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


Z á p i s n i c a

z 9. zasadnutia Miestnej  rady  mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa  22. 3.2016

Prítomní: Mgr. Kusý, Ing. Winkler, Ing. Mgr. Baník, Ing. Augustinič  (príchod o 9:40 hod), Ing. Bielik, MUDr. Dubček, Ing. Galamboš,  Ing. Gašpierik, Mgr. Pfundtner, Ing. Vítková, Ing. Böhm, Mgr. Tettinger, Ing. Haile, JUDr. Mikulec, Ing. Kollárik,.

Ospravedlnení: 0

Neospravedlnený:  0


Rokovanie  9. zasadnutia Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o  9,15 hod. otvoril  Mgr. Rudolf Kusý – starosta mestskej časti a  viedol ho do 9:50 hod. Od 9:50 viedol rokovanie Ing. Stanislav Winkler – zástupca starostu  mestskej časti. 


Miestna rada schválila predložený návrh programu rokovania s pripomienkou (uznesenie č. 09/01):
zaradiť materiál : 
R/01 – Návrh na zriadenie  vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 
	V bode rôzne : Návrh na vypracovanie Zásad participatívneho rozpočtu (ústny poslanecký návrh poslanca Ing. Gašpierika)


	Miestna rada zvolila za overovateľa zápisnice a uznesení Mgr. Edita Pfundtner (uznesenie č. 09/02).


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. 09/03 bez pripomienok a konštatuje, že:
1. Trvá plnenie uznesení: 1/28; 03/09; 08/05
2. Splnené boli uznesenia: 08/03;08/04; 08/07; 08/08;08/10; 08/11; 08/12; 08/13; 08/14
3. Zrušené boli uznesenia: 08/06; 08/09


2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
	
Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Ing. Andrea Kutarňová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Ing. Andrea Kutarňová uviedla, že v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER bolo v predchádzajúcom období povolené zriadiť trhové miesto – ambulantný predaj výrobkov v období pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Pretože rozsah výrobkov, ktoré sa môžu predávať ambulantným spôsobom, nie je tak rozsiahly ako pri predaji na príležitostnom trhu, rozhodol sa správca tohto trhového miesta, spoločnosť POLUS a.s., Vajnorská 100, Bratislava, zriadiť v predmetnom nákupnom centre,  v jeho vnútorných priestoroch ako aj na časti pozemku pred hlavným vchodom do centra, príležitostný trh. Správca požiadal mestskú časť o povolenie zriadiť trhové miesto – príležitostný trh a súčasne vypracoval Trhový poriadok tohto príležitostného trhu a predložil ho mestskej časti na jeho schválenie a vydanie všeobecne záväzným nariadením.

Na príležitostnom trhu sa okrem predaja iných výrobkov budú predávať aj potravinárske výrobky a preto bolo potrebné v súlade s vyššie citovaným zákonom vyžiadať k ich predaju súhlasné stanovisko orgánov potravinového dozoru, t. j. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Mestská časť o vydanie  stanovísk hneď po obdržaní návrhu Trhového poriadku požiadala, avšak stanoviská neboli v čase spracovania návrhu tohto VZN v písomnej forme doručené mestskej časti, iba z časti telefonicky odkomunikované, a preto nie sú do predloženého návrhu VZN zapracované. Po ich doručení bude o nich spracovateľ informovať miestnu radu a následne budú zapracované do návrhu VZN, ktorý bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva.    

V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, Ing. Galamboš.

Miestna rada prijala k uvedenému bodu programu uznesenie č. 09/04, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER na Vajnorskej ul. č. 100 v Bratislave s pripomienkou: Do VZN a trhového poriadku zapracovať stanovisko orgánov úradnej kontroly potravín a ostatných štátnych orgánov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM,  spracovateľom je Ing. Andrea Kutarňová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
Ing. Andrea Kutarňová uviedla, že v časti  novopostaveného objektu OC FreshMarket na Rožňavskej ulici č. 1 A bude zriadené trhové miesto – tržnica, správca tohto trhového miesta, FreshMarket s.r.o., Tomášikova 50/E, Bratislava, požiadal o zriadenie trhového miesta a súčasne vypracoval   Trhový poriadok tržnice a predložil ho mestskej časti na jeho schválenie a vydanie všeobecne záväzným nariadením.

V tržnici sa okrem predaja iných výrobkov budú predávať aj potravinárske výrobky a preto bolo potrebné v súlade s vyššie citovaným zákonom vyžiadať k ich predaju súhlasné stanovisko orgánov potravinového dozoru, t. j. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Mestská časť o vydanie  stanovísk hneď po obdržaní návrhu Trhového poriadku požiadala, avšak stanoviská neboli v čase spracovania návrhu tohto VZN v písomnej forme doručené mestskej časti, iba z časti telefonicky odkomunikované, a preto nie sú do predloženého návrhu VZN zapracované. Po ich doručení bude o nich spracovateľ informovať miestnu radu a následne budú zapracované do návrhu VZN, ktorý bude predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva.    


