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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva 
dňa: 11.12.2012



Návrh

k uzavretiu Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ustanovením § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s Tiborom Királym, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Predkladá:                                                                       Materiál obsahuje:
–––––––––––                                                                    ––––––––––––––––-
Ing. Ľudovít Kollárik                                               	1. Návrh uznesenia
prednosta                          		                       		2. Dôvodovú správu 
								3. Návrh Dohody o urovnaní			 					4. Výpis z uznesení č. 19/10	zo 								    dňa 08.11.2012 






Spracovateľ:                                                                     Stanovisko právnej skupiny:
–––––––––––                                                                      ––––––––––––––––––––––––-
Mgr. Jana Biharyová                                                          - nie je potreba právneho                     
poverená zastupovaním 					  posúdenia
vedúceho oddelenia PPaSM		        	         
                       




Na rokovanie prizvať:
––––––––––––––––––-
spracovateľa 





december 2012

Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo



A.	konštatuje,

že pán Tibor Király, bytom Röntgenova 1176/4,851 01 Bratislava je v súlade s ustanoveniami  zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR  č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673:
	pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005m2;
	stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357/1 



B.	schvaľuje
		
Návrh Dohody o urovnaní uzavretej v súlade s ustanoveniami § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka predmetom, ktorej je vyriešenie existujúcej kanalizačnej prípojky vedúcej cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 18357/1, o ktorej mestská časť Bratislava – Nové Mesto v čase konania dražby nemala vedomosť 

S podmienkami:
	po zaplatení sumy vo výške 11 064,00 € pán Tibor Király, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava si nebude voči mestskej časti Bratislava – Nové Mesto uplatňovať žiadne ďalšie nároky, ktoré by súviseli s nadobudnutím nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673:
	pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo 	výmere 1005m2;
	stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357


2. Dohoda o urovnaní bude zo strany pána Tibora Királyho, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava podpísaná do 30 dní odo od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že pán Tibor Király, bytom Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava dohodu o urovnaní nepodpíše v lehote do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.




s pripomienkami

bez pripomienok



Dôvodová správa


Dôvody uzavretia dohody o urovnaní

V súlade so zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR                        č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov bola dňa 19.01.2012 vykonaná dražba nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie Vinohrady na LV č. 3673:
pozemky registra „C“ KN parc. č. 18357/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1005m2;
stavba súp. číslo 1221 na parc. č. 18357/1 (ďalej len „predmet dražby“).

Pán Tibor Király predmet dražby vydražil za sumu 365 000 € (slovom tristošesťdesiatpäťtisíc EUR).

Po vykonaní dražby sa mestská časť Bratislava – Nové Mesto dozvedela o existencií kanalizačnej prípojky vedúcej cez pozemok „C“ KN parc. č. 18357/1. V čase dražby o existencií kanalizačnej prípojky nemala mestská časť Bratislava – Nové Mesto žiadnu vedomosť. V súčasnej dobe je na Okresnom súde Bratislava III pod č. k. 15C 38/2012 zaevidovaná vec o neplatnosť dražby navrhovateľa pána Tibora Királyho. Uzavretím dohody o urovnaní by sa mestská časť vyhla možnému súdnemu sporu. 

Miestna rada vec prerokovala na svojom 19. zasadnutí dňa 29.10.2012, vo veci bolo prijaté uznesenie č. 19/10.

Cieľom predkladaného návrhu je riešenie existujúcej kanalizačnej prípojky vedúcej cez vyššie citovaný pozemok, pričom mestská časť vykúpi primeranú časť pozemku a vybuduje predĺženie kanalizácie v tomto pozemku. Odkúpenie pozemku  spolu s realizáciou prekládky kanalizácie vrátane dvoch šácht a úpravy komunikácie predstavuje sumu 11 064,00 €.










