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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–NOVÉ MESTO

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 10.04.2018

Návrh na schválenie Dodatku č.1

k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov
a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou

Predkladateľ: Materiál obsahuje:
JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta

Zodpovedný:
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
vedúca odd. právneho, podnikateľských
činností, evidencie súpisných čísiel
a správy pozemkov

Spracovateľ:
JUDr. František Chamula
referent oddelenia právneho,
podnikateľských činností, evidencie
súpisných čísiel a správy pozemkov

Na rokovanie prizvať:
zodpovedného

  1. Návrh uznesenia
  2. Dôvodová správa
  3. Prílohy – orientačná tabuľka
                   - Dodatok č. 1
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1
k Zásadám prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
z 26.8.2016 v aktuálnom znení, konkrétne zmeniť text ustanovenia § 3, bod 12, pod bod I,
tretia odrážka takto:

„ - cena nájomného za umiestnenú stavbu garáže vo vlastníctve tretej osoby na  pozemkoch v:

     k. ú. Nové Mesto, lokalita           Bartoškova,  Budyšínska,  Šancová, Varšavská,  Pluhová
                                                            Tetmayerova,     Za  kasárňou,    Halašova,     Riazanská,
                                                            Robotnícka,   Semianova,   Seznevského,   Gavlovičova,
     k. ú. Vinohrady, lokalita             Opavská,  Hlavná, Sudová, Jelšová, Ambrova, Vidlicová
                                                            Guothova,

vo výške 8,00 €/m²/rok

s účinnosťou od 01.01.2019

a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami
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Dôvodová správa:

Po prevedenom audite existujúcich nájomných zmlúv uzavretých na prenájom pozemkov MČ
Bratislava-Nové Mesto (resp. pozemkov zverených do správy hl. m. SR Bratislavou), pod
garážami vo vlastníctve tretích osôb a porovnaním cien určených za prenájom pozemkov
podľa platných Zásad prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s cenami, za ktoré prenajímajú takéto pozemky ostatné
mestské   časti,   bolo  konštatované,   že   Mestskou  časťou  stanovená   výška   nájomného –
3,00 €/1m²/rok, je nižšia ako cena za prenájom v porovnateľných lokalitách ostatných
mestských častí. (viď priložená orientačná tabuľka).

Pôvodne  navrhnutá  cena  za  prenájom  6,50  €  /  m²  /  rok  bola  na  zasadnutí  Miestnej  rady
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 20.03.2018 upravená na čiastku 8,00 € / m² / rok
a to s prihliadnutím na pretrvávajúci záujem vlastníkov garáží aj naďalej využívať pozemky,
na ktorých sú garáže vybudované, ako aj s prihliadnutím na nie zanedbateľnú lukratívnosť
lokalít, v ktorých sa predmetné pozemky nachádzajú.
Úprava ceny za prenájom od 01.01.2019, na čiastku 8,00 € / m² / rok, tak ako bola určená
v návrhu uznesenia, je opodstatnená.
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