné:
	za počas výstavby tenisových kurtov vo výške 0,00 € / m2/ rok
	po právoplatnosti rozhodnutia o povolení užívania tenisových kurtov vo výške určenej v znaleckom posudku

; pričom osobitný zreteľ odôvodňujeme skutočnosťou, že predmet nájmu je súčasťou bývalého cyklistického štadióna, pričom v súčasnej dobe mestská časť pripravuje jeho celkovú revitalizáciu, a to vytvorením mestského parku s dominantou funkciou športu, rekreácie a mestskej zelene. Národné tenisové centrum, a.s. má záujem o vybudovanie dvoch tenisových kurtov, ktorých parametre budú spĺňať požiadavky pre usporiadanie davis cupových a fed cupových turnajov. Výstavbu a aj následné prevádzkovanie novovybudovaných tenisových kurtov bude realizovať Národné tenisové centrum, a.s., pričom tenisové kurty budú prístupné širokej verejnosti. 
; na dobu 10 rokov
; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.


20. 	Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298 m2 od Istrochem Reality, a.s.

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Moravcová uviedla, že predmetné pozemky sa  nachádzajú v lokalite okolia nám. Biely kríž a predstavujú najmä priľahlé a okolité pozemky vo vzťahu k bytovým domom a občianskej vybavenosti v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Vlastník predmetných pozemkov spol. Istrochem Reality, a.s. (prenajímateľ) tieto pozemky v súčasnej dobe nemá záujem odpredať. Mestská časť má záujem si pozemky prenajať za účelom využitia na verejnoprospešné účely v záujme občanov dotknutej mestskej časti, a to najmä, nie však výlučne na účely: 
	revitalizácie parku Biely Kríž v zmysle projektovej dokumentácie nájomcu,

revitalizácie detských ihrísk nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch, vrátane prislúchajúcich športovísk,
odstránenia suchých stromov a kríkov, ako aj náhradnú výsadbu a starostlivosť o zeleň,
budovania kontajnerových stojísk na základe samostatných osobitných dohôd, t.j. výlučne na základe osobitného súhlasu prenajímateľa, 
umiestňovania mestského mobiliáru pre verejnosť (napr. lavičky, smetné koše, atď.) na základe samostatných osobitných dohôd, t.j. výlučne na základe osobitného súhlasu prenajímateľa
opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, MUDr. Dubček

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/22 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298 m2 od Istrochem Reality, a.s.


21. 	Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto spolu vo výmere 31 298 m2 od Istrochem 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, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11276/20 a parc. č. 11448/2, katastrálne územie Nové Mesto pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. so sídlom Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Bratislavská teplárenská, a.s. požiadala o obnovu rokovaní vo veci užívania pozemkov registra „C“ KN parc. 11448/2 a parc. č. 11269/4 v katastrálnom území Nové Mesto, ktoré žiadateľ v súčasnej dobe užíva bez právneho titulu. Na citovaných pozemkoch sa nachádzajú stavby výmenníkových staníc tepla, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a sú Okresným úradom Bratislava, odborom katastra evidované na liste vlastníctva číslo 977 ako stavba označená súpisným číslom 3168 (na parc. č. 11276/20) a stavba označená súpisným číslom 3571 (na parc. č. 11448/2). Výmenníkové stanice tepla sú neoddeliteľnou súčasťou sústav centralizovaného zásobovania tepla, z ktorých dochádza k dodávku tepla do zásobovanej oblasti, v tomto prípade sú to lokality ul. Kalinčiaková a ul. Šancová.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš

Ing. Galamboš poznamenal, že výmenníkové stanice sa už označujú ako OST. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/23 a odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemkov registra „C“ KN nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec BA – m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, zapísaných na LV č. 477, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2572/B: 
I.  	na ktorých sa nachádza zeleň, v rozsahu: 
	pozemok parcelné č. 13162, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2429 m2,

pozemok parcelné č. 13167/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7960 m2,
pozemok parcelné č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 3783 m2,
pozemok parcelné č. 13175/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 653 m2,
pozemok parcelné č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 6099 m2,
pozemok parcelné č. 13145/24, druh pozemku ostatné plochy o výmere 448 m2,
; spolu vo výmere 21 372 m2.
II.	na ktorých sa nachádzajú cesty a chodníky, v rozsahu:
	pozemok parcelné č. 13145/18, druh pozemku  ostatné plochy o výmere 1 047 m2,

pozemok parcelné č. 13145/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2,
pozemok parcelné č. 13167/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 973 m2,
pozemok parcelné č. 13175/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 000 m2,
pozemok parcelné č. 13180/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1 500 m2,
pozemok parcelné č. 22072/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  2 026m2.
; spolu vo výmere 9 926 m2za celkovú cenu nájmu vo výške 0,031 €/m2/rok bez DPH, pričom Istrochem Reality, a.s. je platcom DPH na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01.01.2016.


