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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

konštatuje,

že v s�časnosti s� pozemky, na ktor�ch boli vybudovan� spevnen� plochy a parkovisko, vo 
vlastn�ctve žiadateľa. Preto nie je možn� na pren�jom stavieb vyp�sať obchodn� verejn� 
s�ťaž. Z toho d�vodu 

s ch v a ľ u j e

dlhodob� pren�jom stavieb – parkoviska a spevnen�ch pl�ch, ktor� sa nach�dzaj� na 
pozemkoch vo vlastn�ctve žiadateľa, na dobu 30 rokov v zmysle �9a ods. 9 p�sm. c) z�kona 
č. 138/1991 Zb. v znen� neskorš�ch predpisov ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa za cenu 
6,64 €/m2/rok.
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K bodu: N�vrh na dlhodob� pren�jom stavby  - parkoviska a spevnen�ch pl�ch na dobu 
30 rokov pre žiadateľa SLOV-MATIC, spol. s r. o. Bratislava

Žiadateľ: SLOV-MATIC, spol. s r. o., Humensk� n�m. 1, 851 07  Bratislava

Predmet n�jmu: stavba na parcele č. 2523/3 o v�mere 1062 m2, druh pozemku zastavan� 
plocha, stavba na parcele č. 2719/2 o v�mere 121 m2, druh pozemku zastavan� plocha 
a stavba na parcele č. 2523/2 o v�mere 5 m2, druh pozemku zastavan� plocha, spolu 
o celkovej v�mere 1188 m2. Stavby s� zveren� do spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
protokolom č.118806720400 zo dňa 17. 12. 2004 a protokolom č. 29-92 zo dňa 01. 08. 1992.
Pozemky pod uveden�mi stavbami s� vo vlastn�ctve žiadateľa.

Navrhovan� cena: 6,64 €/m2/rok, čo predstavuje ročn� n�jom vo v�ške 7 883,32 €.

Od�vodnenie: Spoločnosť SLOV-MATIC, s r. o. uzatvorila s mestskou časťou n�jomn� 
zmluvu č. 34-2004 a dodatok č. 1 o n�jme stavby – parkoviska a spevnen�ch pl�ch, ktor� 
sl�žia ako odstavn� plocha pre firmy nach�dzaj�ce sa v objekte na Humenskom n�mest� č. 1. 
Podmienkou k rekonštrukcii polyfunkčnej budovy, ktor� je vo vlastn�ctve vyššie uvedenej 
spoločnosti, bolo aj vybudovanie parkoviska a spevnen�ch pl�ch. Po vydan� už�vacieho 
povolenia v roku 1994 bola stavba (spevnen� plochy a parkovisko) v hodnote 2 001 301,60 
Sk bezodplatne preveden� do vlastn�ctva hlavn�ho mesta SR Bratislavy a n�sledne zveren� do 
spr�vy mestskej časti Bratislava-Petržalka. N�sledne sa mestsk� časť Bratislava-Petržalka ako 
prenaj�mateľ a firma SLOV-MATIC, s. r. o. ako n�jomca dohodli na tom, že za vybudovan� 
stavbu nebude firma SLOV-MATIC platiť n�jom po dobu 10 rokov, ale na z�klade dohody 
o vz�jomnom prefakt�rovan� a odovzdan� invest�ci� jej bude tento n�jom poskytnut� 
bezodplatne vzhľadom na hodnotu vybudovanej stavby. Parkovisko a odstavn� plochy sl�žia 
len už�vateľom budovy a ich klientom. Preto bola uzatvoren� vyššie uveden� n�jomn� 
zmluva, ktorej platnosť skončila dňom 31. 12. 2009. Spoločnosť požiadala o jej predĺženie 
listom doručen�m na tunajš� miestny �rad dňa 14. 10. 2009.
V s�časnosti s� pozemky, na ktor�ch boli vybudovan� spevnen� plochy a parkovisko, vo 
vlastn�ctve žiadateľa. Preto nie je možn� na pren�jom stavieb vyp�sať obchodn� verejn� 
s�ťaž. Z toho d�vodu navrhujeme postupovať v zmysle �9a ods. 9 p�sm. c) z�kona č. 
138/1991 Zb. v znen� neskorš�ch predpisov a vyššie uveden� stavby dlhodobo prenajať 
žiadateľovi ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.
Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych 
podnikov konanej dňa 09. 12. 2009 a vo finančnej komisii dňa 18. 1. 2010.
Materi�l tiež prerokovala Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 
zasadnut� dna 19. 1. 2010. Prijala uznesenie č. 487, v ktorom konštatuje, že v s�časnosti s� 
pozemky, na ktor�ch boli vybudovan� spevnen� plochy a parkovisko, vo vlastn�ctve 
žiadateľa. Preto nie je možn� na pren�jom stavieb vyp�sať obchodn� verejn� s�ťaž. Z toho 
d�vodu odpor�ča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schv�liť 
dlhodob� pren�jom stavieb – parkoviska a spevnen�ch pl�ch, ktor� sa nach�dzaj� na 
pozemkoch vo vlastn�ctve žiadateľa, na dobu 30 rokov v zmysle � 9a ods. 9 p�sm. c) z�kona 
138/1991 Zb. 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 3
N�vrh na dlhodob� pren�jom stavieb – parkoviska a spevnen�ch pl�ch pre žiadateľa 
SLOV-MATIC, spol. s r. o.

Uznesenie: 
Komisia požaduje predložiť situačn� n�kres. Preveriť, či parkovisk� a odstavn� plochy sl�žia 
iba už�vateľom budovy, s�časne či neboli budovan� s t�m, že maj� byť pr�stupn� pre 
verejnosť. V pr�pade, že preveren�m bude zisten�, že parkovisko nebolo určen� pre verejnosť 
komisia odpor�ča schv�liť dlhodob� pren�jom maxim�lne na dobu 10 rokov.
Hlasovanie:  za            4

proti          0  
zdržal sa    0

Za spr�vnosť v�pisu: Alena Jur�kov�

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda

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 parkoviska pre Slov-Matic s.r.o..

Stanovisko:

Finančn� komisia odpor�ča prenajať parkovacie plochy pre n�jomcu za podmienok ako 
prenaj�ma mestsk� časť parkovacie plochy pre obyvateľov.
Hlasovanie:

Pr�tomn� : 6
Za           : 6

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

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


