3

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 15.12.2015


Návrh na schválenie predaja pozemkov 
registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto,         
v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom Tranovského 47, Bratislava

Predkladá:

Materiál obsahuje:

Mgr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta 



Zodpovedný:

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



Spracovateľ: 
Mgr. Zuzana Kozáková
referentka odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov



Na rokovanie prizvať: 

zodpovedného a spracovateľa



	Návrh uznesenia
	Dôvodová správa

3. Žiadosť
4. Výpis z LV č. 5567
5. Výpis z LV č. 5453
6. Kópia katastrálnej mapy
7. Predchádzajúci súhlas primátora
8. Znalecký posudok č. 240/2014

december 2015
















 










Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 


s c h v a ľ u j e

predaj pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto
	parc. č. 12932/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2,
	parc. č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2,

parc. č. 12932/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2,
parc. č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2,
; vedených na LV č. 5567, 
v prospech p. Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava a manžela p. Štefana Kleina, bytom Tranovského 47 Bratislava

; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že na predmetných pozemkoch sa nachádzajú garáže vo výlučnom vlastníctve p. Malvíny Kleinovej: 
- 	na parc. č. 12932/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2 garáž so súpisným číslom 5705;
- 	na parc. č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2 garáž so súpisným číslom 4796;
- 	na parc. č. 12932/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 garáž so súpisným číslom 12605;
- 	na parc. č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2 garáž so súpisným číslom 4612.

; za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty citovaných nehnuteľností stanovenú znaleckým posudkom č. 240/2014 zo dňa 28.08.2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške:

3.200,- €
 
; za podmienok:
	kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná v lehote 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve 

kúpna cena bude uhradená v lehote 10 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
	v prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť

v prípade, že kúpna cena nebude kupujúcou v uvedenej lehote uhradená, toto uznesenie stratí platnosť.


a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami





DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Pani Malvína Kleinová (ďalej len „žiadateľka“) požiadala dňa 18.11.2013 o odkúpenie pozemkov registra „C“ KN, v k.ú. Nové Mesto:
- 	parc. č. 12932/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2, na ktorom je postavená garáž so súpisným číslom 5705 vo vlastníctve žiadateľky;
- 	parc. č. 12932/28, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2, na ktorom je postavená garáž so súpisným číslom 4796 vo vlastníctve žiadateľky;
- 	parc. č. 12932/29, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2, na ktorom je postavená garáž so súpisným číslom 12605 vo vlastníctve žiadateľky;
- 	parc. č. 12932/31, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9 m2, na ktorom je postavená garáž so súpisným číslom 4612 vo vlastníctve žiadateľky.

Vyššie uvedené pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava–Nové Mesto.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, ak sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.

Vzhľadom na to, že predmetné pozemky sú pozemkami, na ktorých sú postavené stavby vo vlastníctve žiadateľky, je možné ich odpredať v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí.
Vzhľadom na to, že žiadateľka je vydatá a podľa jej vyjadrenia nemá zrušené ani zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a má záujem nadobudnúť pozemok pod garážou spolu s manželom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v súlade s § 143 Občianskeho zákonníka bude nadobúdateľom pozemkov aj jej manžel p. Štefan Klein.

Kúpna cena za všetky uvedené pozemky bola stanovená znaleckým posudkom č. 240/2014 zo dňa 28.08.2014 vyhotoveným Ing. Petrom Vinklerom vo výške 3.200,- €.

Predchádzajúci súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy s predajom uvedených pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 240/2014 bol udelený dňa 22.10.2015. 













