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N�vrh uznesenia: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

k o n š t a t u j e,  

že uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 554 zo 4. m�ja 
2010 boli uložen� podmienky, za ktor�ch je možn� zastavan� plochu na pozemku parc. č. 
4696 dať do pren�jmu spoločnosti Car Towing, a. s., Bratislava. Na verejnom stretnut� 
s obyvateľmi dňa 27. m�ja 2010 bola v�čšinou pr�tomn�ch obyvateľom podporen� možnosť 
zachovania parkoviska pre odťahov� službu. Preto je potrebn� pren�jom zastavanej plochy 
riešiť v zmysle � 9a, odsek 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,

s c h v a ľ u j e 

pren�jom zastavanej plochy na pozemku, parc.č. 4696 o v�mere 1939 m2

pre spoločnosť Car Towing, a. s., so s�dlom na Špit�lskej ul. č. 27, 811 08 Bratislava na dobu 
6 rokov od 01. 08. 2010 do 31. 07. 2016 za cenu 10,13 €/m2 ročne bez možnosti predĺženia
doby n�jmu v zmysle � 9a, odsek 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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D�vodov� spr�va

Spoločnosť Car Towing, a. s., so s�dlom na Špit�lskej ul. č. 27, 811 08  Bratislava 
podala dňa 6. 4. 2009 žiadosť o pren�jom pozemkov parc. č. 4696 a 4694/2-5 za �čelom 
zriadenia odstavnej parkovacej plochy s dispečingom pre odťahov� službu motorov�ch 
vozidiel v Bratislave.

V stanovisku oddelenia �zemn�ho rozvoja a dopravy, ktor� posudzovalo žiadosť 
z �zemnopl�novacieho a dopravn�ho hľadiska, bolo uveden�, že na pozemku parc. č. 4696 
bolo pri v�stavbe obytn�ho s�boru Dvory IV. vybudovan� a skolaudovan� verejn� parkovisko 
pre potreby obyvateľov tohto s�boru. Na pozemkoch parc. č. 4694/2-5 je v platnom 
�zemnom pl�ne hlavn�ho mesta SR Bratislavy umiestnen� dočasn� pr�stupov� komunik�cia 
k stavbe „VISTA TOWER – polyfunkčn� objekt“.

Nakoľko v minulosti nebolo toto parkovisko využ�van� obyvateľmi z bl�zkeho okolia 
a na ploche parkoviska sa nach�dzal r�zny dovezen� odpad, rozhodol sa p. starosta prenajať 
pozemok parc. č. 4696 na dobu 5 rokov, t. j. od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014. Bet�nov� 
parkovisko malo sl�žiť ako odstavn� parkovacia plocha pre osobn� automobily s dispečingom 
pre odťahov� službu motorov�ch vozidiel v Bratislave. N�jomca n�sledne požiadal o vydanie 
s�hlasu s oploten�m cel�ho are�lu. Pri riešen� t�chto stavebn�ch �prav bolo zisten�, že pri 
z�bere celej v�mery pozemku parc. č. 4696 na parkovisko by muselo byť oplotenie 
vybudovan� na pozemkoch parc. č. 4694/2-5 a t�m by došlo ku kol�zii s platn�m �zemn�m 
pl�nom hlavn�ho mesta SR Bratislava a znemožneniu vybudovania dočasnej pr�stupovej 
komunik�cie k stavba „VISTA TOWER – polyfunkčn� objekt“. Preto bol spracovan� 
dodatok č. 1 k zmluve o n�jme pozemkov, ktor� riešil zmenu plochy (jej zmenšenie) podľa 
doplnen�ho projektu z�ujmov�ho �zemia. T�m došlo aj k zn�ženiu celkovej ceny n�jmu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) prerokovalo na svojom zasadnut� dňa 2. 2. 2010 „Inform�ciu o investičnom 
z�mere na pozemku parc. č. 4696 a o postupe k z�niku pren�jmu priestranstva pre Car 
Towing, a. s.“. Uznesen�m č. 492 schv�lilo investičn� z�mer na tomto pozemku, ktor�m je 
vybudovanie verejn�ho parkoviska s osvetlen�m. Ďalej uložilo prednostovi miestneho �radu 
vypracovať spr�vu o možnostiach v�stavby parkovacieho domu na pozemku parc. č. 4696, 
predložiť ju na verejn� diskusiu a na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Na z�klade vyššie uveden�ho uznesenia miestneho zastupiteľstva bola zaslan� 
spoločnosti Car Towing, a. s., v�poveď z n�jomnej zmluvy. N�jomca na z�klade spoločn�ch 
rokovan� v odpovedi na v�poveď pop�sal a vysvetlil postup konania po uzavret� n�jomnej 
zmluvy n�sledne po doručen� v�povede. S�časne spochybnil ods�hlasenie investičn�ho 
z�meru mestskej časti miestnym zastupiteľstvom. Tento list bol prerokovan� na zasadnut� 
miestneho zastupiteľstva 4. 5. 2010 a bolo prijat� uznesenie č. 554, v ktorom miestne 
zastupiteľstvo berie na vedomie list spoločnosti Car Towing, a.s. k v�povedi n�jomnej 
zmluvy, uklad� prednostovi miestneho �radu uskutočniť rokovanie so spoločnosťou Car 
Towing, a.s. o novej zmluve o n�jme parkoviska na 6 rokov, ktor� bude predložen� do 
miestneho zastupiteľstva s nasleduj�cimi podmienkami:
1. spoločnosť Car Towing, a.s. vybuduje nov� pr�jazdov� cestu na prenajat� parkovisko do 

