Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materi€l na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 09. marca 2010
Materi€l č…slo: 484/2010

K bodu : Nƒvrh na odpredaj nebytov„ho priestoru - garƒžov„ho stƒtia na Gercenovej ul.
č. 8/G, Bratislava ___________________________________________________

Predklad€:
Mari€n Miškanin
prednosta M‡

Prerokovanˆ :
v Miestnej rade mestskej časti
Bratislava-Petržalka
dňa 23. febru€ra 2010

Spracoval:
Ing. Klaudia Plačkov€
ved‰ca refer€tu podnikateľskŠch činnost…
oddelenia nakladania s majetkom

N€vrh uznesenia:
v pr…lohe

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
podľa ‹ 9a ods. 1 p…sm. c) z€kona č. 258/2009 Z. z. ktorŠm sa men… a dopĺňa z€kon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obc… v znen… neskorš…ch predpisov odpredaj nebytovˆho priestoru
gar€žovˆho st€tia č. 8/G/19 na Gercenovej ul. 8/G, Bratislava o vŠmere 11, 48 m2 pre
JUDr. Danielu Franzenov‰, Pečnianska 33, 851 01 Bratislava za cenu 10 200,00 €
(307 285,20 Sk) s podmienkami:
1. K‰pna zmluva bude kupuj‰cim podp…san€ do 60 dn… od schv€lenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr…pade, že k‰pna zmluva nebude
kupuj‰cim v uvedenom term…ne podp…san€, toto uznesenie str€ca platnosť.
2. Kupuj‰ci uhrad… k‰pnu cenu naraz do 30 dn… od podp…sania k‰pnej zmluvy obidvomi
zmluvnŠmi stranami.

D•vodov€ spr€va
N€vrh na odpredaj nebytovˆho priestoru gar€žovˆho st€tia č. 8/G/19 nach€dzaj‰ceho sa
v obytnom dome s. č. 3522 postavenom na pozemku parc. č. 4709/24, 4710/24 v k. ‰.
Petržalka, na Gercenovej ul. č.8/G Bratislava
JUDr. Daniela Franzenov€, bytom Pečnianska 33, 851 01 Bratislava požiadala dňa
04. 02. 2010 mestsk‰ časť Bratislava-Petržalka o odk‰penie nebytovˆho priestoru gar€žovˆho
st€tia č. 8/G/19 nach€dzaj‰ceho sa v obytnom dome s. č. 3522 postavenom na pozemku parc.
č. 4709/24, 4710/24 v k. ‰. Petržalka, na Gercenovej ul. č.8/G Bratislava.
Už…vacie povolenie na stavbu „ Centrum Gercenova -1. stavba, PolyfunkčnŠ obytnŠ dom,
1. etapa“ na Gercenovej ulici nadobudlo pr€voplatnosť 16. 05. 2001. V z€padnej časti hlavnˆho
objektu sa nach€dza nebytovŠ priestor gar€žovˆ st€tie č.8/G/19 o vŠmere 11,48 m2, ktorŠ je
predmetom odpredaja. NebytovŠ priestor gar€žovˆ st€tie bolo prenajatˆ n€jomnou zmluvou
č. 719/2009 JUDr. Daniele Franzenovej, bytom Pečnianska 33, 851 01 Bratislava od
01.decembra 2009 do 30. novembra 2014. Ročnˆ n€jomnˆ: 796,65 € (n€jomnˆ je do 31.01. 2010
uhradenˆ).
Mestsk€ časť Bratislava-Petržalka požiadala o vypracovanie znaleckˆho posudku znalca
Ing. Jozefa Blan€ra, Vajnorsk€ 98/H, 831 04 Bratislava z d•vodu zistenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti nebytovˆho priestoru gar€žovˆho st€tia č. 8/G/19 nach€dzaj‰ceho sa
v polyfunkčnom obytnom dome s. č. 3522 na Gercenovej ulici č. 8/G, v Bratislave. Všeobecn€
hodnota vypoč…tan€ met’dou polohovej diferenci€cie bola vyč…slen€ na 10 200,00 € (307.285,20
Sk). V roku 2001 bola obstar€vacia cena nebytovˆho priestoru gar€žovˆho st€tia 293.338,00 Sk.
Mestsk€ časť Bratislava-Petržalka ako vlastn…k nebytovŠch priestorov gar€žovŠch st€t…
v polyfunkčnom objekte obytnˆho domu na Gercenovej ul.č. 8/G, Bratislava predala do
dnešnˆho dňa 20 gar€žovŠch st€t… za cenu stanoven‰ znalcom v znaleckŠch posudkoch. Zmluva
o prevode vlastn…ctva nebytovˆho priestoru sa uzatv€ra podľa ‹ 5 ods.1 z€kona NR SR
č. 182/1993 Z. z. o vlastn…ctve bytov a nebytovŠch priestorov v znen… neskorš…ch predpisov a
Občianskeho z€konn…ka. Pozemok pod nebytovŠm priestorom nie je predmetom predaja
z d•vodu, že mestsk€ časť nie je vlastn…kom pozemkov. V zmysle Štat‰tu hlavnˆho mesta SR
Bratislavy čl. 91 Rozpočtovˆ určenie pr…jmov hlavnˆho mesta a mestskŠch čast… ods. 1 Deľba
pr…jmov rozpočtu hlavnˆho mesta a rozpočtu mestskŠch čast… sa ustanovuje takto: p…sm. e)
z vŠnosu z predaja nehnuteľnˆho majetku mestskej časti sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy
a rozpočty mestskŠch čast… v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej
časti.
Materi€l bol prerokovanŠ v operat…vnej porade starostu dňa 08. febru€ra 2010, v komisii
podnikateľskŠch činnost… dňa 22. febru€ra 2010, vo finančnej komisii dňa 15. febru€ra 2010 a v
komisii spr€vy miestneho majetku a miestnych podnikov dňa 16. febru€ra 2010 (stanovisk€
v pr…lohe ). Dňa 23. febru€ra 2010 bol materi€l prerokovanŠ v Miestnej rade mestskej časti
Bratislava-Petržalka a uznesen…m č. 500 odpor‰ča odpredaj bez pripomienok.
Podmienky splatenia ceny za nebytovŠ priestor
1. K‰pna zmluva bude kupuj‰cim podp…san€ do 60 dn… od schv€lenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr…pade, že k‰pna zmluva nebude
kupuj‰cim v uvedenom term…ne podp…san€, toto uznesenie str€ca platnosť.
2. Kupuj‰ci uhrad… k‰pnu cenu naraz do 30 dn… od podp…sania k‰pnej zmluvy obidvomi
zmluvnŠmi stranami.

