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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že pozemok sa nach�dza pod prudk�m svahom cestn�ho telesa Viedenskej cesty bez možnosti 
pr�stupu z verejnej komunik�cie, ale len cez nehnuteľnosť – pozemok, ktor� je vo vlastn�ctve 
žiadateľa  a z toho d�vodu 

s ch v a ľ u j e

pren�jom nehnuteľnosti - pozemku v k.�. Petržalka, parc. č. 4281 o v�mere 323 m2, na dobu 
30 rokov za cenu 0,33 €/m2 ročne pre Ing. Petra  Ševčoviča, Kežmarsk� n�m. č.7, Bratislava
v zmysle �9a, ods.9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch 
predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

N�jomca je povinn� do 30 dn� od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť 
n�jomn� zmluvu. V pr�pade, že n�jomca v tejto lehote neuzatvor� n�jomn� zmluvu, toto 
uznesenie str�ca platnosť.
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D�vodov� spr�va

K bodu: N�vrh na dlhodob� pren�jom nehnuteľnosti - pozemku v k. �. Petržalka, parc. 
č. 4281 pre Ing. Petra Ševčoviča, Kežmarsk� n�m. č. 7, Bratislava na dobu 30 rokov

Žiadateľ: Ing. Peter Ševčovič, Kežmarsk� n�m.č.7, 852 12 Bratislava

Predmet: nehnuteľnosť– pozemok v k. �. Petržalka, parc. č. 4281 o v�mere 323 m2, druh 
pozemku – z�hrada, LV č. 1, vlastn�k hlavn� mesto SR Bratislava. Pozemok bol zveren� do 
spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1991. 

Navrhovan� cena: 0,33 €/m2ročne (323 m2 x 0,33 €= 106,59 € )

Od�vodnenie:
Nehnuteľnosť - pozemok sa nach�dza v lokalite Kežmarsk�ho n�mestia pod prudk�m svahom 
cestn�ho telesa komunik�cie Viedenskej cesty. V s�časnosti pozemok sl�ži ako z�hrada. 
Pr�stup na vyššie uveden� nehnuteľnosť je možn� len cez pozemky, ktor� s� vo vlastn�ctve 
žiadateľa. 
V z�ujme majetko-pr�vneho vysporiadania nehnuteľnosti požiadal o jeho odk�penie. 
Uznesen�m č. 278 zo dňa 25.11.2008 mu bol schv�len� odpredaj za cenu 3000 Sk/m2.
Žiadateľ za t�to cenu nemal z�ujem pozemok odk�piť,ale žiadal o jej prehodnotenie 
prim�torom, vzhľadom na skutočnosť, že pozemok sa nach�dza za obytn�m domom, je 
využiteľn� len ako z�hrada bez možnosti pr�stupu z verejnej komunik�cie. 
Prim�tor v tejto lokalite za tento ist� druh pozemku, z�hradu udelil predch�dzaj�ci s�hlas vo 
v�ške 120,- €/m2 Z toho d�vodu mestsk� časť žiadateľovi navrhla možnosť dlhodob�ho 
pren�jmu, s ktor�m žiadateľ s�hlasil.

Materi�l bol predmetom rokovania komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov 
dňa 09. 12. 2009 a v komisii finančnej dňa 18. 01. 2010.

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen�m č. 486 odporučila Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť pren�jom nehnuteľnosti-pozemku 
v k.�. Petržalka , parc. č. 4281 o v�mere 323 m2, na dobu 10 rokov za cenu 0,33 €/m2 ročne 
pre Ing.Petra Ševčoviča, Kežmarsk� n�m. č. 7, Bratislava v zmysle �9a, ods.9 p�sm.c) z�k. č. 
138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho 
zreteľa.
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V�pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho      

dňa 09. 12. 2009

K bodu 1
N�vrh na dlhodob� pren�jom nehnuteľnosti-pozemku p. č. 4281 pre Ing. Petra 
Ševčoviča, Kežmarsk� n�m. č. 7, Bratislava, na dobu 30 rokov

Uznesenie: 
Komisia navrhuje skr�tenie doby pren�jmu na maxim�lne 10 rokov. Schv�lenie podmieňuje 
zaplaten�m n�jomn�ho za predch�dzaj�ce štyri roky už�vania za n�jomn�  0,33 € / m2

Preveriť ďalšie pozemky v predmetnom �zem�, ktor� s� zveren� do spr�vy mestskej časti 
a s ich už�vateľmi uzatvoriť n�jomn� zmluvy.
Hlasovanie:  za            4

proti          0  
zdržal sa    0

Za spr�vnosť v�pisu: Alena Jur�kov�

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda



7

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 18.1.2010

Pr�tomn�: : Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Kocka, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD.,CSc,
Ing. Han�k

Nepr�tomn�: Ing. Weissensteiner,  Mgr. Bakerov�-Drag�ňov�, 

K bodu : 
N�vrh na dlhodob� pren�jom pozemku v k.�. Petržalka parc. č. 4281 pre Ing. Ševčoviča 
.

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu schv�liť pren�jom za podmienok, že  
cena pren�jmu bude za 2,- Eur/m2/rok a doba pren�jmu maxim�lne 10 rokov 
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 6
Za           : 6

V Bratislave 18.1.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


