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Návrh uznesenia:


Miestna rada 

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu


s c h v á l i ť

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 09/30 v poslednej časti textu uznesenia, kde sa text „za celkovú cenu nájmu vo výške 0,031€ m2/rok bez DPH, pričom Istrochem reality, a.s. je platcom DPH na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01.01.2016“

mení a jeho nové znenie je nasledovné: 

„za celkovú cenu nájmu vo výške 0,03 €/m2/rok bez DPH, pričom Istrochem reality, a.s. je platcom DPH, na obdobie 8 rokov s účinnosťou od 01.01.2016. V prípade zvýšenia dane z nehnuteľnosti za predmetné pozemky, sa cena nájmu zvýši o alikvótnu časť, o ktorú sa zvýšila sadzba dane z nehnuteľnosti oproti platnej sadzbe dane z nehnuteľnosti v čase účinnosti nájomnej zmluvy.“ 



a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami













Dôvodová správa:

Vlastník predmetných pozemkov spol. Istrochem Reality, a.s. (prenajímateľ) tieto pozemky nemal záujem odpredať, avšak vznikla možnosť prenájmu MČ za cenu len vo výške sadzby dane z nehnuteľnosti, a to za účelom revitalizácie celého územia lokality námestia Biely kríž, v rozsahu:

	revitalizácie samotného parku Biely Kríž v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie,

revitalizácie detských ihrísk nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch, vrátane prislúchajúcich športovísk,
odstránenia suchých stromov a kríkov, ako aj náhradnú výsadbu a starostlivosť o zeleň,
budovania kontajnerových stojísk na základe samostatných osobitných dohôd, t.j. výlučne na základe osobitného súhlasu prenajímateľa, 
	umiestňovania mestského mobiliáru pre verejnosť (napr. lavičky, smetné koše, atď.) na základe samostatných osobitných dohôd, t.j. výlučne na základe osobitného súhlasu prenajímateľa,
rekonštrukcie a opráv komunikácií a chodníkov.

Nájom predmetných pozemkov bol schválený na 9. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa konalo dňa 13.10.2015, a to uznesením č. 09/30, za cenu vo výške 0,031 €/m2/rok, čo predstavovalo hodnotu výšky platnej sadby dane z nehnuteľností v danom čase. 

Nakoľko v súčasnej dobe prebieha schvaľovanie zvyšovania daní z nehnuteľnosti Hlavným mestom SR Bratislavou, spoločnosť Istrochem Reality, a.s. požaduje, aby v nájomnej zmluve bolo zakotvené ustanovenie umožňujúce zvýšenie nájomného v prípade zvýšenia dane z nehnuteľnosti za predmetné pozemky, a to o alikvótnu časť, o ktorú sa zvýšila sadzba dane z nehnuteľnosti oproti platnej sadzbe dane z nehnuteľnosti v čase účinnosti nájomnej zmluvy.

V prípade, ak uvedené nebude akceptované, z dôvodu predpokladaného zvýšenia nákladov pre Istrochem Reality, a.s. vo vzťahu k reálnemu zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, spoločnosť nájomnú zmluvu neuzatvorí a predmetné pozemky mestskej časti Bratislava-Nové Mesto neprenajme. 




