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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto


Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 15.10.2013


Návrh dohody o prevzatí záväzku 



Predkladá: 						      		Materiál obsahuje:                                                                      Ing. Ľudovít Kollárik                         				1. Návrh uznesenia  
prednosta MÚ BNM							2. Dôvodovú správu
3. Návrh Dohody o 
prevzatí záväzku
4. Odpis Uznesenia Hl. Mesta č. 1090/2013
5. Odpis Uznesenia Hl. Mesta č. 1181/2013
6. Rozhodnutie STAR 271/2009, ÚPŽP – 46/2009/AKM
7. Rozhodnutie STAR 2109/2010, ÚPŽP – 2040/2010/AKM
8. Rozhodnutie STAR 1108/2013, ŽPaÚP – 1010/2013/AKM




Spracovateľ:                                  					Stanovisko právnej
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková   		                        skupiny:		
poverená vedením oddelenia podnikateľského,
právneho a správy majetku							


Na rokovanie prizvať:
spracovateľa                        
	
					   

október 2013
Návrh uznesenia:


M i e s t n e     z a s t u p i t e ľ s t v o    


s c h v a ľ u j e


predložený návrh Dohody o prevzatí záväzku Hlavného Mesta SR Bratislavy vyplývajúci z rozhodnutí: 

1. STAR – 271/2009 ÚPŽP – 46/2009/AKM zo dňa 08.04.2009, 
2. STAR – 2109/2010 ÚPŽP – 2040/2010/AKM,
3. STAR – 1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013

, podľa ktorej Mestská časť Bratislava – Nové Mesto preberá záväzok Hlavného Mesta SR Bratislavy v plnom rozsahu



a)  bez pripomienok


b)  s pripomienkami

















Dôvodová správa:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto požiadala Hlavné Mesto SR Bratislavu o zverenie pozemkov pod Cyklistickým štadiónom za účelom vybudovania športparku. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MZ“) č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. 1“) schválilo MZ zverenie pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto – parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55 zapísaných na LV č. 5148; pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto –parc. č. 11280/56, 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „pozemky“) a stavieb súp. č. 7768 na parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „stavby“), do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „preberajúci“) za účelom vybudovania mestského športparku

a) 	s nasledovnými záväzkami:
- záväzkom Hlavného Mesta SR Bratislavy (ďalej len „odovzdávajúci“) uskutočniť na predmetných pozemkoch náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur
- záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.05.2010 uzatvorenej medzi príspevkovou organizáciou odovzdávajúceho – Generálnym investorom Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construcion Slovenská republika, s.r.o.
b) 	a podmienkami:
- preberajúci sa v lehote do 30 dní odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne zaviaže, že prevezme záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka, vyplývajúci z rozhodnutia preberajúceho č. STAR-271/2009 zo dňa 08.04.2009 a rozhodnutia č. STAR – 2109/2010 zo dňa 11.11.2010 a rozhodnutia č. ÚŽP-46/2009/AKM (ďalej v texte spolu ako „rozhodnutia“). Pričom v prípade, ak by záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka, nesplnil, písomne sa zaviaže nahradiť odovzdávajúcemu všetky náklady, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií. V prípade, ak by k prevzatiu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť. 
-  preberajúci v lehote do 30 odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne prevezme namiesto odovzdávajúceho všetky práva a povinnosti zo záväzku uvedeného pod písmenom a) druhá odrážka. V prípade, ak by k prevzatiu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť.
- preberajúci vybuduje v termíne do 31.12.2015 na predmetných pozemkoch športpark, pričom v prípade, ak nebude v stanovenej lehote vybudovaný, preberajúci je povinný predmet zverenia vrátiť do priamej správy odovzdávajúceho. 
- nedôjde k predaju pozemkov a stavieb.
- protokol o zverení nehnuteľného majetku odovzdávajúceho a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy preberajúceho bude podpísaný v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ, po preukázaní splnenia podmienky uvedenej v písmene b) prvá a druhá odrážka. 