V diskusii nevystúpil nikto.
	
Miestna rada prijala uznesenie č.09/05, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava, s pripomienkou: Do VZN a trhového poriadku zapracovať vyjadrenia orgánov úradnej kontroly potravín a ostatných štátnych orgánov
Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 220, 932 90 Bratislava


Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že Protokolom č. 11 88 0082 05 00 zo dňa 09.03.2005 bol z majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverený nehnuteľný majetok v lokalite Cesta Mládeže, a to pozemky registra „C“ KN parc. č. 19614/3, 19614/6, 19614/7 a 19614/9 vrátane stavieb so súpisným číslom 2827 – dolná a horná stanica lanovky a reštaurácia „Snežienka“. Súčasne boli do správy mestskej časti zverené aj stožiare lanovky nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 19614/4. Účtovná hodnota zvereného nehnuteľného majetku predstavovala sumu 19 586 757,00 Sk (slovom: devätnásť miliónov päťstoosemdesiatšesťtisíc sedemstopäťdesiatsedem Sk) čo v prepočte na súčasnú menu predstavuje sumu 650 160,89 € (slovom: šesťstopäťdesiattisíc jednostošesťdesiat EUR 89/100). 

EKO - podnik verejnoprospešných služieb požiadal na konci minulého roka o zverenie časti nehnuteľného majetku, a to: 
	pozemku registra „C“ KN parc. č. 19614/6

stavby so súpisným číslom 2827, dolná stanica lanovky na pozemku parc. č. 19614/6
stavba so súpisným číslom 2827, reštaurácia „Snežienka“ na pozemku parc. č. 19614/6.

Príspevková organizácia prevádzkuje lanovú dráhu a dopravu lanovej dráhy „Bratislava – Železná studnička – Kamzík“ v súlade s bodom 1 pod bodom 1.15. Zriaďovacej listiny v znení jej dodatkov č. 1 až č. 11. 

Vykonaným šetrením bolo zistené, že v súčasnej dobe je v správe príspevkovej organizácie horná aj dolná stanica lanovky, vrátane stožiarov, avšak tieto stavby sú zverené príspevkovej organizácií bez pozemkov, a to Protokolom zo dňa 17.12.2007. Z dôvodu majetkového scelenia zvereného majetku hlavného mesta považujeme za účelné zverenie aj pozemkov, na ktorých stavby staníc lanovky sú situované. Objekt reštaurácie Snežienka bol predmetom Nájomnej zmluvy č. 129/2006. Táto nájomná zmluva bola ukončená zo strany mestskej časti – odstúpením od zmluvy, ktoré sa stalo účinným 16.04.2014. Predmetom zverenia nie je pohľadávka vo výške 22 319,87 €, ktorú mestská časť eviduje voči spoločnosti Snežienka, s.r.o., IČO: 46 366 890, so sídlom u. Svornosti 43, 821 06 Bratislava.            Pohľadávka je uplatnené na súde.    

V diskusii nevystúpil nikto.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/06, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok návrh zverenia nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na základe Protokolu č. 11 88 0082 05 00 zo dňa 09.03.2005 v tejto špecifikácií:
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 601 m2

v účtovnej hodnote 91 029,77 € (slovom: deväťdesiatjedentisíc dvadsaťdeväť EUR 77/100)
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 797 m2

v účtovnej hodnote 120 716,69 € (slovom: jednostodvadsaťtisíc sedemstošestnásť EUR 69/100) 
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 573 m2

v účtovnej hodnote 94 210,52 € (slovom: deväťdesiatdvatisíc dvestodesať EUR 52/100)
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 19614/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 622 m2

v účtovnej hodnote 94 210,52 € (slovom: deväťdesiatdvatisíc dvestodesať EUR 52/100)
a
	stavba so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č. 19614/6 

v účtovnej hodnote 100 830,00 € (slovom: jednostotisíc osemstotridsať EUR)
; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva číslo 2275
	pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava,               IČO: 00 491 870
	na dobu neurčitú

za účelom zabezpečenia starostlivosti a využívania zverovaného nehnuteľného majetku v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky lanovej dráhy a dopravy lanovej dráhy „Bratislava – Železná studnička – Kamzík“ podľa bodu 1 podľa bodu 1.15. Zriaďovacej listiny v znení jej             dodatkov č. 1 až č. 11 


Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 83290 Bratislava, časti lokality „Zátišie“

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.
 
