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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto


Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 16.04.2013




Návrh

na schválenie kúpy pozemkov v k.ú. Vinohrady registra „C“ KN parcely            č. 18340/10 a parcely č. 18340/11, evidovaných v overenom GP č. 68/2012 (vypracoval GATA, s.r.o. ...) v katastrálnom území Vinohrady (lokalita Sliačska-Krahulčia) od Ing. Jána  Martináka a Ing. Andrei Martinákovej



Predkladá:						       Materiál obsahuje:
Ing. Ľudovít Kollárik					         1. Návrh uznesenia
prednosta MÚ						         2. Dôvodovú správu
    							         3. Znalecký posudok
							         4. GP č. 68/2010
							         5. List vlastníctva č. 2917
							         6. Snímku z katastrálnej mapy
          
         
    





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



Na rokovanie prizvať:




apríl 2013


Návrh uznesenia


Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

odkúpenie pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 18340/10, záhrady o výmere 9m2
- parc. 18340/11, záhrady o výmere 14m2, 

katastrálne územie Vinohrady, ktoré sú evidované v overenom odčleňovacom Geometrickom pláne č. 68/2010 vypracovanom dňa 07.07.2010 spoločnosťou GATA, s.r.o., geodetické práce, Plickova 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 19.07.2012 od Ing. Jána Martináka a Ing. Andrei Martinákovej, rod. Mráziková, obaja bytom Sliačska 7B, 831 02 Bratislava za všeobecnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom č. 42/2013 zo dňa 22.02.2013 vyhotovenom              Ing. Petrom Vinklerom, a to za kúpnu cenu


3 710,00 €


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






	s pripomienkami



	bez pripomienok















DÔVODOVÁ  SPRÁVA

V roku 2009 došlo k rekonštrukcii komunikácie na Krahulčej ulici (stavebné povolenie č. VaI-335/2009-ZS/SP zo dňa 18.05.2009, právoplatné dňa 08.07.2009). V schválenom projekte neboli riešené zásahy do pozemku manželov Martinákovcov, kde  počas realizácie stavby samotnej došlo k nestabilite pravostranného svahu v dotyku s pozemkom parc. č. 18340/2 a parc. č. 18340/4 v k.ú. Vinohrady, ktoré sú vo vlastníctve manželov Martinákovcov. Konštrukčnými úkonmi došlo k zabratiu pozemkov v celkovej výmere 23m². Na základe GP č. 68/2010 vypracovanom dňa 07.07.2010 spoločnosťou GATA, s.r.o., geodetické práce, Plickova 3, 831 06 Bratislava, IČO: 45 252 165, Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu úradne overenom dňa 19.07.2012 boli odčlenené pozemky parc. č. 18340/10 – záhrada o výmere 9m² a parc. č. 18340/11 – záhrada o výmere 14m² v k.ú. Vinohrady, ktoré sú predmetom prevodu.

 V súčasnej dobe sa na pozemkoch parc. č. 18340/10 a parc. č. 18340/11 nachádzajú podporné a spevnené plochy ku komunikácii „Krahulčia“, ktorá je zverená do správy mestskej časti. 

Nakoľko sa komunikácia v dnešnej dobe užíva aj bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktorého vydanie súvisí s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod stavbou, sa mestská časť Bratislava – Nové Mesto z titulu správcu komunikácie, vystavuje riziku plnej zodpovednosti za akékoľvek škody alebo nehody na predmetnej stavbe.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné majetkoprávne vysporiadať pozemky vytvorené GP č. 68/2010 zo dňa 19.07.2010 vo vlastníctve manželov Martinákovcov. Finančné krytie v potrebnom rozsahu, t. j. 3 710,00 €, je zabezpečené.


