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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e

zmenu Uznesenia č. 07/25 v časti definovania osobitného zreteľa takto:

„Prípad osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení              neskorších predpisov upravuje nasledovne:
Nájomca sa zaväzuje v prospech mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v lehote najneskôr do 31.12.2016 na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/85, katastrálne územie Nové Mesto, kde sa nachádza detské ihrisko, zabezpečiť realizáciu bezúdržbového, umývateľného povrchu pod hracími prvkami nachádzajúcimi sa na detskom ihrisku, ktorý bude spĺňať všetky hygienické a bezpečnostné parametre; celkový rozsah tohto povrchu bude predstavovať 112,50 m2, v celkovej hodnote             5 000,00 €. Detské ihrisko bude slúžiť výhradne deťom navštevujúcich materskú školu                               na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave a žiakom prvého stupňa základnej školy na ul. Kalinčiakova 12         v Bratislave.“   


; za podmienky
	nájomca podpíše dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2015; ÚEZ 170/2015 najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve; v prípade, ak nájomca dodatok k Nájomnej zmluve č. 1/2015; ÚEZ 170/2015 v uvedenej lehote nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť a prenajímateľ je povinný Nájomnú zmluvu ukončiť.











a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami












Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 16.06.2015 schválilo v prospech           spoločnosti GRANDE MGN, s.r.o. so sídlom Trnavská cesta 23/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46 801 731 prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/32 v katastrálnom území Nové Mesto v rozsahu 140 m2, za nájomné vo výške 10,00 €/m2/rok. 

Prenájom bol schválený podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ bol daný tým, že nájomca vybuduje na ďalšej časti toho istého pozemku detské ihrisko s bezúdržbovým, umývateľným povrchom, spĺňajúce všetky hygienické a  bezpečnostné parametre, v hodnote 5 000,00 € a v lehote do 31.08.2015 toto ihrisko bezodplatne   prevedie do majetku mestskej časti.

Nájomná zmluva č. 1/2015; ÚEZ č. 170/2015 bola zo strany nájomcu a prenajímateľa podpísaná dňa 24.06.2015 a zo strany mestskej časti, ako zriaďovateľa, dňa 06.07.2015. Táto nájomná zmluva          nadobudla účinnosť dňom 07.07.2016. 

Po nadobudnutí účinnosti nájomnej zmluvy, na základe iniciatívy riaditeľa školy, bolo nájomcovi oznámené, že detské ihrisko nebude umiestnené na časti pozemku parc. č. 15140/32 a nájomca bol vyzvaný, aby sumu 5 000,00 € previedol na účet školy. Žiadosti a pokynu nájomca vyhovel.

V rámci vykonávanej kontroly plnenia zmlúv bolo následne zistené, že skutkový stav nie je v súlade s platnou a účinnou Nájomnou zmluvou č. 1/2015; ÚEZ č. 170/2015 a tiež nie je dodržaný osobitný zreteľ, tak ako bol schválený miestnym zastupiteľstvom.

Detské ihrisko slúžiace potrebám materskej školy už je čiastočne vybudované na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/85, k. ú. Nové Mesto a jeho úplnému dokončeniu bráni len rekonštrukcia          kanalizačnej prípojky. Nedodržanie schváleného osobitného zreteľa nebolo spôsobené nájomcom. Nájomca bol ochotný povinnosti z nájomnej zmluvy splniť, čo v samom závere dokazuje aj                skutočnosť, že na základe žiadosti zo strany riaditeľa školy, nájomca nezrealizoval pôvodne            zamýšľané detské ihrisko s bezúdržbovým povrchom a súčasne rešpektoval pokyn a zložil v prospech školy sumu 5 000,00 €. 

V záujme vyriešenia vzniknutej situácie predkladáme tento materiál, ktorého cieľom je zmena         definovania osobitného zreteľa, ktorý odráža skutkový stav v tejto veci, t. j. na už existujúcom             detskom ihrisku bude pod jednotlivými hracími prvkami umiestnený bezúdržbový, umývateľný      povrch, ktorý bude spĺňať všetky hygienické a bezpečnostné parametre; celkový rozsah tohto povrchu bude predstavovať 112,50 m2. Detské ihrisko bude slúžiť výhradne deťom navštevujúcim materskú školu a žiakom prvého stupňa základnej školy. 

Nájomca je o celej veci informovaný a s navrhovaným riešením súhlasí. Voči škole, resp. voči          mestskej časti si nebude uplatňovať žiadne finančné nároky. 



 