	Dôvodová správa uvádza, že EKO - podnik verejnoprospešných služieb (ďalej aj ako „príspevková organizácia“) požiadal na konci minulého roka o zverenie časti nehnuteľného majetku, a to pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 ostatné plochy, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na liste vlastníctva č. 5510 vo výlučnom vlastníctve mestskej časti. Rozsah požadovaného zverenia bol zaznamenaný na katastrálnej mape. Vo vyznačenom rozsahu bolo zrejmé, že predmetom zverenia nie je citovaný pozemok o celkovej výmere 30606 m2, ale jeho časť a samostatné parcely, na ktorých sa nachádzali stavby garáží. Keďže lokalita Zátišie je verejným priestranstvom, a podľa Zriaďovacej listiny (vrátane jej všetkých dodatkov) príspevkovej organizácie je hlavným predmetom zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií mestskej časti, pričom jednou z verejnoprospešných činností je likvidácia nelegálnych skládok odpadu z verejných plôch (bod 1.4.2.).

Vo veci bližšej špecifikácie účelu zverenia lokality „Zátišie“ bola vypracovaná Územnoplánovacia informácia zo dňa 22.01.2016. Príspevková organizácia účel využitia lokality „Zátišie“ spresnila         nasledovne:
	zariadenia administratívy, správy a riadenia; 

zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia;
zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu;
zariadenie výrobných a nevýrobných služieb;
skladový areál;
zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.
   
Nakoľko sa na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 nachádzajú stavby garáži, o ktorých odstránení rozhoduje v súčasnej dobe oddelenie územného konania a stavebného poriadku, lokalita „Zátišie“ sa príspevkovej organizácií zveruje v rozsahu vyznačenom na katastrálnej mape. Po             odstránení zostávajúcich stavieb garáži, budú zo strany oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov spracované podklady k sceleniu parciel, na ktorých sa nachádzajú/nachádzali stavby garáži a geodetické zamerania zverenej lokality. 

V diskusii nevystúpil nikto.   

 	Miestna rada prijala uznesenie č. 09/07, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  bez pripomienok návrh zverenia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v tejto špecifikácií:
	časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – ostatné plochy 
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 12781/16 – zastavané plochy a nádvoria
	pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/27 až parc. č. 12780/170 - zastavané plochy a nádvoria 

; všetko o celkovej výmere 19 035,30 m2 a v účtovnej hodnote 1 971 486,02 € (slovom: jeden milión deväťstosedemdesiatjedentisíc štyristoosemdesiatšesť EUR 2/100) 
; v katastrálnom území Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva číslo 5510 v rozsahu vyznačenom na katastrálne mape
	pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava,               IČO: 00 491 870
	na dobu neurčitú

za účelom: 
	zariadenia administratívy, správy a riadenia; 

zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia;
zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu;
zariadenie výrobných a nevýrobných služieb;
skladový areál;
zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.


Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte Základnej školy s materskou školou na ul. Sibírska 39 pre MUDr. Viliama Schmiedta, bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Jana Biharyová, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

         Dôvodová správa uvádza, že v priestoroch Základnej školy s materskou školou sa dlhodobo nachádza zdravotnícke zariadenie – zubná ambulancia, ktorú prevádzkuje na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, č. 09577-5/2005-SP zo dňa 09.05.2005 - MUDr. Viliam Schmiedt, trvale bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota (ďalej len „nájomca“).                

Na chod zubnej ambulancie je školou vyčlenená miestnosť č. 118 o výmere podlahovej plochy            18,51 m2 a časť spoločnej chodby pre účely čakárne. V rokoch 2014 a 2015 mala škola s nájomcom uzavreté nájomné zmluvy, pričom výška nájmu predstavovala sumu 8,30 €/m2/rok, doba trvania          jednotlivých zmlúv bola na jeden rok.  Nájomca aj v minulosti spolu s nájmom uhrádzal aj zálohové platby za služby spojené s prenájmom (elektrická energia, teplo a ohrev teplej úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody a upratovanie chodby), a to vo výška 385,05 €/ročne. 

Pre rok 2016 bolo riaditeľkou školy a nájomcom dohodnuté nájomné vo výške 35,00 €/m2/ročne,  pričom zmluva by bola uzavretá na dobu určitú – päť rokov odo dňa jej účinnosti. Nájomca bude tak ako v minulosti uhrádzať zálohové platby za služby spojené s nájmom. Tieto predstavujú 0,4% nákladov za služby spojené s nájmom ako sú vyššie uvedené. Tento spôsob uhrádzania energií je transparentný tak voči škole ako aj voči nájomcovi. Prípadné nedoplatky/preplatky budú v rovnakom pomere prerozdelené pre obe strany.

Existenciu zubnej ambulancie priamo v priestoroch školy pozitívne vnímajú aj rodičia žiakov. 

V diskusii vystúpili: Ing. Vítková, Ing. Galamboš.   

