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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo    

s c h v a ľ u j e

predaj pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 19477/17 ostatné plochy vo výmere 11 m²11 m², zapísaná na LV č. 3673 
- parc. č. 19477/28 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 81 m²81 m², zapísaná na LV č. 3673
všetko katastrálne územie Vinohrady

; v prospech SR – Národný onkologický ústav, so sídlom Klenová 1, 831 01 Bratislava,                         IČO: 00 165 336

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení             neskorších predpisov

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú Znaleckým           posudkom č. 188/2016 zo dňa 07.06.2016 a Doplnením č. 1 znaleckého posudku č. 188/2016 zo dňa 19.06.2016 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom,  t. j. za kúpnu cenu:

celkovo 15 900,00 €


za týchto podmienok:
	kúpna zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve a  kúpna cena bude uhradená v lehote 20 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy všetkými zúčastnenými. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stráca platnosť;


	kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho uhradiť z titulu bezdôvodného užívania za  pozemok registra „C KN parc. č. 19477/17, k. ú. Vinohrady:
	za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 

za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok
a 
za pozemok 19477/28, k. ú. Vinohrady:
	za rok 2014 cenu 6,94/m2/rok 

za rok 2015 cenu 7,05/m2/rok



	s pripomienkami


	bez pripomienok






DȎVODOVÁ SPRÁVA

Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10  Bratislava (ďalej len ako „žiadateľ“) požiadal ešte v roku 2011 o odkúpenie pozemkov registra „C“ KN parcely č. 19477/17, ostatné plochy o výmere          11 m2 a parcely č. 19477/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísané na LV č. 3673        v k. ú. Vinohrady vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverených do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na základe Protokolu č. 63/91. Tejto žiadosti bolo vyhovené. Z dôvodov na strane žiadateľa vklad vlastníckeho práva v prospech žiadateľa nebol povolený. Zaplatená časť kúpnej ceny bola zo strany mestskej časti žiadateľovi vrátená a žiadateľ bol zároveň vyzvaný, aby oznámil, či ešte trvá jeho záujem o prevod vlastníckeho práva k citovaným nehnuteľnostiam.

Dňa 04.04.2016 pod sp. zn. žiadateľa č. 243/16/OSr/Alsch žiadateľ písomne potvrdil, že má stále  záujem o prevod vlastníckeho práva k citovaným nehnuteľnostiam.

Následne bol vypracovaný znalecký posudok č. 188/2016 a jeho doplnenie č. 1, z ktorého vyplýva, že všeobecná hodnota nehnuteľností celkom predstavuje sumu 15 900,00 €:
	1m2 za parc. č. 19477/17 = 173,16 €; 173,16 € x 11m2 = 1 904,76 € 
1m2 za parc. 19477/28 = 173,16 €; 173,16 € x 81 m2 = 14 025,96 €


Celkovo 15 930,72 € a po zaokrúhlení VŠH spolu 15 900,00 € 

Účelom prevodu vlastníckeho práva je usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k areálu žiadateľa, keďže predmetné pozemky užíva – parc. č. 19477/28 je zastavaná budovou Pavilónu radiačnej            onkológie a parc. č. 19477/17 je pozemkom priľahlým k tejto budove. Oba pozemky sú súčasťou        areálu žiadateľa.  

V zmysle odborného stanoviska hlavného architekta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z hľadiska koncepcie územného rozvoja nie sú známe žiadne okolnosti vylučujúce predaj vyššie               citovaných pozemkov. 

V súlade s ustanovením článku 80 ods. 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy požiadaný o predchádzajúci písomný súhlas k odpredaju predmetných pozemkov. Predchádzajúci súhlas bol udelený pod č. 05 01 0047 16 zo dňa 28.07.2016.

V zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa ustanovenia odsekov 1 až 7 nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí          neoddeliteľný celok so stavbou. 










