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Apríl 2012
  Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo



s ch v a ľ u j e


predaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2  zapísané na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 263/2011 zo dňa 12.12.2011 vyhotoveného  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu:


celkovo 81 900,00 €




za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.

















	s pripomienkami

bez pripomienok
DÔVODOVÁ  SPRÁVA


Spoločnosť Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) požiadala o odkúpenie nasledovných nehnuteľností:
- parcely č. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2;
- parcely č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2;
- parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 
všetky vedené v k. ú. Nové Mesto na LV č. 5510. Na predmetných pozemkoch sa nachádza stavba so súpisným číslom 12373 vo vlastníctve žiadateľa. 

V súčasnej dobe je režim využívania predmetných pozemkov upravený Nájomnou zmluvou č. 207/2010. Výška ročného nájmu predstavuje sumu 6,64 € / 1 m2 / rok. Nájom za rok 2011 bol uhradený v celej výške riadne a včas. 

Podľa ust. § 9a ods. 8 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, a to okrem iného aj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Nakoľko predmetné pozemky sú zastavané stavbou vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí nie je potrebné prevod vlastníctva k predmetným pozemkom vykonať spôsobmi uvedenými         v ust. § 9a ods. 1 písm. a) až c) zákona o majetku obcí a je možné predmetné pozemky predať priamo vlastníkovi stavby.

Podľa znaleckého posudku č. 263/2011 zo dňa 12.12.2011 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom všeobecná hodnota predmetných pozemkov predstavuje celkovo                       sumu 81 900,00 €. 

	Navrhujeme v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí schváliť pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/231 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2  zapísané na LV č. 5510 v k.ú. Nové Mesto pre Športový klub Tesla, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B, za cenu znaleckého posudku č. 263/2011 zo dňa 12.12.2011 vyhotoveného                  Ing. Petrom Vinklerom, v súlade s ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu 81 900,00 €.








