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NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo

s ú h l a s í

s postúpením práv z Nájomnej zmluvy č. 122/2013 zo dňa 04.07.2000 v znení dodatku č. 1 zo dňa

04.08.2001, dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2008 a dodatku č. 3 zo dňa 04.12.2008 v súlade s § 9a ods. 9

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný

osobitného zreteľa

; zo spoločnosti FESTAP s.r.o., so sídlom Hattalova2, 831 03 Bratislava, IČO: 31 587 828 zapísanej

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B na pána

Agima Ljamu, bytom Za stanicou 10908/5, 831 04 Bratislava

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že spoločnosť Agim Ljama je na základe kúpnej zmlu-

vy a zmluvy o postúpení práv a prevode povinností zo dňa 26.03.2017 vlastníkom parkoviska „dočas-

ná spevnená plocha“, ktorá je situovaná na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/218 o výmere 320

m2, ostatné plochy, evidovanom na liste vlastníctva číslo 5510 pre katastrálne územie Nové Mesto.

Výstavba vonkajšieho parkoviska bola realizovaná na základe stavebného povolenia Okresného úradu

Bratislava III, odboru dopravy a cestného hospodárstva č.: ODaCH/2001/10901-ZDU zo dňa

29.08.2001. Užívanie stavby vonkajšieho parkoviska bolo povolené Rozhodnutím č. OD-

aCH/2001/20237-ZDU zo dňa 03.01.2002

; s podmienkou

pán Agim Ljama podpíše dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 122/2000 v lehote 60 dní odo dňa  schvá-

lenia tohto uznesenia. V prípade, ak pán Ljama Agim dodatok č. 4 k Nájomnej zmluvu č 122/2000

v uvedenej lehote nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť.

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 28.11.2017 bolo mestskej časti doručené oznámenie spoločnosti FESTAP, s.r.o. o uzavretí kúpnej

zmluvy a zmluvy o postúpení práv a prevode povinností zo zmluvy č. 122/2000 na pána Agima

Ljamu.

Predmetom nájomnej zmluvy č. 122/2000 je pozemok registra „C“ KN parc. č. 12780/218 o výmere

320 m2, k. ú. Nové Mesto. Na pozemku je umiestnená dočasná stavba „vonkajšie parkovisko“, ktorej

je pán Ljama Agim vlastníkom.

Nájomná zmluva je uzavretá na dobu určitú a to do 31.12.2018.

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov neobsahuje žiadnu zákonnú

úpravu vo vzťahu k postúpeniu práv z nájomnej zmluvy. Je však potrebné vychádzať zo samotného

prejavu vôle účastníkov, t.j. spoločnosti – FESTAP s.r.o. ako súčasného nájomcu a pána Ljamu Agima

ako možného budúceho nájomcu, ktorý má záujem byť nájomcom voči mestskej časti čomu svedčí

skutočnosť, že uhradil dlžné nájomné za rok 2017.

Analogický pre súhlas k postúpeniu práv nájomcu je potrebné použiť § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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