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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo 


s c h v a ľ u j e

návrh zámeny pozemkov v katastrálnom území Vinohrady, a to pozemku registra „C“ KN parc.                č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 73 m2 vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto evidovanom na liste vlastníctva číslo 3686 za pozemky registra „C“ KN parc. č. 18256/55              – ostatné plochy vo výmere 53 m2, ktorý je evidovaný Geometrickým plánom č. 5/2016 zo dňa 25.01.2016, úradne overenom dňa 16.03.2016 a parc. č. 18256/53 – ostatné plochy vo výmere 31 m2 evidovanom na liste vlastníctva číslo 6655 vo výlučnom vlastníctve spoločnosti prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101

; bez vzájomného finančného vyrovnania

; s podmienkou, že zámenná zmluva bude spoločnosťou prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom           Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia             uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V prípade, ak zámenná zmluva nebude v uvedenej lehote zo strany spoločnosti prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom          Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 podpísaná, toto uznesenia stratí platnosť.
 



a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami




















Dôvodová správa

Návrh na zámenu pozemku vo vlastníctve mestskej časti za pozemky vo vlastníctve spoločnosti prešovská 2nd, s.r.o. so sídlom Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO: 36 355 101 (ďalej v texte len „spoločnosť“) iniciuje mestská časť v súvislosti s usporiadaním majetkových pomerov pod         altánkom v areáli základnej školy (ul. Jeséniova), ktorý sa z časti nachádza na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18256/53, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti. Za týmto účelom bol zo strany mestskej časti objednaný geometrický plán, ktorý je uvedený ako prílohe č. 4 predkladaného                 materiálu.

Výmera pozemku mestskej časti celkovo predstavuje 73 m2. Všeobecná hodnota pozemku bola            stanovená Znaleckým posudkom č. 166/2016 zo dňa 23.05.2016 vo výške 21 100,00 € (1m2 = 289,10 €). 

Celková výmera pozemkov spoločnosti je 84 m2 (pozemok registra „C“ KN parc. č. 18256/53                vo výmere 31 m2 a pozemok registra „C“ KN parc. č. 18256/55 vo výmere 53 m2). Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 165/2016 zo dňa 23.05.2016 v celkovej výške 24 300,00 € (1m2 = 289,10 €).
  
Spoločnosť nepožaduje finančné vyrovnanie rozdielu zamieňaných nehnuteľností. 





 












