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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada  

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

a) schváliť  návrh  zmluvy  o budúcej  darovacej  zmluve  podľa  prílohy  č.  1  tohto  uznesenia 

so  spoločnosťou  BB FINANCE  s.  r.  o.  so  sídlom Haanova  14,  851  04  Bratislava,  IČO: 

44 756 640 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 

číslo: 58270/B 

b) schváliť  návrh  zmluvy  o budúcej  darovacej  zmluve  podľa  prílohy  č.  2  tohto  uznesenia 

so spoločnosťou MIVO DEVELOPMENT s. r. o., so sídlom Námestie sv. Egídia 97/42, 058 

01 Poprad, IČO: 36 504 394, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka číslo: 16084/P 

s podmienkami:

a) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluvu podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia najneskôr v lehote 

60 dní  odo dňa schválenia tohto uznesenia.  V prípade,  že darca v uvedenej  lehote zmluvu 

o budúcej zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť

b) darca podpíše zmluvu o budúcej zmluvu podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia najneskôr v lehote 

60 dní  odo dňa schválenia tohto uznesenia.  V prípade,  že darca v uvedenej  lehote zmluvu 

o budúcej zmluve nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Mestská  časť,  BB  FINANCE  s.  r.  o.  a  MIVO DEVELOPMENT s.  r.  o. majú  spoločný  záujem 

na rekonštrukcii jestvujúcej komunikácie tretej triedy na Tupého ulici (SO 101 – v staničení km 0,00 –  

0,21700) a vybudovaním novej komunikácie s jej napojením na jestvujúcu komunikáciu Tupého, tzv. 

predĺženie komunikácie na Tupého ulici (SO 102 – v staničení km 0,21700 – 0,31870). Záväzným 

stanoviskom  mestská   časť  (č.  j.  7673/2017/UKSP/VIDM  zo  dňa  03.07.2017)  pre  žiadateľa  BB 

FINANCE  s. r. o., overila zastavovacie podmienky pre stavbu: „Rekonštrukcia a predĺženie Tupého 

ulice v staničení km 0,00 – 0,31870“ v lokalite Vtáčnik na pozemkoch v katastrálnom území Vinoh-

rady a týmto potvrdila, že Stavba je v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás. 

Mestská  časť  má  záujem  vystupovať  ako  stavebník  uvedenej  stavby.  Účelom  tohto  materiálu  je  

zabezpečenie  majetkovoprávnych  vzťahov  k dotknutým  nehnuteľnostiam,  ktoré  sú  toho  času  vo 

výlučnom vlastníctve uvedených spoločností. 

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava -  

Nové  Mesto  a  s  majetkom  zvereným jej  do  správy  hlavným mestom SR Bratislavou,  schvaľuje 

miestne  zastupiteľstvo  odplatné  a bezodplatné  nadobúdanie  nehnuteľného  majetku  do  vlastníctva 

mestskej časti. 
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