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N€vrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že predmetnŒ pozemky 4791/4 a 4791/5 s‡ priľahlˆmi pozemkami v priamom dotyku
s hlavnˆmi stavebnˆmi pozemkami vo vlastn„ctve žiadateľa, ktorŒ žiadateľ potrebuje prenajať
počas vˆstavby stavebnŒho objektu „Energetickˆ ‡spornˆ polyfunkčnˆ bytovˆ dom Lipa“ na
zrealizovanie vjazdu do podzemnˆch gar€ži a na povrchov‡ ‡pravu okolia.
Tieto d†vody je potrebnŒ posudzovať 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 hodnˆ osobitnŒho zreteľa.
Z uvedenˆch d†vodov
schvaľuje
pren€jom novovzniknutˆch pozemkov,
- parc. č. 4791/4 o vˆmere 163 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 4791/5 o vˆmere 28 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
spolu o vˆmere 191 m2.
na dobu počas vˆstavby od 01. 07. 2010 do 30. 06. 2015 za cenu 4,05 €/m2 ročne 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 hodnˆ osobitnŒho zreteľa.
N€jomca je povinnˆ do 60 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 pren€jom nehnuteľnosti - novovzniknutˆch pozemkov v k.‡. Petržalka,
- parc. č. 4791/4 o vˆmere 163 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 4791/5 o vˆmere 28 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
spolu o vˆmere 191 m2.
pre AVZ management, s.r.o. na dobu počas vˆstavby od 01.07.2010 do 30. 06. 2015.
Žiadateľ: ATELIER ART, s.r.o., so s„dlom RadlinskŒho 24C, 811 07 Bratislava, ktorˆ
zastupuje stavebn„ka AVZ management s.r.o.
Predmet: novovzniknutŒ pozemky, v k.‡. Petržalka, podľa GP č.36 653 349 – 017/2010
- parc. č. 4791/4 o vˆmere 163 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 4791/5 o vˆmere 28 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
spolu o vˆmere 191 m2.
Navrhovan„ cena: n€jom za cenu 4,05 €/m2 ročne, čo predstavuje 773,55 € ročne.
Odˆvodnenie:
Spoločnosť ATELIER ART, s.r.o., ktor€ zastupuje stavebn„ka AVZ management, s.r.o.,
požiadala našu mestsk‡ časť o pren€jom novovzniknutˆch pozemkov, v k.‡. Petržalka,
- parc. č. 4791/4 o vˆmere 163 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 4791/5 o vˆmere 28 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
spolu o vˆmere 191 m2.
UvedenŒ novovzniknutŒ pozemky boli odčlenenŒ z parc. č. 4791/1 podľa GP č.36 653 349 –
017/2010 vyhotovenŒho firmou GK ’99, s.r.o., overenŒho Spr€vou katastra pre hl. mesto SR
Bratislavu pod č. 1220/2010 zo dňa 26. 5. 2010.
Pozemok, parc. č. 4791/1 je zap„san€ na LV č. 2159, vlastn„kom je HlavnŒ mesto SR
Bratislava, zverenˆ je do spr€vy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/91 zo
dňa 01. 11. 1991.
Spoločnosti ATELIER ART, s.r.o. bolo vydanŒ z€v“znŒ stanovisko č. 12/09/13167/TE1/Va93
zo dňa 05. 08. 2009 na stavbu „Energetickˆ ‡spornˆ polyfunkčnˆ bytovˆ dom Lipa“. Objekt
bude riešenˆ ako stavba určen€ na bˆvanie s priestormi pre obchod a služby a bude postavenˆ
na mieste existuj‡ceho pohostinstva Lipa na Daliborovom n€mest„ v Petržalke. Predmetn€
stavba bude st€ť na pozemkoch parc.č. 4892 a 4893.
HlavnŒ stavebnŒ pozemky, parc. č. 4893 o vˆmere 853 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria, parc.
č. 4892 o vˆmere 463 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria a stavba na parc. č. 4892 so s‡pisnˆm
č„slom 1130 (pohostinstvo Lipa) s‡ zap„sanŒ na liste vlastn„ctva č. 2084, vlastn„kom je
stavebn„k - spoločnosť AVZ managemest, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza.
PredmetnŒ pozemky 4791/4 a 4791/5 s‡ priľahlˆmi pozemkami v priamom dotyku
s hlavnˆmi stavebnˆmi pozemkami, ktorŒ žiadateľ potrebuje prenajať počas vˆstavby
stavebnŒho objektu „Energetickˆ ‡spornˆ polyfunkčnˆ bytovˆ dom Lipa“ na zrealizovanie
vjazdu do podzemnˆch gar€ži a na povrchov‡ ‡pravu okolia.
Z hore uvedenˆch d†vodov je potrebnŒ tento n€jom predmetnˆch pozemkov posudzovať
v zmysle • 9a, ods. 9 p„sm. c) z€kona č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ v znen„ neskorš„ch
predpisov ako pr„pad hodnˆ osobitnŒho zreteľa.
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen„m č. 561 zo dňa 15. 6. 2010
odpor‡ča miestnemu zastupiteľstvu neschv€liť pren€jom novovzniknutˆch pozemkov:
- parc. č. 4791/4 o vˆmere 163 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
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-

parc. č. 4791/5 o vˆmere

28 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,

spolu o vˆmere 191 m2 na dobu počas vˆstavby od 01. 07. 2010 do 30. 06. 2015 za cenu
4,05 €/m2 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 hodnˆ osobitnŒho zreteľa.
Materi€l bol prerokovanˆ v komisii spr€vy miestneho majetku a miestnych podnikov konanej
dňa 09. 06. 2010 a vo finančnej komisii dňa 14. 06. 2010, stanovisk€ komisi„ priklad€me.
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V†pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr„vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan‰ho
dňa 09. 06. 2010
Pr‹tomn‹: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Ing. Martin
Korec
Nepr‹tomn†: Bc. Dimitrij Doktorov
K bodu 4
N„vrh na pren„jom pozemkov pre AVZ management, s.r.o.
Uznesenie:
Komisia materi€l prerokovala a odpor‡ča ako prioritn‡ možnosť jeho odpredaj namiesto
pren€jmu. Ak nebude možnŒ riešiť predaj, spolu s pren€jmom riešiť stav po ukončen„ stavby
vr€tane vecnŒho bremena.
Hlasovanie: za:

4

proti:

0

zdržal sa: 0

V Bratislave, 09. 06. 2010

Za spr€vnosť vˆpisu :

Ing. J€n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie
Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 14.6.2010
Pr‹tomn‹: Mgr. Belohorec, Ing. Han€k, Ing. Plšek, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Kocka, Mgr.
Bakerov€-Drag‡ňov€
Nepr‹tomn‹: Ing. Weissensteiner, Ing. Vermeš
K bodu :
N„vrh na pren„jom pozemkov pre AVZ management s.r.o. Prievidza
Stanovisko:
Finančn€ komisia neodpor‡ča miestnemu zastipiteľstvu predloženˆ materi€l schv€liť
a odpor‡ča, aby investor postupoval v s‡lade s VZN o miestnych daniach za zaujatie
verejnŒho priestranstva
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 5
Za
:5

V Bratislave 14.6.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček
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