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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
k o n š t a t u j e,   
 
že predmetné pozemky, parc. č. 5418/4,5  tvoria  súčasť  areálu „Parking garáže“ a na parc. č. 
5418/6 je umiestnená stavba so súpisným číslom 3304 vo vlastníctve žiadateľa, čo je v zmysle 
§ 9a, 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov potrebné 
posudzovať ako  prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Z dôvodu usporiadania užívacieho vzťahu  
 
s c h v a ľ u j e 
 
prenájom  pozemkov, parc.č. 5418/4 o výmere      124 m2, ostatná plocha, 
                                    parc. č. 5418/5 o výmere  3.496 m2, ostatná plocha,  
 parc. č. 5418/6 o výmere  1.334 m2, zastavaná plocha, 
 
o celkovej výmere 4.954 m2 
 
pre spoločnosť P&LKW HOLDING s r.o., so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava na 
dobu 10 rokov, t. j. od 01. 05. 2010 do 30. 04. 2020 za nasledovnú cenu: 
 
1. 
a) 4,05 €/m2   ročne za  parc. č. 5418/4 a parc.č. 5418/5 o celkovej výmere 3620 m2, ost. 
plocha 
b) 10,13 €/m2 ročne za parc.č. 5418/6 o výmere 1.334 m2, zastavaná plocha (pozemok pod 
stavbou) 
 
v zmysle § 9a, 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako  prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
2.  
Na základe žiadateľa o prenájom pozemkov riešiť v nájomnej zmluve odklad platby 
nájomného rozdielu medzi výškou nájomného 10,13 €/m2/rok a výškou 4,05 €/m2/rok 
u pozemku, parc.č.5418/6 o dva roky. Doplatok nájmu vo výške 16 221,44 € bude rozdelený 
na zostávajúce obdobie 8 rokov. 
 
Nájomca je povinný do 30 dní od doručenia uznesenia miestneho zastupiteľstva uzatvoriť 
nájomnú zmluvu. V prípade, že nájomca v tejto lehote neuzatvorí nájomnú zmluvu, toto 
uznesenie stráca platnosť. 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na prenájom nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Petržalka, parc.č. 5418/4 
o výmere 124 m2, ostatné plocha, parc.č. 5418/5 o výmere 3496 m2, ostatné plochy, parc.č. 
5418/6 o výmere 1334 m2, zastavané plochy a nádvoria,  pre spoločnosť P&LKW HOLDING 
s r.o. na dobu 10 rokov. 
 
Žiadateľ: Spoločnosť P&LKW HOLDING , s  r. o. so sídlom Šustekova 37, 851 04 
Bratislava 
 
Predmet: pozemok, parc.č. 5418/4 o výmere 124 m2, ostatná plocha, parc.č. 5418/5 o výmere 
3496 m2, ostatné plochy, parc.č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavaná plocha. Uvedené 
pozemky boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 71/1991 zo 
dňa 04. 09. 1991. 
 
Navrhovaná cena nájmu: 
 
1. 
a) 4,05 €/m2   ročne za  parc. č. 5418/4 a parc.č. 5418/5 o celkovej výmere 3620 m2, ost. 
plocha, 
b) 10,13 €/m2 ročne za parc.č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavaná plocha (pozemok pod 
stavbou), 
čo predstavuje ročný nájom vo výške 28 174,42 €. 
 
2.  
Na základe žiadateľa o prenájom pozemkov bude riešený v nájomnej zmluve odklad platby 
nájomného rozdielu medzi výškou nájomného 10,13 €/m2/rok a výškou 4,05 €/m2/rok 
u pozemku, parc.č.5418/6 o dva roky. Doplatok nájmu vo výške 16 221,44 € bude rozdelený 
na zostávajúce obdobie 8 rokov. 
 
Odôvodnenie: 
Listom zo dňa 28. 08. 2009 nám odstúpil magistrát hl. mesta SR Bratislavy z titulu 
príslušnosti ako správcovi žiadosť o prenájom pozemku, parc.č. 5418/4 spoločnosti P&LKW 
HOLDING s r.o. na priame vybavenie. Keď bol materiál pripravený na prerokovanie do 
miestnej rady konanej vo februári 2010 a následne do miestneho zastupiteľstva, bol na tunajší 
miestny úrad doručený dňa 08. 02. 2010 list z magistrátu hl.mesta SR Bratislavy. V liste, 
ktorý je odpoveďou na náš podnet odoslaný v novembri 2008, nám oznamuje, že po 
prešetrení sa zistilo, že po novom zameraní celého areálu novovzniknuté pozemky, parc. 
č. 5418/5 a parc. č. 5418/6 boli nesprávne vedené v evidencií nezverených pozemkov 
a uviedol, že tieto pozemky sú tiež zverené  do našej správy. Na základe týchto zistení bol 
prepracovaný materiál o dlhodobom prenájme pozemkov  a bol rozšírený predmet  nájmu 
o parc.č. 5418/5 a 5418/6. 
Pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/4, 5418/5, 5418/6 sú vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy, zapísané na LV č. 2159, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka 
protokolom č. 71/1991 zo dňa 04. 09. 1991. 
Predmetné pozemky vznikli zameraním skutočného stavu celého areálu na Šustekovej ul. 
v Petržalke a odčlenením stavby postavenej na parc.č. 5418/6 o výmere 1334 m2, zastavaná  
plocha, so súpisným číslom 3304, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, zapísaná na LV č. 2186. 



Spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o. požiadala o prenájom pozemkov areálu „Parking 
garáže za účelom doriešenia užívacieho vzťahu celého areálu vrátane pozemku, parc.č. 5418/6 
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa na Šustekovej ulici v Petržalke. 
Žiadateľ užíva uvedené nehnuteľnosti od roku 1998 na základe nájomných zmlúv a dodatkov, 
ktorým skončila platnosť 31. 07. 2009. Spomínaná spoločnosť na predmetných pozemkoch 
prevádzkuje autoservis a poskytuje parkovacie služby obyvateľom Bratislavy. Využiteľnosť 
pozemkov je obmedzená. Na pozemkoch tvoriacich areál, nie je možné umiestniť ďalšiu 
stavbu, nakoľko sú pozemky zaťažené inžinierskymi sieťami.  
Listom zo dňa 11. 03. 2010 žiada spoločnosť P&LKW HOLDING s r.o., ponechať nájomné 
vo výške 4,05 €/m2/rok pre všetky pozemky na prechodné obdobie (cca 2 roky). Podľa 
tvrdenia žiadateľa by  zvýšenie  nájomné bolo pre spoločnosť likvidačným. 
Pozemky, ktoré žiada spoločnosť P&LKW HOLDING s r.o. prenajať, tvoria neoddeliteľnú 
súčasť areálu „Parking garáže“, preto nájom predmetných  pozemkov treba posudzovať 
v zmysle § 9a, 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 15. 2. 2010, v komisii správy 
miestneho majetku a miestnych podnikov konanej dňa 27. 1. 2010 a 17. 3. 2010 a vo 
finančnej komisii konanej dňa 22. 03. 2010. 
V Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 23. 3. 2010 bolo prijaté uznesenie 
č. 517 na prenájom uvedených pozemkov pre spoločnosť P&LKW HOLDING s r.o. v znení: 
 

Uznesenie č. 517 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
konštatuje, 

 že predmetné pozemky, parc. č. 5418/4,5 tvoria súčasť areálu „Parking garáže“ a na 
parc. č. 5418/6 je umiestnená stavba so súpisným číslom 3304 vo vlastníctve 
žiadateľa. Z dôvodu usporiadania užívacieho vzťahu 

 o d p o r ú č a 

1. schváliť prenájom pozemkov, parc. č. 5418/4 o výmere     124 m², ostatná plocha, 

   parc. č. 5418/5 o výmere  3.496 m², ostatná plocha, 

   parc. č. 5418/6 o výmere  1.334 m², zastavaná plocha, 

o celkovej výmere 4.954 m² 

pre spoločnosť P&LKW HOLDING s r.o., so sídlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava na 
dobu 10 rokov za nasledovnú cenu: 
a) 4,05 €/m² ročne za parc. č. 5418/4 a parc. č. 5418/5 o celkovej výmere 3620 m², ost. 

plocha 
b) 10,13 €/m² ročne za parc.č. 5418/6 o výmere 1.334 m², zastavaná plocha (pozemok 

pod stavbou) 

v zmysle § 9a, 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

2. riešiť v nájomnej zmluve odklad platby rozdielu nájomného medzi výškou nájomného 
10,13 €/m2/rok a výškou 4,05 €/m2/rok u pozemku p.č. 5418/6 o dva roky. Doplatok 
nájmu vo výške 16 221,44 € bude rozdelený na zostávajúce obdobie nájmu, t.j. na 
obdobie 8 rokov. 

 
 



Výpis uznesenia 
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov 

konaného dňa 27.01.2010 
 

Prítomní: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošová, Mgr. Anton 
Šmotlák 
Neprítomní: Ing. Martin Korec – člen neposlanec, Bc. Dimitrij Doktorov – člen neposlanec 

 
K bodu 2 
Návrh na prenájom nehnuteľnosti – pozemku p. č. 5418/4 pre žiadateľa spoločnosť PaLKW, 
Šustekova 37, Bratislava na dobu 10 rokov 
 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní materiálu  odporúča, aby materiály, v ktorých je uvedená žiadosť o ďalší 
prenájom nehnuteľnosti, boli predkladané v časovom predstihu, t. j. pred ukončením platnosti 
pôvodnej nájomnej zmluvy. Do materiálu je potrebné doložiť LV na pozemok p. č. 5418/4 z dôvodu 
rozdielu výmery tohto pozemku v žiadostiach žiadateľa a magistrátu. 
 
