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NÁVRH  UZNESENIA:

Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia 24/21 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo dňa
10.apríla 2018 v časti písm. b) tak, že sa vypúšťa text v znení

„; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.07.2018“

a nahrádza sa textom v znením: „; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do protokolárneho
odovzdania komunikácie a chodníka vybudovaných na Predmete nájmu Prenajímateľovi“

- bez pripomienok

- s pripomienkami
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Dôvodová správa

V súvislosti s prípravou nájomných zmlúv k prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 15140/2,
parc. č. 15140/87, parc. č. 15140/9, parc. č. 15140/80, parc. č. 15140/81 a parc. č. 11279/5
v katastrálnom území Nové Mesto, bola vznesená pripomienka nájomcu vo veci úpravy trvania
nájomnej zmluvy vo vzťahu k pozemku registra „C“ KN parc. č. 11279/5.

Nájomca navrhuje zmenu pôvodne navrhovanej doby nájmu (do 31.07.2018) upraviť tak, že doba
nájmu bude naviazaná na dobudovanie komunikácie na predmete nájmu. S pôvodne požadovanou
fixnou dobou nájmu nesúhlasí z dôvodu, že v súčasnej dobe ešte nemá vydane stavebné povolenie na
komunikáciu, t. j. nevieme zaručiť pôvodne navrhovaný termín (do 31.07.2018), keďže samotnú
realizácií stavby odhaduje na cca 3-4 mesiace od zahájenia prac na základe právoplatného stavebného
povoleniu.

Vzhľadom k uplatnenej pripomienke nájomcu, ktorá vo svojej podstate znamená finančný príjem pre
rozpočet mestskej časti, predkladáme návrh na zmenu uznesenia č. 24/21 Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
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