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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
A) opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/2015 zo dňa 24.02.2015:
1. Text „ ...parc. č. 3435/5...“ sa nahrádza textom „ ...parc. č. 3435 ...“
2. Text „ ... ZSE Distribúcia a. s. ....“ sa nahrádza textom „ ... Západoslovenská
distribučná a. s. ...“
3. Za text „ ... Čulenova 6, 816 74 Bratislava “ sa dopĺňa text „ , IČO 36361518. “
B)
Opravené uznesenie bude znieť:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Dúbravka
A. konštatuje,
že predaj novovytvorených pozemkov registra „C“, parc. č. 3435-záhrada vo výmere 1074
m2, 3437/5-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 845 m2, parc. č. 3437/15-zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 134 m2, ktoré vznikli z pozemkov registra „E“, 3192/200-orná
pôda vo výmere 759 m2, parc. č. 3191/400-orná pôda vo výmere 332 m2 a parc. č. 3191/100orná pôda vo výmere 1184 m2 , podľa GP č. 151/2014 zo dňa 28. 8. 2014 vyhotoveným
GEODET-TEAM spol. s.r.o, Partizánska 23, 811 03 Bratislava, vedené na liste vlastníctva č.
5920 v k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o
susediaci a nadväzujúci pozemok k pozemkom parc. č. 3437/1, 3434, 3431/2, 3433/2, 3433/3
a 3433/4 vo vlastníctve kupujúceho, spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518.
B. schvaľuje
predaj novovytvorených pozemkov registra „C“, parc. č. 3435-záhrada vo výmere 1074 m2,
3437/5-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 845 m2, parc. č. 3437/15-zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 134 m2, ktoré vznikli z pozemkov registra „E“ 3192/200-orná pôda
vo výmere 759 m2, parc. č. 3191/400-orná pôda vo výmere 332 m2 a parc. č. 3191/100-orná
pôda vo výmere 1184 m2, podľa GP č. 151/2014 zo dňa 28. 8. 2014 vyhotoveným GEODETTEAM spol. s.r.o, Partizánska 23, 811 03 Bratislava, vedené na liste vlastníctva č. 5920 v
k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, za kúpnu
cenu 83,89 eur/m2, t. z. za cenu celkom 172 226,17 eur, s podmienkami:
-

kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia V prípade, ak
kúpna zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť,

-

kupujúci uhradí celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami.
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Miestna rada zo dňa 14.04.2015
K bodu č. 22: Rôzne
22.1. Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/2015 zo dňa 24. 2. 2015
Uznesenie MR č. 47/2015
zo dňa 14. 4. 2015
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu
schváliť opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/2015 zo dňa 24. 2. 2015 takto:
1. Text „parc. č. 3435/5“ sa nahrádza textom „parc. č. 3435“.
2. Text „ZSE Distribúcia a. s.“ sa nahrádza textom „Západoslovenská distribučná a. s.“
3. Za text „Čulenova 6, 816 74 Bratislava“ sa dopĺňa text „ ,IČO 36361518,“.
Hlasovanie :

prítomní : 6

za : 6

proti : 0

zdržali sa : 0

Dôvodová správa
Oprava uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/2015 zo dňa 24.2.2015 sa predkladaná
z dôvodu, že v písomnom vyhotovení predmetného uznesenia je chyba v písaní pri označení
predávanej parcely. Pri prepise uznesenia bolo zle uvedené číslo predávaného pozemku parc.
č. 3435/5 – správne má byť parc. č. 3435. Súčasne podľa výpisu z obchodného registra sa
ZSE Distribučná a.s. premenovala na Západoslovenskú distribučnú a.s. a súčasne sa do
uznesenia dopĺňa IČO spoločnosti. Uvedené opravy je potrebné vykonať z dôvodu, aby pri
povoľovaní vkladu a porovnávaní údajov nevznikol problém a kúpna zmluva mohla byť
zavkladovaná.
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