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/08,  ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 v katastrálnom území Nové Mesto, a to miestnosti č. 118 v rozsahu 18,51 m2 podlahovej plochy a časti chodby v rozsahu 1,49 m2
; za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu dvakrát týždenne, formou                     prevádzkovania zubnej ambulancie 
; na dobu určitú piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy 
; pre MUDr. Viliama Schmiedta, trvale bytom Tulipánová 31, Rimavská Sobota 
; 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 nájomné vo výške:    35,00 €/ m2/ rok

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že zubná ambulancia priamo v priestoroch školy bude poskytovať zdravotnú starostlivosť aj žiakom a zamestnancom základnej školy, pričom po dohode s rodičmi žiakov, žiakov na ošetrenie odvádza sestrička zo zubnej ambulancie a rovnako po ošetrení sú žiaci privádzaní do tried sestričkou, čím škola vychádza v ústrety rodičom žiakov.
; za týchto podmienok:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 15 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.
Nájomca spolu s nájomným bude škole uhrádzať aj zálohové platby za energie (elektrická energia, teplo a ohrev teplej úžitkovej vody), vodné, stočné, odvod zrážkovej vody a upratovanie chodby a to vo výške 0,4% z nákladov školy, čo je aj pomer prenajímaného rozsahu podlahovej plochy nebytových priestorov k celkovej podlahovej ploche nebytových priestorov školy.

bez pripomienok.


Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16,  831 01  Bratislava

Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

	Dôvodová správa uvádza, že Spoločnosť WESTBROEK, s.r.o. požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy č. 527/1998 v znení jej dodatku č. 1 na obdobie ďalších 10 rokov. Touto nájomnou zmluvou je žiadateľovi prenajatý kancelársky priestor č. 215 na Višňovej ulici 16 v stavbe súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová už od 1.1.1999. Uvedená stavba je zverená do správy MČ Bratislava-Nové Mesto. Nájomca riadne uhrádza svoje záväzky z tejto zmluvy a má záujem naďalej prevádzkovať svoju kanceláriu v tejto budove.

Výška nájomného dohodnutá v nájomnej zmluve je 99,58 €/m2/rok. Na overenie aktuálnosti tejto výšky nájomného bolo spracované odborné vyjadrenie č. 349/OV2015, Ing. Petrom Vinklerom, ktorý určil výšku „obvyklého“ nájomného za tento priestor na 96 €/m2/rok. Nájomcovi bolo navrhnuté zaokrúhlenie výšky nájomného na 100 €/m2/rok s čím súhlasil. Súčasne bolo aktuálnym meraním zistené, že podlahová plocha prenajímaného priestoru je 37,2 m2.

Spolu teda výška ročného nájomného za uvedený priestor bude 3.720,- €/rok.

Nájomné za 1. štvrťrok roku 2016 má žiadateľ uhradené, preto navrhujeme, aby nová nájomná zmluva bola uzatvorená s účinnosťou od 01.04.2016.

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o dlhodobého nájomcu daného priestoru, už od roku 1999, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky voči mestskej časti a súčasne výška nájomného je dohodnutá nad rámec nájomného stanoveného odborným vyjadrením znalca.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner, 

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/09, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom kancelárskeho priestoru č. 215 o výmere 37,2 m2, nachádzajúceho sa na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934 – kotolňa Višňová, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6, v k.ú. Vinohrady 
; na dobu určitú 10 rokov, od 01.04.2016 do 31.03.2026 
; pre nájomcu - spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 711 388
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
; z dôvodu, že:
	nájomca užíva tento kancelársky priestor dlhodobo od roku 1999, na vlastné náklady ho udržiava a riadne a včas si plní svoje záväzky voči mestskej časti

výška nájomného je dohodnutá nad rámec výšky nájomného, ktorá bola na daný kancelársky priestor stanovená na základe odborného posúdenia znalca  č. 349/OV2015 zo dňa 30.12.2015 vo výške 96,- €/m2/rok 
; a to za nájomné vo výške: 100 €/m2/rok
; s podmienkou:
	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť


s pripomienkou: Predložiť splnomocnenie na oprávnenie konať pre p. Bútoru za spoločnosť WESTBROEK.



Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu športového ihriska na Mikovíniho ulici, v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb, pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, Bratislava 

      Materiál predložil Ing. Róbert Molnár, riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb, spracovateľ Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, vedúca  odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

	Dôvodová správa uvádza, že Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici požiadala dňa 05.02.2016 o prenájom športového ihriska na Mikovíniho ulici, ktoré je vybudované na časti pozemku registra „C“ parc. č. 11903/1 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/297, v k.ú. Nové Mesto a je zverené do správy príspevkovej organizácie EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Zámerom žiadateľa je prenajať si ihrisko na vyučovanie telesnej výchovy pre svojich žiakov, z dôvodu, že aktuálne nedisponuje dostatočnými vlastnými priestormi vhodnými na uvedený účel.

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o inštitúciu zabezpečujúcu vzdelávanie - strednú školu a účelom je využívanie ihriska na vyučovanie telesnej výchovy pre svojich žiakov, čiže na zlepšenie vyučovacieho procesu.