V…pis uznesenia
zo zasadnutia komisie sprƒvy miestneho majetku a miestnych podnikov konan„ho
dňa 16.02.2010

Pr‡tomn‡: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Mgr. Anton
Šmotl€k, Bc. Dimitrij Doktorov
Nepr‡tomn…:

Ing. Martin Korec – člen neposlanec

K bodu 5
Nƒvrh na odpredaj nebytov„ho priestoru – garƒžov„ho stƒtia č. 8/G/19 nachƒdzaj‰ceho
sa v obytnom dome s‰p. č. 3522 postavenom na pozemku par. č. 4709/24, 4710/24 v k. ‰.
Petržalka na Gercenovej ul. č. 8 G Bratislava
Uznesenie:
Komisia po prerokovan… materi€lu odporučila schv€liť odpredaj.

Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:

5
0
0

V Bratislave, 16.02.2010
Za spr€vnosť vŠpisu :
Ing. J€n Kubička
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie

Stanovisko
komisie podnikateľsk…ch činnost‡ zo dňa 22. 02. 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: Ing. Jiř… Rusnok
Ing. Anton Brath
Ing. Miloslav Košina
Ing. Tibor K’sa
Vlastimila Antoškov€
Ospravedlnenƒ : Andrea Jakub…kov€
Komisia podnikateľskŠch činnost… na svojom zasadnut… dňa 22. 02. 2010 prerokovala
materi€l - N€vrh na odpredaj nebytovˆho priestoru (gar€žovˆho st€tia) na Gercenovej ul. č.
8/G Bratislava JUDr. Daniele Franzenovej
Komisia s‰hlas… s odpredajom gar€žovˆho st€tia a odpor‰ča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Petržalka schv€liť podľa ‹ 9a ods. 1 p…sm. c) z€kona č. 258/2009
Z. z. ktorŠm sa men… a dopĺňa z€kon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obc… v znen… neskorš…ch
predpisov odpredaj: nebytovˆho priestoru gar€žovˆho st€tia č. 8/G/19
- Gercenova ul. 8G, Bratislava o ploche 11, 48 m2
JUDr. Daniela Franzenov€ , Pečnianska 33, 851 01 Bratislava
za cenu 10 200,00 € (307 285,20 Sk) s podmienkami:
1. K‰pna zmluva bude kupuj‰cim podp…san€ do 60 dn… od schv€lenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V pr…pade, že k‰pna zmluva nebude
kupuj‰cim v uvedenom term…ne podp…san€, toto uznesenie str€ca platnosť.
2. Kupuj‰ci uhrad… k‰pnu cenu naraz do 30 dn… od podp…sania k‰pnej zmluvy obidvomi
zmluvnŠmi stranami.

Hlasovanie :
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Jiř… Rusnok, v. r.
predseda
komisie podnikateľskŠch činnost…

Za spr€vnosť: Ing. Klaudia Plačkov€

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 15.2.2010

Pr‡tomn‡: Mgr. Belohorec, Mgr. Bakerov€-Drag‰ňov€, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. Janota
PhD.,CSc, Ing. Kocka
Nepr‡tomn‡: Ing. Weissensteiner, Ing. Han€k
K bodu :
Nƒvrh na odpredaj garƒžov„ho stƒtia č. 8 na Gercenovej.
Stanovisko:
Finančn€ komisia odpor‰ča predloženŠ materi€l schv€liť.
Hlasovanie:
Pr…tomn… : 5
Za
:5

V Bratislave 15.2.2010

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