22. 	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 Sliezska 3 v Bratislave 

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Biharyová – referent oddelenia PPČESČaSP, Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – vedúca oddelenia PPČESČaSP

Listom zo dňa 04.03.2014 nám bola cestou Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, oddelenia správy nehnuteľností odstúpená k priamemu vybaveniu žiadosť MUDr. Marty Dobrovičovej vo veci kúpy pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 275 m² vedený pre k. ú. Nové Mesto na LV č. 31 (ďalej v texte „záujmový pozemok“). Záujmový pozemok je v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej v texte „MČ“) podľa Protokolu č. 21/1992 zo dňa 28.02.1992. Dôvodom prevodu vlastníckeho práva mala byť skutočnosť, že žiadateľka - MUDr. Marta Dobrovičová (ďalej v texte „žiadateľka“) je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu so súpisným číslom 44, zapísaného na LV č. 1314 pre v k. ú. Nové Mesto, ktorý je postavený na záujmovom pozemku; pričom titulom nadobudnutia je dedičstvo po nebohých rodičoch, ktorých vlastníctvo vzniklo z titulu Kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 12.08.1987, registrovanej na Štátnom notárstve Bratislava 3 v Bratislave dňa 02.09.1987 pod č. R IV 187/87 JUDr. Jánom Kováčom, štátnym notárom. Žiadateľka požadovala kúpu pozemku za symbolickú cenu vo výške 1,00 €; keďže, ako v odstúpenej žiadosti uviedol jej právny zástupca, je priamou právnou nástupkyňou posledne známej PKV vlastníčky pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej, ktorej bolo vlastnícke právo. Zo strany MČ bolo vykonané rozsiahle šetrenie vo veci preukázania prechodu vlastníctva na základe tvrdení žiadateľky, t. j. že je právnou nástupkyňou poslednej PKV vlastníčky záujmového pozemku. Po prešetrení do úvahy prichádza jeho prenájom. Za uvedeným účelom bol vypracovaný Znalecký posudok č. 173/2014.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/24 a bez pripomienok odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  275 m2, ktorý je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom vedený na liste vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú obaja bytom Sliezska 3 v Bratislave
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
; za ročné nájomné vo výške 2 654,58 €
; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že MUDr. Marta Dobrovičová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu so súpisným číslom 44 nachádzajúcej sa na pozemku „C“ KN parc. č. 11410, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 1314
- rodinný dom nadobudla do svojho výlučného vlastníctva z titulu dedenia po svojich rodičoch;
- nebohá matka MUDr. Marty Dobrovičovej bola nevlastnou sestrou posledne známej vlastníčky pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej;
- Výmerom zo dňa 26.08.1950, zn. 550-29/3-1950-VIII/3-c-HO bola na domový majetok pani Ľudmily Matysovej, rod. Ferákovej uvalená národná správa (vyvlastnenie)
- MUDr. Marta Dobrovičová je po svojej nebohej matke neterou pani Ľudmily Matysovej rod. Ferákovej a pozemok užíva spolu so svojim manželom 
; na dobu neurčitú
; za týchto podmienok: Nájomná zmluva bude nájomcami podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcami v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť. Nájomné za rok 2015 bude zo strany nájomcov uhradené do 31.12.2015. Nájomné, z titulu bezdôvodného obohatenia, za rok 2014 vo výške 2 575,38 € a za rok 2013 vo výške 2 528,90 € bude nájomcami uhradené do 31.12.2015.


22. 	Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2015

Materiál predložil Mgr. Kusý, spracovateľmi materiálu sú Mgr. Bulko – poverený vedením Referátu pre participáciu, Mgr., Mgr. Nedoroščík, Ing. arch. Korbelová, Bc. Belanová, - kancelária pre participáciu verejnosti

Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu je plnením uznesenia 22/16 - Mechanizmus schvaľovania participatívneho rozpočtu, z dňa 3. 6. 2014. 