V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý a Mgr. Pfundtner. 

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/10, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom športového ihriska na Mikovíniho ulici postaveného na časti pozemku registra „C“ parc. č. 11903/1 a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/297, v k.ú. Nové Mesto, v správe EKO –podnik verejnoprospešných služieb
; na dobu určitú do 30.06.2016, trikrát týždenne, v dňoch utorok, streda a štvrtok, v čase od 10:00 do 13:00 hod.
pre Hotelovú akadémiu, so sídlom Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
; pre účel vyučovania telesnej výchovy
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že sa jedná o o inštitúciu zabezpečujúcu vzdelávanie - strednú školu, ktorá bude ihrisko využívať na vyučovanie telesnej výchovy pre svojich žiakov, keďže nedisponuje dostatočnými vlastnými priestormi na tento účel
; za nájomné za celú dobu nájmu vo výške:1 €
; za podmienky:
	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť


s pripomienkou: Doplniť do predkladaného materiálu grafickú prílohu vrátane katastrálnej mapy a listu vlastníctva.
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, Bratislava 

           Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že Občianske združenie Kresťania v meste požiadalo dňa 30.07.2015 o prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 40 m2 z celkovej výmery 12 466 m2, v súlade s priloženým nákresom upresňujúcim lokalizáciu požadovanej časti pozemku (v texte žiadosti je uvedená výmere 42 m2, žiadateľ telefonicky uviedol, že sa jedná o chybu v písaní). 

Zámerom žiadateľa je prenajať si daný pozemok za účelom výdaja stravy pre ľudí v núdzi a nadväzujúcej pomoci, a to trikrát týždenne, v čase od 19.30 do 21.00 hod. a vzhľadom na sociálny a verejnoprospešný charakter pomoci ľuďom v núdzi žiadateľ žiadal o odpustenie poplatkov v súvislosti s prenájmom uvedenej časti pozemku. Vzhľadom na to navrhujeme symbolické nájomné vo výške 1€/rok.

Pozemok parc. č. 13605/4 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o organizáciu zabezpečujúcu verejnoprospešné projekty a pomoc ľuďom v núdzi a predmetný pozemok má žiadateľ záujem využívať na výdaj stravy pre ľudí v núdzi a nadväzujúcu pomoc ako napríklad zabezpečenie zdravotného ošetrenia, ošatenia, poradenstva, prípadne inej sociálnej pomoci.


V diskusii vystúpili: Mgr. Kusý, JUDr. Mikulec, Ing. Gašpierik,

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/11, ktorým odporúča  miestnemu  zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok prenájom časti pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/4, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 12466 m2, evidovaného na LV č. 31, 
; a to v rozsahu 40 m2 
; na dobu neurčitú, trikrát týždenne, v dňoch utorok, štvrtok a sobota, v čase od 19:30 do 21:00 hod.
pre občianske združenie Kresťania v meste, so sídlom Východná 7B, 831 06 Bratislava
; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že nájomca je organizáciou zabezpečujúcou verejnoprospešné projekty a pomoc ľuďom v núdzi a predmetný pozemok má záujem využívať na výdaj stravy pre ľudí v núdzi a nadväzujúcu pomoc ako napríklad zabezpečenie zdravotného ošetrenia, ošatenia, poradenstva, prípadne inej sociálnej pomoci
; za nájomné vo výške: 1 €/rok
; za podmienky:
	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť

prenajímateľ bude mať možnosť výpovede bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou
nájomca zabezpečí dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, najmä všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na pozemku, pod celú dobu trvania nájmu



Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12355/8, parc. č. 12355/9 a parc. č. 12355/11, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a Simonu Chuguryan, bytom Letecká 4, Bratislava 

           Materiál predložil Ing. Mgr. Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že  PhDr. Vahram Chuguryan (ďalej len „žiadateľ“) ako vlastník garáže súpisné číslo 13328 postavenej na pozemku parc. č. 12355/8 požiadal o odkúpenie pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:
	parc. č. 12355/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2, evidovaný na LV  č. 2382

parc. č. 12355/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2, evidovaný na LV  č. 2382
novovytvorený pozemok parc. č. 12355/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 140 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 254 m2, evidovaného na LV č. 2382, v súlade s geometrickým plánom č. 50/2015.

Uvedené pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodňuje tým, že:
	na pozemku parc. č. 12355/8 je postavená garáž v jeho vlastníctve

pozemok parc. č. 12355/9 bezprostredne susedí s pozemkom parc. č. 12355/8 a pôvodne na ňom bola tiež postavená garáž. Dnes je však táto garáž už odstránená a pozemok nemá žiadne iné  využitie
pozemok parc. č. 12355/11 slúži ako jediná prístupová cesta ku garáži žiadateľa postavenej na pozemku parc. č. 12355/8.