Uznesením MZ č. 1181/2013 zo dňa 26.-27.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. 2“) bolo zmenené a doplnené Uznesenie č. 1 tak, že podmienka uvedená pod písm. b) prvá odrážka sa zmenila tak, že preberajúci prevezme záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí preberajúceho, a rozhodnutí nadväzne naň vydaných v súvislosti so zmenou termínu náhradnej výsadby a počtom drevín, ktoré je potrebné vysadiť, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviaže nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti odovzdávajúcemu vzniknú. V prípade, ak k prevzatiu uvedeného nepríde, najneskôr v lehote 120 dní od schválenia Uznesenia č. 2, toto stratí platnosť (ďalej v texte ako „záväzok odovzdávajúceho“). V predmetnom Uznesení č. 2 prišlo zároveň k zmene, kde sa podmienka uvedená pod písmenom b) druhá odrážka celá vypúšťa a v podmienke uvedenej pod písmenom b) piata odrážka sa mení lehota 60 dní na lehotu 120 dní a zároveň sa vypúšťa splnenie podmienky uvedenej v písmene b) druhá odrážku. 

Preberajúci sa podpisom dohody zaviaže prevziať záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí, ktoré boli čiastočne zmenené rozhodnutím č. STAR – 1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013, v plnom rozsahu, tak ako je uvedené v predmetných rozhodnutiach. 

Preberajúci sa podpisom dohody zaviaže záväzok odovzdávajúceho splniť, a v prípade, jeho nesplnenia sa zároveň zaviaže odovzdávajúcemu nahradiť škodu spôsobenú nesplnením tohto záväzku odovzdávajúceho, ako aj všetky náklady s tým spojené a prípadné pokuty.


























Dohoda o prevzatí záväzku
(ďalej v texte ako „dohoda“)

uzatvorená doleuvedeného dňa, mesiaca a roku medzi zmluvnými stranami:


preberajúci:       	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
zastúpený:                  	Mgr. Rudolf Kusý, starosta 
sídlo:                          	Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO:                           	00 603 317

(ďalej v texte ako „preberajúci“)

odovzdávajúci:          Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zastúpený: 		Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor
sídlo: 			Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava
IČO: 			00 603 481

(ďalej v texte ako „odovzdávajúci“)


Článok I. 
Predmet dohody

Uznesením Mestského zastupiteľstva odovzdávajúceho (ďalej len „MZ“) č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. 1“) schválilo MZ zverenie pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto – parc. č. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55 zapísaných na LV č. 5148; pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Nové Mesto –parc. č. 11280/56, 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „pozemky“) a stavieb súp. č. 7768 na parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 zapísaných na LV č. 1 (ďalej len „stavby“), do správy preberajúceho za účelom vybudovania mestského športparku

a) 	s nasledovnými záväzkami:
- záväzkom odovzdávajúceho uskutočniť na predmetných pozemkoch náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur
- záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. 07/2010 zo dňa 28.05.2010 uzatvorenej medzi príspevkovou organizáciou odovzdávajúceho – Generálnym investorom Bratislavy a zhotoviteľom Eiffage Construcion Slovenská republika, s.r.o.
b) 	a podmienkami:
- preberajúci sa v lehote do 30 dní odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne zaviaže, že prevezme záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka tohto bodu, vyplývajúci z rozhodnutia preberajúceho č. STAR-271/2009 zo dňa 08.04.2009 a rozhodnutia č. STAR – 2109/2010 zo dňa 11.11.2010 a rozhodnutia č. ÚŽP-46/2009/AKM (ďalej v texte spolu ako „rozhodnutia“), ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 k tejto dohode. Pričom v prípade, ak by záväzok uvedený pod písmenom a) prvá odrážka tohto bodu, nesplnil, písomne sa zaviaže nahradiť odovzdávajúcemu všetky náklady, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií. V prípade, ak by k prevzatiu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť. 
-  preberajúci v lehote do 30 odo dňa schválenia Uznesenia č. 1 v MZ písomne prevezme namiesto odovzdávajúceho všetky práva a povinnosti zo záväzku uvedeného pod písmenom a) druhá odrážka tohto bodu. V prípade, ak by k prevzatiu tohto záväzku nedošlo, Uznesenie č. 1 stratí platnosť.
- preberajúci vybuduje v termíne do 31.12.2015 na predmetných pozemkoch športpark, pričom v prípade, ak nebude v stanovenej lehote vybudovaný preberajúci je povinný predmet zverenia vrátiť do priamej správy odovzdávajúceho. 
- nedôjde k predaju pozemkov a stavieb.
- protokol o zverení nehnuteľného majetku odovzdávajúceho a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy preberajúceho bude podpísaný v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v MZ, po preukázaní splnenia podmienky uvedenej v písmene b) prvá a druhá odrážka tohto bodu. 

