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MESTSKA CAST BRATISLAVA-NOVE MESTO

••
UZNESENIA

z 22. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

konaného dňa l3.júna 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:
1. Schválenie programu rokovania
2. D~lnenie návrhovej a mandátovej komisie, vol'ba overovateľov záznamu a uznesení
3. V odnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupitel'stvamestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. P án kontrolnej činnosti Utvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2006 .
5. Správa z kontroly Oddelenia územného plánovania a životného prostredia MU B-NM
6. Návrh stanoviska MC B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta

SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR
Bratislavy Č. 1/1997 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta SR
Bratislavy v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy Č.
1/2001 a návrh stanoviska MČ B-NM k pracovnému návrhu Prevádzkového poriadku
pohrebiska

7. Návrh na ocenenie fyzických osôb samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v
roku 2006

8. Správa o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto za rok 2005

9. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku - počítačovej siete bývalého
BYTOFOND-u Nové Mesto

10. Návrh Uzemného plánu zóny Podhorský pás a Všeobecne záväzného nariadenia o
záväzných častiach uzemného plánu zóny Podhorský pás

ll. Návrh na ukončenie činnosti OS Ovručská ul. a Makovického ul.
12. Návrh na odpredaj pozemku, parc. Č. 6521/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 248

m2 vk. Ú. Vinohrady pre spoločnosť RAMA s.r.o., Júnová č. 6, 831 Ol Bratislava
13. Návrh na odpredaj pozemku, parc. Č. 19399/25 - záhrada o výmere 359 m' v k. Ú.

Vinohrady pre Dagmar Morávkovú s manželom, bytom Rozvodná č. 13, 831 01
Bratislava

14. Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku parc. Č. 11279/4 v k. Ú. Nové Mesto pre
Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov č. la, 832 32
Bratislava

15. Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 19614/6, parc. č. 1961417, parc. Č.

19614/9 v k. Ú. Vinohrady pre SNOWDROP, s.r.o., Sládkovičova č. 4, 811 06 Bratislava,
IČO 359672251 -

16. Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 654612, parc. Č. 6546/3, parc. Č. 6546/4 v k. Ú.
Vinohrady pre Gustava Bzdúcha, bytom Kováčska č. 2, 831 04 Bratislava

17. Návrh na prenájom časti obecného pozemku v areáli Kuchajda
18. Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 15111120, parc. Č. 15111/21, parc. č. 15111122 v

k.ú. Nové Mesto pre Slovenskú poštu, a.s. IČO 36 631 124, Partizánska cesta č. 9, 975 99
Banská Bystrica

19. Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou MČ B-NM
20. Návrh na odpredaj pozemku, parc. Č. 11738/2 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť DUN!

and PARTNERS so sídlom na Topoľčianskej ul. č. 17, Bratislava, leO 35807768

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-20
nasledovné uznesenia:
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22/12 Miestne zastupitel'stvo
schvaľuje
odpredaj pozemku parc. Č. 6521/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 rrr' v
k. Ú. Vinohrady pre spoločnosť RAMA, s.r.o., lúnova č. 6, 831 01 Bratislava za
cenu 4 492,80 Skim 2, celkove za l 114214,- Sk
- bez pripomienok

22/13 Miestne zastupitel'stvo
sch val' uje
odpredaj pozemku, parc. č. 19399/25 - záhrada o výmere 359 m2 vytvoreného na
základe odčleňovacieho GP Č. 112/2005 z pozemku parc. Č. 19399/25 - záhrada o
výmere 400 m2 v k.ú. Vinohrady pre Dagmar Morávkovú s manželom, bytom
Rozvodná Č. 13,831 01 Bratislava za cenu 5896,80 Sk/m', celkove za 2 116950,- Sk
- bez pripomienok

22/14 Miestne zastupitel'stvo
sch val' uje
prenájom pozemku parc. Č. 11279/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 820
m2 v k.ú. Nové Mesto, vytvorený na základe odčleňovacieho geometrického plánu
Č. 10/2006 z pozemku parc. Č. 11279/4 na dobu 30 rokov pre Farmaceutickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,
IČO 39786503, za cenu 50,- Skim 2/ rok, celkove za 41 000,- Sk
- bez pripomienok

22/15 Miestne zastupitel'stvo
sch val' uje
prenájom časti pozemku parc. Č. 19614/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 645 m',
časť pozemku, parc. Č. 19614n -zastavané plochy a nádvoria o výmere 147m2 a časť
pozemku, parc. Č. 19614/9-zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m' a budovu so súp.
Č. 2827 na pozemku par. Č. 19614/6,celkove o výmere 1146 m' v k.ú. Vinohrady, na dobu
99 rokov pre SNOWDROP, s.r.o., Sládkovičova Č. 4, 811 06 Bratislava, IČO 35967251
- bez pripomienok

22/16 Miestne zastupitel'stvo
sch val' uje
odpredaj pozemkov, parc. Č. 6546/2 - vinice o výmere 300 m2

, parc. Č. 6546/3 - vinice o
výmere 373 rn', parc. Č. 6546/4 - vinice o výmere 388 rn', spolu o výmere 1061 rn' v k.ú.
Vinohrady so zriadením predkupného práva na dobu 10 rokov v prospech mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto Gustávovi Bzdúchovi, bytom Kováčska č. 2, 831 04 Bratislava
za cenu 6468,- Sk/m', celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky Č. 492/2004 Z.z. za
6.862.550,- Sk
- s pripomienkou:

v kúpnopredajnej zmluve zakotviť zriadenie predkupného práva na dobu 10 rokov v
prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za cenu 6 468,- Sk/rrr'

22/17 Miestne zastupitel'stvo
schval'uje
dobu nájmu časti obecného pozemku v areáli Kuchajda zo strany Junáckej ul.
nájomcovi KAMEL, s.r.o., lunácka Č. 6, 831 04 Bratislava do 30. 9. 2034
- bez pripomienok

22/18 Miestne zastupitel'stvo
schvaľuje
odpredaj pozemkov parc. Č. 15111120 - ostatné plochy o výmere 1913 rrr', parc. Č.
15111121 - zastavané plochy a nádvoria o ~ere 217 m2, parc. Č. 15111/22 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere .303 m, celkove o ~ere 2433 m2 v k.ú.
Nové Mesto pre Slovenskú poštu, a.s., IČO 36631124, Partizanska cesta Č. 9,
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