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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu


s c h v a ľ u j e

zverenie nehnuteľného majetku
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 22074/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého  hodnota je 19 518,02 € 
	pozemok registra „C“ KN parc. č. 13210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Nové Mesto, ktorého  hodnota je 2 389,96 € 


; s podmienkou, že preberajúca príspevková organizácia nie je oprávnená zverené nehnuteľnosti prenajímať alebo dať do výpožičky tretím osobám 

a

zverenie dlhodobého majetku dlhodobý majetok pod názvom „Rekonštrukcia pri parku Biely Kríž časť pri PNS“, inventárne číslo: 7471370, ktorého hodnota je 18 398,40 € 

; do správy príspevkovej organizácie Eko – podnik verejnoprospešných služieb za účelom vykonávania údržby a starostlivosti 






a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami










Dôvodová správa

Protokolom č. 11 88 0256 13 00  zo dňa 09.08.2013 boli do správy mestskej časti z majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverené pozemky registra „C“ KN:
	parc. č. 13210/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 
	parc. č. 22074/14 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 392 m2 


; katastrálne územie Nové Mesto, evidované na liste vlastníctva číslo 1. Spolu s uvedenými nehnuteľnosťami boli mestskej časti zverené aj všetky práva a záväzky s nimi spojené. Na základe uvedeného mestská časť za časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 22074/14, a to v rozsahu 9 m2 poberá nájom z titulu Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0330 08 00 vo výške  1 090,42 € / ročne.

Mestská časť pozemok registra „C“ KN parc. č. 22074/14 revitalizovala, a to vybudovanie nového chodníka, vykonanie sadovníckych prác, osadenie drobného mestského mobiliáru. Práce boli realizované na základe Zmluvy o dielo č. 224/2014 zo dňa 30.10.2014 (ZoD je zverejnená na web adrese mestskej časti) spoločnosťou ARZA – Architektúra záhrad, spol. s r.o.. Hodnota dlhodobého majetku predstavuje sumu 18 398,40 €. 

Predmetom zverenia nie sú žiadne záväzkové vzťahy, ktoré sa týkajú užívania zverovaných pozemkov. 


 