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Vítková

úlohy: aktualizovať tabuľku o stave jednotlivých projektov

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/25 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie Správu o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti za obdobie marec – september 2015 s pripomienkou.


23. 	Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k novému zneniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho mestských častí


Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Tomčíková -  vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) bola doručená žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) hlavného mesta, ktoré má nahradiť doteraz platné VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie. Uvedená požiadavka na zaujatie stanoviska je v súlade s čl. 8 ods. 1 a 2 Štatútu hlavného mesta.

Prílohou žiadosti je návrh nového znenia VZN o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí a dôvodová správa k jednotlivým navrhovaným zmenám oproti zneniu aktuálne platného VZN.

K predloženému návrhu navrhujeme v § 4 ods. 2 a v § 14 ods. 2 spresniť, ktoré požiadavky na žiadateľa o nájom bytu alebo ubytovania v ubytovni sa v prípade viacerých žiadateľov vzťahujú na každého z nich a pri ktorých stačí, aby danú podmienku spĺňal jeden z nich. Znenie § 14 ods. 2 písm. b) navrhujeme upraviť, nakoľko jeho znenie je nezrozumiteľné. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zaujať súhlasné stanovisko k návrhu VZN o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí, s uvedenými pripomienkami.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/26 a bez pripomienok odporúča miestnemu zastupiteľstvu zaujať súhlasné stanovisko k novému zneniu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí
; v súlade s čl. 8 štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a § 5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
; s nasledujúcimi pripomienkami:
	znenie § 4 ods. 2 upraviť tak, že aj podmienku podľa odseku 1 písm. d) musia spĺňať všetci žiadatelia

znenie § 14 ods. 2 upraviť tak, že podmienky podľa ods. 1 písm. a) a f) musia spĺňať všetci žiadatelia o ubytovanie a podmienky podľa ods. 1 písm. b), d), e) musí spĺňať aspoň jeden z nich
znenie § 14 ods. 2 písm. b) upraviť nasledovne: „má trvalý pobyt v hlavnom meste nepretržite aspoň jeden rok pred podaním žiadosti, pričom podmienka trvalého pobytu v hlavnom meste musí byť dodržaná počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o ubytovaní“

24. 	Návrh na upustenie od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 7 082,06€ spolu s prísl. U dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 931 04 Bratislava

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľmi materiálu sú JUDr. Chamula- oddelenie PPČESČaSP, Mgr. Tomčíková -  vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Tomčíková informovala, že dlžník MS SPORT Slovakia, s.r.o., počas exekučného konania zanikol bez právneho nástupcu, čo zakladá právny dôvod pre ktorý nemožno exekúciu vykonať a pre ktorý je exekúcia neprípustná, Okresný súd Bratislava III svojim Uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil podľa ustanovenia § 107 ods. 4, Obč. súdneho poriadku. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/27 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu upustiť od trvalého vymáhania pohľadávky vo výške 7 082,06€ spolu s prísl. U dlžníka MS SPORT Slovakia spol. s r.o., IČO: 35688696, so sídlom Šancová 57, 931 04 Bratislava bez pripomienok. 


24. 	Návrh na zaujatie súhlasného stanoviska k návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, spracovateľ materiálu je Mgr. Tomčíková -  vedúca oddelenia PPČESČaSP

Mgr. Tomčíková informovala, že Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) bola doručená žiadosť primátora hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva  k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR BA pri zabezpečovaní verejného poriadku. 
Do čl. 28 a 29 je doplnené nové písmeno k): 
	Hl. mesto zabezpečuje verejný poriadok v BA, nariadením BA môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

MČ zabezpečuje verejný poriadok v BA, nariadením MČ môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Nakoľko voči predloženému návrhu dodatku štatútu nemáme žiadne pripomienky navrhujeme zaujať súhlasné stanovisko.

Miestna rada prijala uznesenie č. 05/28 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu zaujať súhlasné stanovisko návrhu Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku, ktorý spočíva v doplnení čl. 28 ods. 2 o písm. k) a čl. 29 ods. 2 o písm. k).
; v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 




Po prerokovaní materiálov Ing. Bielik – poverený vedením rokovania miestnej rady a poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      






Ing. Mgr. Ľubomír Baník 				     Mgr. Rudolf   Kusý  
       	   prednosta MÚ B-NM					     starosta MČ B-NM  





	
Ing. Pavol Galamboš
overovateľ








Bratislava 01. 10. 2015
Zapísala: Mária Juhásová

