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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e

návrh Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou









a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami




















 





Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí konanom dňa 14.06.2016 schválilo Všeobecne           záväzné nariadenie č. 6/2016, ktorým zrušilo Základnú školu na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave – Uznesenie 13/09. Následne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016, ktorým s účinnosťou k 01.09.2016 zriadilo Základnú školu s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave –          Uznesenie 13/10. Nehnuteľný majetok, ktorý k 31.08.2016 bol v správe zanikajúceho subjektu, je navrhované s účinnosťou od 01.09.2016 zveriť do správy novovzniknutého subjektu – Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave.

V podmienkach mestskej časti boli Uznesením 02/31 zo dňa 17.02.2015 schválené Zásady                  prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou (ďalej len „Zásady“). Tieto Zásady spresňujú platné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a to tak s vlastným ako aj so zvereným, pričom ich súčasťou sú aj schválené ceny prenájmov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tzv. prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré uplatňujú školy v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti.  

Z dôvodu zrušenia Základnej školy na ul. Kalinčiaková 12 v Bratislave je potrebné aktualizovať          ustanovenie § 3 ods. 12 písm. f) bod III. písm. b) Zásad a to nahradenie oprávneného subjektu. Do postavenia prenajímateľa vstupuje Základná škola s materskou školou so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave, IČO:  50 409 964.


 





- bez pripomienok

- s pripomienkami










