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Spracovateľ:
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Návrh uznesenia :


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka po prerokovaní

r u š í

časť uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
- č. 183 zo dňa 29. 04. 1996 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Znievskej
  ul. 15, Bratislava spoločnosti OMNICO, s.r.o., Wolkrova ul. 23, Bratislava
- č. 183 zo dňa 29. 04. 1996 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnian-
  kovej ul. 5, Bratislava manž. Bystričanovým, Rovniankova ul. 7, Bratislava
- č. 299 zo dňa 25. 03. 1997 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Haanovej       
   ul. 1, Bratislava Ladislavovi Liptákovi, Bulíkova ul. 21, Bratislava
- č. 455 zo dňa 11. 09. 1998 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Osuského 
  ul. 1, Bratislava spoločnosti AUTO POSOLDA, s.r.o., Osuského ul. 1, Bratislava 
- č. 74 zo dňa 28. 09. 1999 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnianko-
  vej ul. 15, Bratislava Gabriele Černej, Doležalova ul. 15, Bratislava
- č. 106 zo dňa 07. 12. 1999 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnianko-
  vej ul. 2, Bratislava Márii Lajchovej, Nad lúčkami 53, Bratislava




























Dôvodová správa


     Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov  mestská časť  Bratislava-Petržalka vykonáva v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov, v znení zmien a doplnkov a  v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. 
   
     V súvislosti s prevodom vlastníctva nebytových priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka navrhujeme zrušiť časť uznesení, ktorým bol odsúhlasený odpredaj nebytových priestorov:

- č. 183 zo dňa 29. 04. 1996 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Znievskej
  ul. 15, Bratislava spoločnosti OMNICO, s.r.o., Wolkrova ul. 23, Bratislava
  - z dôvodu, že bol ukončený nájomný vzťah a nedošlo k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy 

- č. 183 zo dňa 29. 04. 1996 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnian-
  kovej ul. 5, Bratislava manž. Bystričanovým, Rovniankova ul. 7, Bratislava
  - z dôvodu, že i napriek písomnej výzve neprejavili záujem od odkúpenie nebytového pries-
  toru

- č. 299 zo dňa 25. 03. 1997 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Haanovej       
   ul. 1, Bratislava Ladislavovi Liptákovi, Bulíkova ul. 21, Bratislava
   - z dôvodu, že nebytový priestor bol predaný vlastníkom bytov ako spoločné časti a zaria-
     denia bytov

- č. 455 zo dňa 11. 09. 1998 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Osuského 
  ul. 1, Bratislava spoločnosti AUTO POSOLDA, s.r.o., Osuského ul. 1, Bratislava 
- z dôvodu, že  nebytový  priestor  sa  nachádza pod terasou obytného domu ako garáže 
  a odpredaj garáží bol pozastavený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
  Bratislava-Petržalka č. 58 zo dňa 24. 06. 2003

- č. 74 zo dňa 28. 09. 1999 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnianko-
  vej ul. 15, Bratislava Gabriele Černej, Doležalova ul. 15, Bratislava
  - z dôvodu, že i napriek písomnej výzve neprejavila záujem o odkúpenie nebytového pries-
     toru

- č. 106 zo dňa 07. 12. 1999 v časti súhlasu s odpredajom nebytového priestoru na Rovnianko-
  vej ul. 2, Bratislava Márii Lajchovej, Nad lúčkami 53, Bratislava
  - z dôvodu, že bol ukončený nájomný vzťah a nedošlo k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy



     Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 21. 08. 2007, v komisii podnikateľských činností dňa 11. 09. 2007 a vo finančnej komisii dňa 08. 10. 2007               (stanoviská komisií v prílohe).

Stanovisko
komisie podnikateľských činností zo dňa 11. 09. 2007



Prítomní :         -  Ing. Jiří Rusnok
   -  Ing. Anton Brath
                          -  Ing. Miloslav Košina
-  Stanislav Fiala 
                          -  Andrea Jakubíková      
Ing.  Klaudia Plačková


     Komisia podnikateľských činností na svojom zasadnutí dňa 11. 09. 2007 prerokovala Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Petržalka a zaujala nasledovné stanovisko: 

       Členovia komisie schválili predložený Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Petržalka.


Hlasovanie: za 5 (4poslanci, 1 neposlanec ),  proti  0 , zdržal sa 0		                                       











                                                                                                      Ing. Jiří Rusnok, v.r.
                                                                                                                 predseda  
                                                                                              komisie podnikateľských činností











Za správnosť: Ing. Klaudia Plačková

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 8.10.2007


Prítomní: : Mgr. Belohorec, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, Mgr. Bakerová-Dragúňová, p. Števove, MUDr. Janota, PhD., CSc
Neprítomní: Ing. Weissensteiner,  Ing. Plšek, Ing. Kocka 



K bodu : 
Návrh na zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-     
Petržalka

Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu uvedený materiál schváliť.
Hlasovanie :
Prítomní : 6
Za           : 5
Proti        :0
Zdržal sa :1



V Bratislave 8.10.2007                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
                                                                                             predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček


