Miestny €rad mestskej časti Bratislava – Petržalka

Materi€l na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 28. 9. 2010

Materi€l č„slo : 587/2010
N„vrh na pren„jom pozemkov pre
GLOBAL plus, s.r.o. Temat…nska 10, Bratislava

Predkladateľ:
Mari€n Miškanin
prednosta

Zodpovedn‡:
J€n Kubička
ved‡ci oddelenia NM

Spracovateľ:
Ľubica Majt€nov€
refer€t SMM

Materi„l obsahuje:
1. n€vrh uznesenia
2. d†vodov‡ spr€vu
3. odst‡penie žiadosti
4. žiadosť o n€jom
5. sn„mka z mapy
6. situ€ciu umiestnenia pozemku
7. stanovisk€ odbornŠch komisi„

N€vrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že na predmetnŠch pozemkoch chce žiadateľ vybudovať 10 parkovac„ch miest k objektu
Bratislavskej vysokej školy pr€va na Temat„nskej ulici v Bratislave-Petržalke, ktorŠ m€
žiadateľ v n€jme od našej mestskej časti.
Z d†vodu zvŠšenia počtu parkovac„ch miest v Petržalke pre verejnosť, čo je prioritou našej
mestskej časti, je potrebnŒ posudzovať realiz€ciu investičnŒho z€meru a n€jom pozemkov
s‡visiaci s tŠmto investičnŠm z€merom 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 hodnŠ osobitnŒho zreteľa.
Z uvedenŠch d†vodov
schvaľuje
pren€jom novovzniknutŠch pozemkov, v k.‡. Petržalka
- parc. č. 2844/33 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 2844/34 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
na dobu počas vybudovania parkovac„ch miest, t. j. od 01. 10. 2010 do 30. 09. 2013 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 hodnŠ osobitnŒho zreteľa.
N€jomca je povinnŠ 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.

D†vodov€ spr€va
K bodu: N€vrh na pren€jom nehnuteľnosti - novovzniknutŠch pozemkov v k.‡. Petržalka,
- parc. č. 2844/33 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 2844/34 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria.
pre GLOBAL plus, s.r.o. na dobu počas vŠstavby od 01.07.2010 do 30. 06. 2013.
Žiadateľ : GLOBAL plus s.r.o., so s„dlom Temat„nska 10, 851 03 Bratislava
Predmet: novovzniknutŒ pozemky, v k.‡. Petržalka, podľa GP č.0612/09
- parc. č. 2844/33 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria,
- parc. č. 2844/34 o vŠmere 54 m2, zastavanŒ plochy a n€dvoria.
Navrhovan„ cena: n€jom za cenu 4,05 €/m2 ročne, čo predstavuje sumu 437,40 € ročne.
Od‰vodnenie:
Magistr€t hlavnŒho mesto SR Bratislavy odst‡pil z titulu pr„slušnosti na priame vybavenie
našej mestskej časti dňa 19. 05. 2010 žiadosť spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o. o pren€jom
pozemkov. InvestičnŠm z€merom žiadateľa je vybudovať a už„vať celkom 22 parkovac„ch
miest. Z toho 12 parkovac„ch miest bude riešenŠch hlavnŠm mestom SR Bratislavou a
ďalš„ch 10 parkovac„ch miest bude riešiť naša mestsk€ časť.
Na z€klade vyššie uvedenŒho požiadala spoločnosť GLOBAL plus, s.r.o. o pren€jom
pozemkov za ‡čelom vybudovania a už„vania parkovac„ch miest k objektu Bratislavskej
vysokej školy pr€va.
UvedenŒ novovzniknutŒ pozemky vznikli odčlenen„m od parc. č. 2844/1 geometrickŠm
pl€nom GP č. 0612/09 vypracovanŠm dňa 04. 12. 2009 spoločnosťou NND Group, s.r.o.
Pozemok parc.č. 2844/1 o vŠmere 7040 m2, ostatn€ plocha, bol zverenŠ do spr€vy našej
mestskej časti protokolom č. 52/06 zo dňa 06. 04. 2006.
Objekt školy je umiestnenŠ na parc.č. 2844/3, so s‡pisnŠm č„slom 3246 na Temat„nskej ulici
v Bratislave-Petržalke, zap„sanŠ na liste vlastn„ctva LV č. 1748, zverenŠ do spr€vy mestskej
časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 63/02 zo dňa 26. 11. 2002. Žiadateľ m€ objekt a
pozemok pod objektom prenajatŠ do 31. 12. 2034.
Žiadateľ sa zaviazal po dobudovan„ parkovac„ch miest odovzdať ich bezodplatne do majetku
hlavnŒho mesta SR Bratislavy, ktor€ ich n€sledne zver„ do spr€vy našej mestskej časti, č„m
mestsk€ časť z„ska 22 verejnŠch bezplatnŠch parkovac„ch miest. T€to zav‘zuj‡ca podmienka
bude uveden€ v n€jomnej zmluve.
Z hore uvedenŠch d†vodov je potrebnŒ tento n€jom predmetnŠch 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 hodnŠ osobitnŒho zreteľa.
Žiadosť bola prerokovan€ na porade starostu dňa 31. 05. 2010. Materi€l bol prerokovanŠ
v komisii spr€vy majetku a miestnych podnikov dňa 14. 07. 2010, vo finančnej komisii dňa
13. 9. 2010, stanovisk€ komisi„ s‡ s‡časťou materi€lu.
Materi€l prerokovala miestna rada na svojom zasadnut„ dňa 14. 9. 2010, uznesenie č. 595 je
totožnŒ s navrhovanŠm uznesen„m pre miestne zastupiteľstvo.

V‡pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr„vy miestneho majetku a miestnych podnikov konanŠho
dňa 14. 07. 2010
Pr…tomn…: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Bc.Dimitrij
Doktorov, Ing. Martin Korec
Nepr…tomn‡: Mgr. Anton Šmotl€k
K bodu 7
N„vrh na pren„jom pozemkov pre GLOBAL plus, s. r. o.
Uznesenie:
Komisia žiada, aby bolo v zmluve uvedenŒ, že parkovisko bude po jeho ukončen„ odovzdanŒ
na bezplatnŒ už„vanie verejnosti.
Hlasovanie: za:

5

proti:

0

zdržal sa: 0

V Bratislave, 14. 07. 2010
Za spr€vnosť vŠpisu :
Ing. J€n Kubička, v.r.
Ing. Peter Hrdlička, v. r.
predseda komisie

Odpor€čaj€ce stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 13.9.2010
Pr…tomn…: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš , Ing. Kocka, Ing. Plšek
Nepr…tomn…: Ing. Weissensteiner, Ing. Han€k, Mgr. Bakerov€-Drag‡ňov€
K bodu :
N„vrh na pren„jom pozemkov pre GLOBAL plus s.r.o., Temat…nska 10,BA
Odpor€čaj€ce stanovisko:
Finančn€ komisia odpor‡ča cenu pren€jmu 25,- Eur/m2/rok a neriešiť formou osobitnŒho
zreteľa.
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 4
Za
:4
V Bratislave 13.9.2010
Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček

Mgr. Michal Belohorec, v.r.
predseda FK

