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Návrh uznesenia


Miestne  zastupiteľstvo  

	r u š í


uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7/16 zo dňa 03. 11. 2011


a/ bez pripomienok
b/ s pripomienkami

	s p l n o m o c ň u j e


riaditeľa EKO-podniku VPS uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade so schváleným cenovým výmerom s podmienkou doplatenie nájomného spätne za 3 roky































Dôvodová správa


Uznesením Miestneho zastupiteľstva  MČ BNM č. 7/16 dňa 03. 11. 2011  miestne zastupiteľstvo schválilo nájom časti obecného pozemku:

	na parc. č. 15120/11 k.ú.  Nové Mesto o výmere 18 m/2, na ktorom stojí garáž – prístrešok na domový odpad za nájom 5,93 €/m2/mesiac

na parc. č. 15120/12 k.ú.  Nové Mesto a na parc. č. 15120/13 k.ú.  Nové Mesto spolu o výmere 36 m2, na ktorom stoja dve garáže – sklad  návratných obalov
     za nájom 5,93 €/m2/mesiac
	na parc. č. 15120/9 k.ú.  Nové Mesto o výmere 103 m2  na letnú terasu, ktorú využíva len v čase od 1. 4. do 30. 10. – t.j. 7 mesiacov za nájom 11,85 €/m2/mesiac 

na umiestnenie 2 informačných tabúľ za nájom 30 €/kus/rok
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre JUDr. Viliama Žákoviča, Starhradská 14, 851 05  Bratislava, na obdobie od 1. 10. 2011 na dobu neurčitú. 

Majiteľ nehnuteľnosti na parc. č. 15120/2 k. ú. Nové Mesto, JUDr. Viliam Žákovič, z osobných dôvodov svoju žiadosť v celom rozsahu vzal späť.

Z tohto dôvodu, navrhujeme uznesenie  Miestneho zastupiteľstva MČ BNM č. 7/16 zo dňa 03. 11. 2011 zrušiť.

Návrh bol prerokovaný v Miestnej rade MČ BNM dňa 28. 2. 2012.