Hlasovanie   za:  4 
                    proti: 0 
                    zdržal sa: 0 
 
V Bratislave, 27.01.2010 
 
Za správnosť výpisu : 
Ing. Ján Kubička 
        Ing. Peter Hrdlička, v. r. 
                        predseda komisie 
 
 

Výpis uznesenia 
zo zasadnutia komisie správy miestneho majetku a miestnych podnikov  

konaného dňa 17. 03. 2010 
 
Prítomní: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošová, Mgr. Anton 
Šmotlák, Bc. Dimitrij Doktorov, Ing. Martin Korec 
 
K bodu 1 
Návrh na prenájom pozemkov , parc. č. 5418/4, 5418/5, 5418/6  pre spoločnosť P&LKW 
HOLDING  s. r. o., Šustekova 37, Bratislava 
 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča na základe žiadosti žiadateľa o prenájom pozemkov riešiť 
v nájomnej zmluve odklad platby nájomného rozdielu medzi  výškou nájomného 10,13 €/m2/rok a 
výškou 4,05 €/m2/rok u pozemku p. č. 5418/6 o dva roky. Doplatok nájmu vo výške 16 221,44 € bude  
rozdelený na zostávajúce obdobie nájmu, t. j. na obdobie 8 rokov. 
 
Hlasovanie: za:           4 
                    proti:       0 
                    zdržal sa: 0 
 
V Bratislave, 17. 03. 2010 



Za správnosť výpisu : 
 
Ing. Ján Kubička, v.r. 
        Ing. Peter Hrdlička, v. r. 
                        predseda komisie 
 

 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 22.3.2010 

 
 
Prítomní:  Mgr. Belohorec,CSc, Ing. Hanák, Ing. Vermeš, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD., 
Ing. Kocka  
                    
Neprítomní:  Ing. Weissensteiner,  Mgr. Bakerová-Dragúňová 
 
Program: 
1/ Otvorenie 
2/ Návrh na predlženie nájmu časti budovy ZŠ Vlastenecké nám. o 10 rokov pre žiadateľa 
Štefan Ba - PRO SET. 
3/ Návrh na zníženie nájomného na časti budovy ZŠ Vlastenecké námestie 1. 
4/ Návrh na prenájom nehnuteľnosti-časti pozemku pre združenie Bene na dobu 5 rokov. 
5/ Žiadosť MRK agency s.r.o. o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na Rovniankovej 
ulici 4 v Bratislave. 
6/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pre spol. PaLKW Holding s.r.o. 
Šustekova 37. 
7/ Návrh na prenájom časti nebytového priestoru na Ambroseho 6 pre klubovú činnosť detí a 
mládeže. 
8/ Návrh možností odpredaja nebytového priestoru (garážového státia) na Gercenovej ulici 8.  
9/ Návrh Všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy MČ BA-Pe. 
10/ Informácia o finančnej bilancii mestskej časti k 15.2.2010 a 28.2.2010 
11/ Návrh úpravy rozpočtu 2010 pre ZŠ Pankúchova 
12/ Rôzne 
 
K bodu 6/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok pre spol. PaLKW 
Holding s.r.o. Šustekova 37. 
Materiál uviedol predseda komisie a doplnili ho členovia komisie. V diskusii boli vyjasnené 
názory k predmetnému nájmu. Po diskusii prijala finančná komisia nasledovné stanovisko: 
 
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu uvedený prenájom schváliť za jednotnú 
cenu 10,13 Eur/m2/rok na všetky tri parcely. 
Hlasovanie: 
Prítomní : 5 
Za           : 5 
 

 
 
 



Stanovisko 
komisie podnikateľských činností zo dňa 29. 03. 2010 

 
Prítomní :            Ing. Jiří Rusnok 
                              Ing. Anton Brath   

      Ing. Tibor Kósa 
Vlastimila Antošková 

Ospravedlnení :  Andrea Jakubíková 
                              Ing. Miloslav Košina 
 
Komisia podnikateľských činností na svojom zasadnutí dňa 29. 03. 2010 prerokovala materiál 
- Návrh na prenájom pozemkov, parc. č. 5418/4, 5418/5, 5418/6 pre spoločnosť P&LKW 
HOLDING s.r.o., Šustekova 37, Bratislava. 
 
Uznesenie č. 02/05/10 

 
KPČ odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemkov spoločnosti 
v zmysle uznesenia  miestnej rady č. 517. 

 
za: 4                               proti: 0                          zdržal sa: 0 
 
                                                                                                 Ing. Jiří Rusnok, v. r. 
                                                                                                          predseda 
                                                                                         komisie podnikateľských činností 
 
Za správnosť: Ing. Klaudia Plačková, v. r. 
 





  
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Situácia – umiestnenie pozemkov (katastrálna mapa) 

 
 
 



 
 


