

M e s t s k á    č a s ť   B r a t i s l a v a  -  N o v é   M e s t o



Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 14.02.2017










Návrh 
na schválenie zámeru na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby reštaurácie Snežienka



Predkladá :						Materiál obsahuje :
Ing. Robert Molnár					1. Návrh uznesenia
riaditeľ EKO-podniku VPS			2. Dôvodovú správu 
							3. Protokol o zverení
4. Výpis z LV, snímku z KM 
						
								
							

Spracovateľ :						Stanovisko právnej skupiny : 
Ing. Robert Molnár					- nie je potrebné
riaditeľ EKO-podniku VPS				














Február 2017
NÁVRH UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:


EKO-podniku VPS zámer na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže: 

●	na prenájom stavby so súpisným číslom 2827, reštaurácia Snežienka na pozemku parc.č. 19614/6; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275;
●	na prenájom častí pozemkov parcely registra “C“ č. 19614/6 vo výmere 797 m²; č. 19614/7 vo výmere 573 m²; č. 19614/9 vo výmere 622 m²; všetko Zastavané plochy a nádvoria, zapísaných  na LV č. 2275, nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady; 
●	za účelom sanácie, dostavby a  sprevádzkovania reštaurácie/stravovacieho zariadenia;
●  	majetok zverený v správe EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO 00 491 870;


	


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami





















DÔVODOVÁ  SPRÁVA	

	
Účelom predkladaného materiálu je schváliť zámer na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu bývalej Reštaurácie Snežienka, stavba so súpisným číslom 2827, postaveného na pozemku parc.č. 19614/6; katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2275.

Zámerom prenájmu objektu je snaha o obnovu funkcie a prevádzky reštaurácie, prípadne inej vhodne zvolenej formy stravovacieho/občerstvovacieho zariadenia, po predchádzajúcej sanácii a dostavby zdevastovaného objektu obchodnou verejnou súťažou vybraným nájomcom.

Uvedený majetok bol protokolom č. 185/2016 o zverení nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zo dňa 23.05.2016 zverený do správy organizácie.

Predmetný majetok je vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Uvedená stavba je po dlhých rokoch neriešenia stavu a pokračujúcej devastácie v  nebezpečnom, zdravie a životy ohrozujúcom technickom stave, pričom sa značne podieľa aj na výraznom poškodzovaní a devastácii priľahlých prevádzkovaných funkčných stavebných objektov lanovej dráhy v správe organizácie. Nakoľko samotné náklady na sanáciu a prípadnú dostavbu objektu prekračujú možnosti a kapacity správcu majetku, pričom  správca eviduje verejný záujem o zachovanie existencie objektu a prinavrátenie jeho pôvodnej funkcie, predkladá uvedený návrh zámeru.

Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupiteľstva a v Miestnej rade MČ BA-NM dňa 31.01.2017.  




