Odkúpením uvedených pozemkov žiadateľom tak vznikne celistvý blok pozemkov nadväzujúcich na susedný pozemok parc. č. 12356, na ktorom má žiadateľ postavený rodinný dom súp. číslo 548 a bude tak zabezpečená aj riadna údržba a správa týchto pozemkov.

Na užívanie pozemku parc. č. 12355/8 má žiadateľ s MČ uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 325/2013, nájomné za uplynulý rok má riadne uhradené.

Návrh na prevod pozemkov žiadateľovi a jeho manželke bol už prerokovaný miestnou radou dňa 31.03.2015 s tým, že miestna rada s prevodom súhlasila s podmienkou prepracovania pôvodného geometrického plánu č. 25/2014 na odčlenenie časti pozemku parc. č. 12355/1, a to tak, aby bola vytvorená rovnobežná línia hranice s radom garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12355/3, 2, 4, 5, 6,7. Vzhľadom na uvedenú požiadavku dal žiadateľ vyhotoviť geometrický plán č. 50/2015, ktorý je prílohou tohto materiálu.

Kúpna cena za pozemok bola stanovená znaleckým posudkom č. 4/2016 zo dňa 12.01.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 26.900,- €.

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedeného pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 4/2016 bol udelený dňa 24.02.2016.

V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Mgr. Pfundtner. 

	Miestna rada prijala uznesenie č. 09/12, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:
	parc. č. 12355/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2, evidovaný na LV          č. 2382

parc. č. 12355/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2, evidovaný na LV             č. 2382
parc. č. 12355/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 140 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 12355/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 254 m2, evidovaného na LV č. 2382, v súlade s geometrickým plánom č. 50/2015
; v prospech manželov PhDr. Vahrama Chuguryana a PhDr. Simony Chuguryan, obaja bytom Semianova 2, 831 03  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. 4/2016 zo dňa 12.01.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške: 26.900,- €
 ; za podmienok:
	kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa obojstranného podpísania kúpnej zmluvy 
v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť
v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcim v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť.
bez pripomienok.  


Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava 


           Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že Pani Mária Cupáková  je vlastníčkou stavby so súpisným číslom 3525 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2. 
Pozemok parc. č. 7208/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.
Dňa 22.10.2015 vyzvala MČ Bratislava-Nové Mesto žiadateľku na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pod stavbou v jej vlastníctve, a to za nájomné stanovené znaleckým posudkom č. 243/2015 zo dňa 27.09.2015 vo výške 1480,50 € /rok.
Dňa 10.11.2015 bola MČ Bratislava-Nové Mesto doručená žiadosť žiadateľky o zníženie nájomného z dôvodu jej nepriaznivej finančnej situácie. Žiadateľka uviedla, že má záujem platiť nájomné za využívanie pozemku pod stavbou v jej vlastníctve, ale výška nájomného stanovená znaleckým posudkom je vzhľadom na jej príjmy pre ňu finančne neúnosná. Žiadateľka žiadala o zníženie nájomného na polovicu, t.j. sumu vo výške 740,25 € ročne.
Aj predchádzajúci vlastník stavby, ktorý prenajímal stavbu žiadateľke na účely bývania, mal znížené nájomné, a to na sumu vo výške 926,28 €/rok z dôvodu, že stavbu nevyužíval na komerčné účely a výnos z nájomného za stavbu nepokrýval ani polovicu z navrhovanej ceny nájmu.
Žiadateľka bola dlhodobým nájomcom uvedenej stavby (podľa jej vyjadrenia viac ako 30 rokov). Po odkúpení stavby do jej výlučného vlastníctva nemá z užívania stavby vôbec žiadny výnos a vzhľadom na jej nízke príjmy (dôchodok vo výške 440,60 € mesačne) a nezaopatrené dieťa nie je schopná uhrádzať nájomné vo výške stanovenej znaleckým posudkom.
Súčasne žiadateľka využíva aj pozemok parc. č. 7208/2, záhrady, o výmere 560 m2, ktorý je okolo jej domu a je oplotený. Nie je možné zabezpečiť, aby žiadateľka tento pozemok nevyužívala, keďže slúži aj na prístup k jej nehnuteľnosti. Súčasne je pozemok vzhľadom na svoje umiestnenie a obmedzený prístup k nemu pre akékoľvek tretie osoby nevyužiteľný, takže je aj pre mestskú časť výhodné, aby žiadateľka užívala celý tento pozemok a uhrádzala zaňho nájomné. Na daný pozemok už uzatvorila mestská časť so žiadateľkou nájomnú zmluvu, za ročné nájomné v celkovej výške 1120 € v súlade so Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
Spolu za oba pozemky by v prípade zníženia nájomného za pozemok pod domom na polovicu ceny určenej znaleckým posudkom (čiže na 740,25 €) bolo ročné nájomné vo výške 1860,25 €. V prípade výšky nájomného určenej znaleckým posudkom by bolo ročné nájomné za oba pozemky vo výške 2600,50 €, čo je mesačne cca 216 €, čiže takmer polovica mesačného príjmu žiadateľky.

