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marec 2017

Návrh uznesenia

Miestna rada  
po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

s c h v á l i ť  

prenájom novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/18, ostatné plochy vo výmere 827 m2, ktorý vznikol oddelením z parc. č. 13525/1 a je evidovaný geometrickým plánom č. 136/2016 zo dňa 19.12.2016, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOŠ – g.k., s.r.o., Radlinského 28, 811 07           Bratislava, IČO: 35 943 246

; prenajímateľom je spoločnosť Istrochem Reality, a.s. so sídlom Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525

; za nájomné vo výške 26,00 € / rok, ku ktorej bude účtovaná príslušná sadzba DPH 

; za účel vybudovania a prevádzkovania detského ihriska  

; na dobu 10 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy





S podmienkou:
Nájomná zmluva bude zo strany prenajímateľa – Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, 836 05           Bratislava, IČO: 35 797 525 podpísaná v lehote 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom              zastupiteľstve. Pokiaľ prenajímateľ nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote podľa prvej vety, toto           uznesenie stráca platnosť.




	s pripomienkami


	bez pripomienok











DȎVODOVÁ SPRÁVA

Občianske združenie Dimitrovka so sídlom Nobelova 3, 831 02 Bratislava, IČO: 42 268 516 požiadalo mestskú časť o vybudovanie detského ihriska v parku v lokalite ul. Nobelova. Občianske združenie vo veci vybudovania detského ihriska už predtým oslovilo vlastníka pozemku - spoločnosť Istrochem Reality, a. s., ktorá súhlasila s vybudovaním detského ihriska, pričom jednou z podmienok súhlasu je uzavretie nájomnej zmluvy s mestskou časťou.

Na základe podkladov občianskeho združenia bol vypracovaný geometrický plán č. 136/2016 zo dňa 19.12.2016, ktorým je z pôvodnej parcely číslo 13525/1 odčlenená parcela číslo 13525/18 vo výmere 827 m2.

Mestská časť požiadala vlastníka o prenajatie novovytvoreného pozemku parc. č. 13525/18, ostatné plochy o výmere 827 m2 v katastrálnom území Nové Mesto za účelom vybudovania a prevádzkovania detského ihriska. Dobu nájmu sme navrhli na desať rokov s možnosťou jej opcie na ďalších desať rokov. Výšku nájmu sme navrhli v sadzbe dane z nehnuteľnosti. 

Dňa 07.03.2017 bola mestskej časti doručená odpoveď – stanovisko vlastníka, ktorého obsahom je udelenie súhlasu k prenájmu s účelom užívania – vybudovanie a prevádzkovanie detského ihriska. Istrochem Reality, a.s. súhlasí s dobou prenájmu na desať rokov, avšak k navrhovanej opcií sa           nevyjadril. Platí teda, že vlastník súhlasí s prenájmom na dobu určitú a to desať rokov. 

Nájomné celkovo predstavuje sumu 31,20 €/rok a pozostáva z ceny nájmu v sume 26,00 €/rok a dane z pridanej hodnoty, ktorá v súčasnej dobe predstavuje sadzbu 20%.              



