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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto


Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 03.11.2011







Návrh 
na schválenie nájmu časti oplotenia areálu Kuchajda na pozemku registra „C“ KN parcele č. 15123/28 v k.ú. Nové Mesto za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava




Predkladá:						       Materiál obsahuje:
Ing. Ľudovít Kollárik					       1. Návrh uznesenia
prednosta MÚ						       2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť č. 129/2011/Mes
4. Snímku  z mapy
5. LV č. 2382





     

Spracovateľ:						       Stanovisko právnej skupiny:
Mgr. Jana Biharyová	- nie je potrebné
poverená vedením
oddelenia podnikateľského,
právneho a správy majetku				  



Na rokovanie prizvať:
1. spracovateľa
2. Mgr. Zuzanu Vargovú


November 2011
Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo


s ch v a ľ u j e

nájom časti oplotenia areálu Kuchajda na pozemku registra „C“ KN parcele č. 15123/28 v k.ú. Nové Mesto za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda zo zadnej strany pri športovom areáli ŠK Inter v súlade s vyznačením na katastrálnej mape pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava na dobu určitú, a to odo dňa 01.01.2012 do 31.12.2012 za nájomné:


398,- €/1 ks reklamného zariadenia/rok
celkovo za 398,- €/rok

























-  s pripomienkami
-  bez pripomienok

DÔVODOVÁ  SPRÁVA


Listom zo dňa 10.06.2011, zn. č. 129/2011/Mes spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01  Bratislava požiadala Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 34/2005 zo dňa 02.02.2005 predmetom, ktorej je prenájom časti pozemku registra „C“ KN parcely č. 15123/28, zapísanej na LV č. 2382 v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a v správe MČ BA-NM za účelom umiestnenia 1 ks reklamného zariadenia na oplotení areálu Kuchajda zo zadnej strany pri športovom areáli ŠK Inter v súlade s vyznačením na katastrálnej mape. V zmysle platného právneho poriadku oplotenie je príslušenstvom pozemku a platí na neho právny režim vzťahujúci sa na vec hlavnú, ktorou je pozemok. 

Nakoľko v zmysle Dodatku č. 4 k citovanej nájomnej zmluve, doba nájmu končí uplynutím lehoty, a to dňom 31.12.2011, spoločnosť ISPA, spol. s r.o. požiadala o predĺženie nájomného vzťahu, nakoľko má záujme prenajatú časť oplotenia naďalej využívať za účelom umiestnenia reklamného zariadenia. Nájomné za predchádzajúce obdobie je nájomcom riadne a včas uhradené. 

Z hľadiska územného rozvoja hlavný architekt Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Ing.arch. J. Kocka nemá námietky k trvaniu nájomného vzťahu.  






