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Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ  u j e


nájom časti  o výmere 5 m2  z pozemku parc. č. 12142/224 - zastavaná plocha v k. ú. Nové Mesto a časti o výmere 7,5 m2  z pozemku parc. č. 12142/248 - zastavaná plocha v k. ú. Nové Mesto , spolu o výmere 12,5 m2 na  zriadenie letnej terasy pri prevádzke espresa na Račianskej ulici č. 79 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 168/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za nájomné              10,- €/m2/mesiac pre Ing. Ladislava Bodického, bytom Jégeho 5, 821 08 Bratislava, na obdobie od 1.7.2011 do 31.8.2011.














a./ s pripomienkami
b./ bez pripomienok




















DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Listom zo dňa 4.3.2011 požiadal Ing. Ladislav Bodický, bytom Jégeho 5 v Bratislave o prenájom plochy o výmere 12,5, m2 za účelom prevádzky letnej terasy pri jestvujúcej prevádzke espresa v jeho vlastníctve na obdobie od 1.6.2011 do 31.8.2011. Nájom požaduje v rozsahu minuloročnej zmluvy č. 114/2010.
Aj v roku 2010 bola uzatvorená s Ing. Ladislavom Bodickým nájomná zmluva                      č. 114/2010 na tieto pozemky za účelom prevádzkovania letnej terasy pred espresom nachádzajúcom sa na ul. Račianska 79 v období od 1.6.2010 do 31.8.2010 s mesačným nájmom vo výške 5,- €/m2, čo pri výmere celkovej prenajímanej plochy 12,5 m2 predstavovalo sumu 62,50 € mesačne.
Pre rok 2011 bol starostom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto navrhnutý nájom vo výške 10,-  €/m2/mesiac.
Nakoľko ide o dočasný prenájom častí pozemkov susediacich s pozemkami parc. č. 12142/246 a parc. č. 12142/249 vedených na liste vlastníctva č. 3453 vo vlastníctve žiadateľa, ide o dôvod 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 je potrebné v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí tento nájom schváliť v miestnom zastupiteľstve trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.	
Miestna rada návrh prerokovala dňa 24.5.2011 a odporúča schváliť prenájom za 10,- €/m2/mesiac.


