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					September 2012
Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto


schvaľuje


predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto manželom - Ing. Tibor Podoba                a RNDr. Beata Podobová, Úprkova 39, 811 04  Bratislava, v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, za cenu znaleckého posudku  č. 142/2012 zo dňa 02.07.2012 vyhotoveného Ing. Petrom Vinklerom, zvýšenú o náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vyhotovenie znaleckého posudku, v súlade                     s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to za kúpnu cenu:


celkovo 97,- €



za podmienky, že kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stráca platnosť.














-  s pripomienkami

-  bez pripomienok





DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Dňa 31.05.2012 bola Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy odstúpená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na vybavenie žiadosť manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beaty Podobovej, obaja bytom Úprkova 39, 811 04  Bratislava (ďalej len žiadatelia) o kúpu pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaná na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava – Nové mesto. 
Predaj vyššie citovaného pozemku sa bude realizovať v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľov ako vlastníkov stavby garáže so súpisným číslom 5210 umiestnenej na dotknutej parcele ako aj na parcele č. 12932/7, zapísanej na LV č. 1258 v k.ú. Nové Mesto.  
Všeobecná hodnota parcely č. 12932/32 bola stanovená znaleckým posudkom č. 142/2012 zo dňa 02.07.2012, vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom, sumou 97,- €. Náklady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s vyhotovením predmetného znaleckého posudku predstavujú sumu 31,87 € vrátane DPH, ktoré budú žiadateľmi uhradené v plnej výške. 
V súlade s ust. článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bol primátor Hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju dotknutého pozemku. Listom č.j. MAGS SNM 48555/2012-2/373588 zo dňa 16.08.2012 primátor Hlavného mesta SR Bratislavy udelil predchádzajúci súhlas k odpredaju. 
V zmysle uvedeného navrhujeme v súlade s predchádzajúcim písomným súhlasom primátora Hlavného mesta SR Bratislavy a s poukazom na ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schváliť predaj pozemku registra „C“ KN parcely č. 12932/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísanej na LV č. 5567 v k.ú. Nové Mesto pre manželov Ing. Tibora Podobu a RNDr. Beatu Podobovú, obaja bytom Úprkova 39, 811 04  Bratislava, a to za cenu znaleckého posudku č. 142/2012 zo dňa 02.07.2012, t.j. za kúpnu cenu 97,- €.







