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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e


prenájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2 a parc. č. 15140/87, katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave, a to v celkovom rozsahu 1ﾠ700 m21 700 m2 

; za účelom zriadenia časti staveniska a to umiestnenie „bunkoviska“ k stavbe „Národný futbalový štadión“  

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.03.2018  

; pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO 31 355 161 

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení              neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

; za nájomné vo výške:	11,46 €/ m2/ rok

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca sa zaväzuje najneskôr k 31.03.2018           vybudovať a do majetku mestskej časti odovzdať trénigové ihriská v celkovej hodnote 283 816,71 € bez DPH, vymeniť okná a zrealizovať úpravu bytu v objekte základnej školy v celkovej hodnote 105 958,47 € bez DPH 


; za týchto podmienok:
nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť.





	s pripomienkami


	bez pripomienok










Dôvodová správa

V súvislosti s plánovanou výstavbou Národného futbalového štadióna a potrebou umiestnenia časti staveniska sa investor stavby v tejto veci obrátil na riaditeľa školy. Časť staveniska, ktorá by dočasne zaberala aj areál školy, predstavuje tzv. bunkovisko, umiestnenie buniek využívaných investorom,  zhotoviteľom, stavebným dozorom a ďalšími osobami stavby v súvislosti s plnením ich úloh v rámci stavby.

Rozsah nájmu bol určený nájomcom. Bunkovisko je situované k Bajkalskej ul., nezasahuje                    k ul. Trnavská cesta. Nájomca si je vedomý nutnosti odstránenia stromov, ktoré sa v danej časti                  nehnuteľnosti nachádzajú; v súčasnej dobe prebieha konanie o určení podmienok odstránenia drevín. Geometrický plán nebol žiadaný.

Výška nájmu je určená Znaleckým posudkom č. 252/2015 zo dňa 18.08.2016, ktorého úlohou bolo určenie ceny nájmu za 1m2/rok pre pozemky registra „C“ KN parc. č. 15140/2 a 15140/87. Výška nájmu predstavuje 11,46 €/m2/rok, čo pri záberu 1ﾠ700 m21 700 m2 predstavuje ročný príjem 19 482,00 €.         Nájmy, ktoré má škola uzavreté v predchádzajúcom období, predstavujú 10,00 €/m2/rok.             

Osobitný zreteľ je dôvodný vzhľadom k investícií, ktorú nájomca v rámci vyvolaných investícií               preinvestuje do majetku mestskej časti, t. j. vybudovanie nových trénigových ihrísk v celkovej         hodnote 283 816,71 € bez DPH, výmene okien na objekte základnej školy a úprave bytu v objekte základnej školy v celkovej hodnote 105 958,47 € bez DPH.  





