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Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo 

					s ch v a ľ u j e 


nájom pozemku parc.č.19379 – záhrady o výmere 587 m2 v k. ú. Vinohrady za účelom výstavby komunikácie a sietí technickej infraštruktúry v zmysle územného plánu zóny Horný Kramer v znení z mien a doplnkov pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, bytom Staré záhrady 10, 821 05 Bratislava a Bc. Milana Chudého a Mgr. Katarínu Chudú, obaja bytom Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú  za nájomné:


2 €/m2/rok 
celkovo za 1174 €/rok

























-  s pripomienkami
-  bez pripomienok






DÔVODOVÁ  SPRÁVA

V súvislosti s prebiehajúcou korešpondenciou medzi žiadateľmi a starostom mestskej časti ohľadom sprístupnenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, parc.č.19373/4, 19373/5 a parc.č.19373/16 v k.ú. Vinohrady boli zo strany mestskej časti navrhnuté dve alternatívne možnosti riešenia súčasného stavu a to :
1/ prenájom pozemku parc.č.19379 – záhrady o výmere 587 m2 v k.ú. Vinohrady za  
účelom pešieho vstupu na pozemky vo vlastníctve žiadateľov bez prístupu motorových vozidiel
2/  prenájom pozemku parc.č.19379 pre účely výstavby komunikácie a sietí technickej infraštruktúry v zmysle územného plánu zóny Horný Kramer v znení jeho zmien a doplnkov po hranicu parciel č.19364/1 a 19364/2 na náklady žiadateľov
Listom zo dňa 27.7.2011 oznámili žiadatelia , že súhlasia s prenájmom pozemku podľa alternatívy č.2.
Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto navrhol výšku ročného nájomného 2€/m2, celkový ročný prenájom predstavuje sumu 1174 €ur.
Zároveň boli listom starostu mestskej časti zo dňa 9.9.2011 žiadatelia informovaní o stanovení výšky ročného nájomného. 

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 4.10.2011 a odporúča ho schváliť.