Uznesením MZ č. 1181/2013 zo dňa 26.-27.06.2013 (ďalej len „Uznesenie č. 2“) bolo zmenené a doplnené Uznesenie č. 1 tak, že podmienka uvedená pod písm. b) prvá odrážka bodu 1. tohto článku sa zmenila tak, že preberajúci prevezme záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí preberajúceho, a rozhodnutí nadväzne naň vydaných v súvislosti so zmenou termínu náhradnej výsadby a počtom drevín, ktoré je potrebné vysadiť, spočívajúci v povinnosti uskutočniť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny v rámci realizácie stavby rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v celkovej spoločenskej hodnote drevín 36 451,93 Eur a v prípade, že tento záväzok nesplní, písomne sa zaviaže nahradiť hlavnému mestu SR Bratislave všetky náklady, ktoré so splnením tohto záväzku bude mať, a to vrátane pokút a iných prípadných sankcií, ktoré v tejto súvislosti odovzdávajúcemu vzniknú. V prípade, ak k prevzatiu uvedeného nepríde, najneskôr v lehote 120 dní od schválenia Uznesenia č. 2, toto stratí platnosť (ďalej v texte ako „záväzok odovzdávajúceho“). V predmetnom Uznesení č. 2 prišlo zároveň k zmene, kde sa podmienka uvedená v bode 1. pod písmenom b) druhá odrážka tohto článku celá vypúšťa a v podmienke uvedenej v bode 1. pod písmenom b) piata odrážka tohto článku sa mení lehota 60 dní na lehotu 120 dní a zároveň sa vypúšťa splnenie podmienky uvedenej v písmene b) druhá odrážku bodu 1. tohto článku. 

Článok II.
Prevzatie a splnenie záväzku 

Preberajúci sa podpisom tejto dohody zaväzuje prevziať záväzok odovzdávajúceho vyplývajúci z rozhodnutí, ktoré boli čiastočne zmenené rozhodnutím č. STAR – 1108/2013 ŽPaÚP – 1010/2013/AKM zo dňa 11.09.2013, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto dohody, v plnom rozsahu, tak ako je uvedené v predmetných rozhodnutiach. 

Preberajúci sa podpisom tejto dohody zaväzuje záväzok odovzdávajúceho v rozsahu podľa bodu 1. tohto článku splniť, a v prípade, jeho nesplnenia sa zaväzuje odovzdávajúcemu nahradiť škodu spôsobenú nesplnením tohto záväzku odovzdávajúceho, ako aj všetky náklady s tým spojené a prípadné pokuty. 



Článok III.
Záverečné ustanovenia

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni po jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Táto dohoda sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú určené pre preberajúceho a 2 rovnopisy pre odovzdávajúceho.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Obsah tejto dohody bol schválený na rokovaní Miestneho zastupiteľstva dňa .............., č. Uznesenia...... . 








V Bratislave, dňa ....................2013                	V Bratislave, dňa ....................2013
preberajúci:                                                           	odovzdávajúci:





___________________________                            _______________________________                                                          
          Mgr. Rudolf Kusý                                               Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
        starosta mestskej časti						primátor
       Bratislava - Nové Mesto  			    Hlavného Mesto SR Bratislavy





