
 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy
v znení jeho dodatkov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
s c h v a ľ u j e

D O D A T O K č. 1
k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov

vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR
Bratislavou zo dňa 28.6.2016

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy
v znení jeho dodatkov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa
uznieslo na tomto dodatku č. 1 k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa
28.6.2016:

Článok I.

Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 28.6.2016 sa menia a dopĺňajú takto:

1) Ustanovenie § 3 bod 12 pod bod I tretia odrážka znie:
     - cena nájomného za umiestnenú stavbu garáže vo vlastníctve tretej osoby na  pozemkoch v:

       k. ú. Nové Mesto, lokalita           Bartoškova,  Budyšínska,  Šancová,  Varšavská,  Pluhová,
                                                             Tetmayerova,     Za  kasárňou,    Halašova,     Riazanská,
                                                             Robotnícka,   Semianova,   Seznevského,   Gavlovičova,
       k. ú. Vinohrady, lokalita            Opavská,  Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová
                                                             Guothova,

je stanovená
vo výške 8,00 €/m²/rok

Článok II.

Tento dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou zo
dňa 28.6.2016 nadobúda účinnosť od 01.01.2019.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

           Bratislava-Nové Mesto

Bratislava 10.04.2018