6 mesiacov od podpisu zmluvy,
2. spoločnosť Car Towing, a.s. vyhrad� pre obyvateľov minim�lne 25 parkovac�ch miest 

bezplatne,
3. spoločnosť Car Towing, a.s. po uplynut� n�jmu nebude požadovať od mestskej časti 

invest�cie ani zostatkov� hodnotu invest�ci�, ktor� investovala do prenajat�ho parkoviska,
4. po uplynut� n�jmu parkoviska (6 rokov) prejde hodnota invest�ci� bezplatne do majetku 

mestskej časti.



4

Ďalej miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby zorganizoval ďalšie stretnutie 
s obyvateľmi dotknut�ho �zemia, na ktorom bud� vysvetlen� nov� podmienky pren�jmu 
a v�hody pre obyvateľov.

Spoločnosti Car Towing, a.s. bolo zaslan� vyššie uveden� uznesenie miestneho 
zastupiteľstva, pričom t�to spoločnosť spracovala a doručila n�vrh zmluvn�ch podmienok, 
ktor�mi akceptovala podmienky uznesenia č. 554/2010. Dňa 27.05.2010 sa uskutočnilo 
stretnutie starostu s obyvateľmi ulice Macharova, na ktorom boli prediskutovan� podmienky 
p�sobenia spoločnosti Car Towing, a.s. v tejto lokalite. V�čšina pr�tomn�ch obyvateľom 
podporila možnosť zachovania parkoviska pre odťahov� službu v s�lade s n�vrhom 
zmluvn�ch podmienok predložen�ch spoločnosťou  Car Towing, a. s.

Vzhľadom na plnenie požiadaviek miestneho zastupiteľstva uveden�ch v uznesen� 
č.554/2010 bolo listom starostu spoločnosti Car Towing, a.s. ozn�men�, aby považovala 
v�poveď zo zmluvy o n�jme č. 0/-40-2009 zo dňa 29. 6. 2009 v znen� dodatku č. 1 za 
neplatn�.

Miestny �rad spracoval text n�vrhu novej n�jomnej zmluvy, do ktor�ho boli 
zapracovan� všetky štyri podmienky zastupiteľstva uveden� v ukladacej časti uznesenia 
č. 554/2010. Nesplnenie jednotliv�ch podmienok je aj d�vodom na ukončenie n�jomn�ho 
vzťahu so spoločnosťou  Car Towing, a. s. Doba n�jmu po ukončen� 6-ročn�ho n�jmu nebude 
predĺžen�. N�vrh n�jomnej zmluvy bol zaslan� spoločnosti Car Towing, a. s. na ods�hlasenie 
dňa 4.6.2010.

Z�verom je možn� konštatovať, že všetky podmienky dan� v uznesen� č. 554/2010 s� 
alebo bud� splnen�.

Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� komisie spr�vy majetku a miestnych podnikov 
dňa 9. 6. 2010 a bol predložen� na rokovanie finančnej komisie dňa 14. 6. 2010 . Stanoviska 
komisi� s� priložen�.

Materi�l bol prerokovan� na zasadnut� miestnej rady dňa 15. 6. 2010, miestna rada 
prijala uznesenie č. 564, ktor� je totožn� s n�vrhom uznesenia miestneho zastupiteľstva.
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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 1
N�vrh na pren�jom zastavanej plochy na Macharovej ul. – odťahov� služba

Uznesenie:
Komisia sa s n�vrhom uznesenia obsiahnut�ho v materi�loch stotožňuje a odpor�ča ho 
schv�liť.

Hlasovanie: za:           5                                        proti:       0                         zdržal sa: 0

V Bratislave,  09. 06.  2010

Za spr�vnosť v�pisu :
Ing. J�n Kubička, v.r.

Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie

V�pis uznesenia
zo z�pisnice finančnej komisie konanej dňa 14. 06. 2010

K bodu 3/ N�vrh na pren�jom zastavanej plochy na Macharovovej ulici – odťahov� 
služba.
Materi�l uviedol predseda komisie. Po dlhšej diskusii diskusii hlasovala finančn� komisa za 
predložen� n�vrhy na uznesenie nasledovne:

a) finančn� komisia nes�hlas� s navrhovan�m pren�jmom zastavanej plochy.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 1
Zdržal sa : 2
Proti        : 2
Uznesenie nebolo schv�len�

b) finančn� komisia odpor�ča stanoviť cenu pren�jmu v s�lade s VZN o miestnych daniach 
vo v�ške miestnej dane za zaujatie verejn�ho priestranstva
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 5
Za           : 4
Zdržal sa : 1
Uznesenie bolo schv�len�.

Za spr�vnosť odpisu: A. Jur�kov�, ref. SMM odd. NM