Osobitný zreteľ je v tomto prípade daný tým, že sa jedná o pozemok pod stavbou vo vlastníctve žiadateľky, pričom žiadateľka je dôchodkyňa s nízkym príjmom, ktorá danú stavbu využíva na zabezpečenie svojho bývania, bez akéhokoľvek komerčného využitia.


V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Bielik.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/13, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok prenájom pozemku registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, evidovaného na LV č. 3673 
; na dobu určitú, po dobu trvania vlastníckeho práva p. Márie Cupákovej k stavbe so súpisným číslom 3525 postavenej na pozemku parc. č. 7208/1 

pre p. Máriu Cupákovú, bytom Jaskový rad 201/A, 831 01 Bratislava

; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu, že:
	nájomca je vlastníkom stavby so súpisným číslom 3525 postavenej na pozemku parc. č. 7208/1, ktorú nadobudol do vlastníctva od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave ako predchádzajúceho nájomcu tohto pozemku, pričom tento mal nájomné stanovené vo výške 926,26 €/ rok

nájomca nevyužíva túto stavbu na  komerčné účely, ale využíva ju na vlastné bývanie
nájomca je dôchodkyňa s nízkym príjmom s nezaopatreným dieťaťom

; za nájomné vo výške: 740,25 €/rok
; a to od 01.01.2016
; za podmienky:
	nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom  v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť



Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 


Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) požiadala o odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k stavbe „BA-Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“, ktoré má byť zriadené na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v k.ú. Nové Mesto.

Uvedený pozemok je vo vlastníctve MČ Bratislava–Nové Mesto.

Prílohou materiálu je situácia stavby, z ktorého je zrejmé umiestnenie požadovaného vecného bremena, pričom dĺžka uložených elektroenergetických zariadení na pozemku mestskej časti by mala byť cca 5 m a šírka ochranného pásma je 1 m na každú stranu od elektroenergetického zariadenia.

Presné zameranie rozsahu vecného bremena bude zrejmé z geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený po realizácii stavby, vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je k danej stavbe ešte vydané ani stavebné povolenie, a preto nie je možné presne zamerať rozsah vecného bremena.

Na základe geometrického plánu bude následne vyhotovený znalecký posudok na určenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.


V diskusii nikto nevystúpili.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/14, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
1. 	schváliť zriadenie budúceho vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, ostatné plochy, o výmere 30 606 m2, v k.ú. Nové Mesto

; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci plánovanej inžinierskej stavby „BA-Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“ a užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav plánovanej stavby a jej odstránenia

; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecných bremien po zrealizovaní plánovanej stavby

; v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom

2. 	splnomocniť starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

3.	   splnomocniť starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mgr. Rudolfa Kusého k podpísaniu realizačnej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
 
; v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom na zameranie vecných bremien po zrealizovaní plánovanej stavby

; za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom

; za podmienok:
	zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

v prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

bez pripomienok.



Žiadosť o poskytnutie dotácie – Jumping Joe Slovakia o.z. – podpora výkonnostného športu krasokorčulovanie

Materiál bol stihnutý z rokovania miestnej rady.


Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Koliba – vybudovanie nových pasáži trate

Materiál bol stihnutý z rokovania miestnej rady

Žiadosť o poskytnutie dotácie – Projekt bikepark Koliba – projekt oprava kaverny pod chodníkom

Materiál bol stihnutý z rokovania miestnej rady



Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016

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

Ing. Robert Molnár uviedol, že súčasťou návrhu na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov sú „Pravidlá uloženia odpadu do veľkoobjemového kontajnera“, na ktoré bude počas celej doby pristavenia kontajnera dohliadať zamestnanec EKO-podniku VPS. Proti minulým obdobiam sa z jesenného pristavovania veľkoobjemových kontajnerov vylúčili 3 stojiská z dôvodu nezáujmu o pristavenie kontajnerov:
1. Stromová ulica – stojisko na parkovisku DK
2. Tomášikova ulica – stojisko pri č. 50 - Koloseum
3. Tupého ulica č. 5 – stály nezáujem občanov o pristavenie veľkoobjemového kontajnera,     
    v minulom období 50 kg odpadu. 
	Na základe pripomienok zo zasadnutí komisie Dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku bol materiál doplnený o 5 kontajnerov, ktoré už budú pristavené v rámci jarného upratovania.
	Pri každom pristavenom kontajneri na samostatnom stojane budú zverejnené pravidlá používania.
	
V diskusii vystúpili: Ing. Galamboš, Ing. Bielik, Mgr. Pfundtner. Ing. Bielik navrhol prešetriť možnosť umiestniť kontajner na ulici Teplická pred základnú školu namiesto na stojisko pri železničnej stanici.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/18, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016 s pripomienkou: Preveriť do najbližšieho zasadnutí miestneho zastupiteľstva možnosť umiestniť kontajner na ulici Teplická pred základnú školu namiesto na stojisko pri železničnej stanici.


Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2016

Materiál predložil JUDr. Richard Mikulec, tajomník MR, spracovateľ materiálu je Júlia Červenková, vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov.

Pani Červenková uviedla, že materiál sa predkladá v zmysle schváleného Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva na rok 2015. Je spracovaný  na základe podkladov od vedúcich jednotlivých oddelení MÚ B-NM a organizácií zriadených MZ MČ B-NM.

V diskusii nevystúpil nikto.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/19, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť  Vecný plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Nové Mesto na rok 2016 bez pripomienok.






Návrh na zriadenie  vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 

Materiál predložil Ing. Mgr. Ľubomír Baník, prednosta MÚ B-NM, spracovateľ materiálu je Mgr. Zuzana Kozáková, referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov.

Dôvodová správa uvádza, že Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti SHRE Nobelova, s r.o. požiadala o schválenie zriadenia vecného bremena k stavbe „Obytná zóna Nobelova“ za účelom uloženia podzemného vedenia zo stavby trafostanice, ktoré bude viesť aj cez malú časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v k.ú. Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve MČ Bratislava-Nové Mesto.

Žiadateľ predložil geometrický plán č. 15/2015 na vyznačenie vecného bremena a aj výkaz plôch zaťaženia pozemkov vecným bremenom, z ktorého je zrejmé, že plocha vecného bremena bude 2 m2.

Vzhľadom na to, že sa jedná o vecné bremeno v rozsahu len 2 m2, požiadal zástupca žiadateľa o určenie ceny bez vyhotovenia znaleckého posudku, z dôvodu že vyhotovenie znaleckého posudku by bolo neúčelné a nehospodárne, keďže cena za znalecký posudok by zjavne presiahla výšku odplaty za zriadenie vecného bremena.

V súlade s § 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom MČ sa vecné bremeno zriaďuje za odplatu najmenej v takej výške, za akú sa v tom čase a na tom mieste obvykle zriaďuje vecné bremeno na dohodnutý účel na rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. V prípade, že výšku odplaty za vecné bremeno nie je možné určiť týmto spôsobom, stanoví sa jej výška podľa znaleckého posudku. 

Žiadateľ má so spoločnosťou Istrochem Reality, a.s., na ktorej pozemkoch parc. č. 13442/24, parc. č. 13442/25, parc. č. 13443/1, parc. č. 13443/19 sa tiež bude zriaďovať vecné bremeno na uvedený účel dohodnutú odplatu vo výške 33,33 €/m2 + DPH.
Hlavné mesto SR Bratislava má na základe rozhodnutia primátora č. 28/2011 stanovenú predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena pre podzemné a nadzemné inžinierske siete v k.ú. Nové Mesto vo výške 65,07 EUR/m2.

Konečná odplata za zriadenie vecného bremena bola so žiadateľom dohodnutá na 70 €/m2.


V diskusii nikto nevystúpil.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/20, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok  zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1277 m2, v k.ú. Nové Mesto
; za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení v rámci inžinierskej stavby „Obytná zóna Nobelova“ a užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie a akýchkoľvek stavebných úprav stavby a jej odstránenia
; v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 15/2015 na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí
; v prospech oprávneného z vecného bremena - spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518
; za jednorazovú odplatu vo výške  70 €/m2
; za podmienok:
	zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná v lehote 60 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená v lehote 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena
v prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť


Po prerokovaní materiálov Ing. Gašpierik informoval o nepriaznivých ohlasoch na internete a v diskusných fórach o participatívnom rozpočte, kde diskutujúci napádajú poslancov a navrhol, aby boli tajomníkom MR vypracované Zásady pre prácu s participatívnym rozpočtom v podmienkach MČ B-NM..

V diskusii vystúpili: Ing. Bielik – stotožnil sa s predkladaným návrhom, Ing. Winkler, Ing. Böhm – navrhol prizvať  k tvorbe zásad aj oddelenie participácie.

Miestna rada prijala uznesenie č. 09/21, ktorým žiada tajomníka MR JUDr. Mikulca vypracovať a predložiť na najbližšie zasadnutie MR Zásady participatívneho rozpočtu.



Po prerokovaní materiálov Ing. Stanislav Winkler, zástupca starostu mestskej časti, poďakoval členom miestnej rady za účasť a  ukončil  rokovanie MR.      










Ing. Mgr. Ľubomír Baník 				     Ing. Stanislav Winkler
       	   prednosta MÚ B-NM					zástupca starostu MČ B-NM  
	









Mgr. Edita Pfundtner 
overovateľ











Bratislava 22.3. 2016
Zapísala: Ing. Libuše Jamnická

