

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka



Materiál  na  rokovanie  Miestneho  zastupiteľstva
mestskej  časti  Bratislava – Petržalka  konaného 
dňa  27. februára  2007


Materiál  číslo : 20 /2007


K bodu :  Návrh  na  dokúpenie  nehnuteľností – pozemkov  pre  žiadateľa 
                Ing. Jána  Strapca, Björnsonova č. 3, Bratislava



Predkladá: 		                                               Návrh  uznesenia : 	

PhDr.František  Guth,                                                Miestne  zastupiteľstvo  mestskej
prednosta                                                                    časti  Bratislava – Petržalka 


							 schvaľuje
                                                                                 

Prerokované :                                                            odpredaj  nehnuteľností -  pozemkov 
                    						v   k. ú. Petržalka,  parc.  č.  3662/44        
v  miestnej  rade                                                        o  výmere  86 m2  a  parc. č. 3662/45
dňa  13. februára  2007                   		            o   výmere  111 m2,  spolu o výmere  
                                                                                  197 m2, ostatná   plocha, podľa  geo -
                                                                                  metrického  plánu  č . 7/06   zo   dňa 
                                                                                  16. 2.2006,  za   cenu   4 000,- Sk/m2
                                                                                                                           pre   žiadateľa     Ing.  Jána  Strapca,  
                                                                                  Björnsonova  č. 3, Bratislava. 				                                                              

Spracoval :

Mgr. Daniela Grajciarová
odd. SMM








Dôvodová  správa


k  bodu :  Návrh na dokúpenie nehnuteľností -  pozemkov  pre žiadateľa Ing.Jána Strapca,  
                Björnsonova č. 3, 811 05  Bratislava 



Žiadateľ :  Ing. Ján Strapec, Björnsonova  č. 3,811 05 Bratislava

Predmet :  nehnuteľnosti  -   pozemky   v   k. ú. Petržalka , parc. č. 3662/44  o výmere  86 m2, 
                 ostatná   plocha    a   parc. č. 3662/45   o  výmere 111 m2,  spolu  o výmere 197 m2,  
                 ostatná   plocha, vzniknutých   podľa   geometrického   plánu  č. 7/2006   zo    dňa 
                 16. 2. 2006,  vyhotovený   Ing.  Vladimírom   Peťkom, úradne   overený    dňa 1.3. 
                 2006  pod  č. 49/2006   Správou  katastra  pre  hlavné  mest o  SR  Bratislavu, Ing.                 
                 Magdalénou   Cipovou, LV č. 2159, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava. 
                 Pozemok  bol  zverený do správy  mestskej  časti   Bratislava – Petržalka  protoko- 
                 lom č. 78 – 91 zo dňa 1.11.1991. 


Navrhovaná  cena :  4 000,- Sk/m2, 788 000,- Sk (  z toho 45% MČ – 354   600,- Sk  )


Odôvodnenie :  Žiadateľ  je  vlastníkom  pozemku   v k.ú. Petržalka, parc. č.  3662/39, ktorý 
                         odkúpil na  základe  prijatého  uznesenia  č. 242   Miestneho   zastupiteľstva 
                         mestskej  časti Bratislava – Petržalka  zo dňa 28.6.2005, kde  bola stanovená 
                         cena 3 000,- Sk/m2 za  účelom vybudovania  objektu „ Polyfunkčné centrum  
                         Panónska cesta – sever “ – C. 
 		 V zmysle   predloženej   projektovej  dokumentácie  stavba   má  predsunuté 
                         vstupy, rampy a schody  do budovy, pod  ktorými  je  taktiež  potrebné  mať 
                         majetkoprávne   vysporiadané   pozemky   a   zároveň  budú  slúžiť  ako  ko- 
                         munikačná  plocha  okolo  objektu.
  		  Z vyššie uvedeného dôvodu žiadateľ požiadal o dokúpenie   pozemkov, parc.		  č. 3662/44  o  výmere  86 m2   a  parc. č. 3662/45  o  výmere 111 m2,   spolu   
                         o  výmere 197 m2, ostatná  plocha.                           
		  Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 15.1.2007                    		  a  komisie  správy  miestneho  majetku  a  miestnych  podnikov  dňa 5.2.2007, 
                          ktorá  odporučila  predaj  pozemku  za  cenu   minimálne  3 200,- Sk/m2.
                          
                         Miestna  rada mestskej časti Bratislava – Petržalka  dňa 13.2.2007 po preroko-
                         vaní   odporučila   Uznesením   č. 10     Miestnemu   zastupiteľstvu    mestskej  
                         časti  Bratislava  –  Petržalka  schváliť   odpredaj   nehnuteľností  -  pozemkov 
                         v  k.ú. Petržalka,  parc.č. 3662/44  o  výmere  86 m2  a  parc.č.  3662/45  o vý -
                         mere  111 m2,  spolu  o  výmere  197 m2, ostatná   plocha, podľa  geometrické- 
                         ho  plánu č. 7/06 zo  dňa  16.2.2006,  za   cenu   4 000,- Sk/m2   pre   žiadateľa  
                         Ing. Jána  Strapca, Björnsonova  č.3, Bratislava.    


