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Návrh uznesenia


Miestne  zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

nájom nebytových priestorov - kancelárie č. dv. 225 o celkovej podlahovej výmere 22,94 m2 v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, súpisné č. 3216, na pozemku parc. č. 15123/11 zapísané na LV č. 5750 v k. ú. Nové Mesto na dobu určitú od 1.7.2011 do 30.6. 2016 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Krajskú organizáciu v Bratislave so sídlom Hanulova 5, IČO: 00897019100, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 1,- €/m2/rok.


- s pripomienkami
 - bez pripomienok






























DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Listom zo dňa 8.5.2011 požiadala Jednota dôchodcov na Slovensku - Krajská organizácia v Bratislave o prenájom kancelárskej miestnosti v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1. Kancelária má slúžiť na činnosť občianskeho združenia bratislavskej Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Starostom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bol navrhnutý nájom vo výške             100,-  €/m2/rok.
Na základe žiadosti žiadateľa o nájom ide o dôvod nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Pretože ide o nájom, ktorý presiahne 10 dní v kalendárnom mesiaci (§ 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) je potrebné nájom schváliť v miestnom zastupiteľstve trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.	 


