Miestny €rad mestskej časti Bratislava – Petržalka

Materi€l na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 28. 9. 2010
Materi€l č„slo : 588/2010

N„vrh na dlhodob… pren„jom pozemku pre spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS s.r.o.,
Gelnick„ 14, Bratislava
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Mari€n Miškanin
prednosta

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

Spracovateľ:
Ľubica Majt€nov€
refer€t spr€vy miestneho majetku

Materi„l obsahuje:
1. n€vrh uznesenia
2. d†vodov‡ spr€vu
3. odst‡penie žiadosti z Magistr€tu
4. žiadosť žiadateľa
5. sn„mku z mapy
6. situ€ciu – umiestnenia pozemku
7. v‹pis uznesenia zo zasadnutia
komisie spr€vy majetku a miestnych podnikov zo dňa 14.07.2010
8. v‹pis uznesenia zo zasadnutia
finančnej komisie zo dňa 13. 9.
2010

N€vrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že predmetn‹ pozemok, parc.č. 2844/28 je s‡časťou športov•ho are€lu b‹valej Z€kladnej
školy na Temat„nskej ul. č. 10 v Petržalke. VŽčšiu časť are€lu m€ žiadateľ v dlhodobom
pren€jme od hlavn•ho mesta SR Bratislavy za ‡čelom vybudovania a zveľadenia ihr„sk
s term„nom ukončenia n€jomn•ho vzťahu ku dňu 9. 3. 2030. Zvyšok are€lu je zveren‹ do
spr€vy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Dlhodob‹ pren€jom zveren•ho pozemku je preto
potrebn• z d†vodu usporiadania už„vacieho vzťahu riešiť 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 hodn‹ osobitn•ho
zreteľa.
Z uveden•ho d†vodu
schvaľuje
pren€jom pozemku, parc.č. 2844/28 o v‹mere 2077 m2, ostatn• plochy
pre spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS s.r.o., so s„dlom Gelnick€ 14, 831 06 Bratislava na
dobu určit‡ 20 rokov od 01. 10. 2010 do 09. 03. 2030 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
hodn‹ osobitn•ho zreteľa.
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D†vodov€ spr€va
K bodu: N€vrh na pren€jom nehnuteľnosti - pozemku v k.‡. Petržalka, parc.č. 2844/28
o v‹mere 2077 m2, ostatn• plochy, pre spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS s.r.o. na dobu 20
rokov.
Žiadateľ : Spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS s.r.o., so s„dlom Gelnick€ 14, 831 06
Bratislava
Predmet: pozemok, parc.č. 2844/28 o v‹mere 2077 m2, ostatn• plochy
Navrhovan„ cena: n€jom za cenu 4,05 €/m2 ročne, čo predstavuje sumu 8 411,85 € ročne.
Od‰vodnenie:
Z titulu pr„slušnosti dňa 27. 10. 2009 n€m magistr€t hlavn•ho mesta SR Bratislavy odst‡pil
žiadosť o pren€jom pozemku spoločnosti P&P HOCKEY SPORTS, s.r.o. na priame
vybavenie.
Pozemok, parc.č. 2844/28 o v‹mere 2077 m2, ostatn• plochy, vznikol z parc.č. 2843/47,
zameran„m skutočn•ho stavu cel•ho športov•ho are€lu na Temat„nskej ul. v Petržalke
a odčleňovac„m geometrick‹m pl€nom č. 86/2007. P†vodn€ parc.č. 2843/47 je zap„san€ na
LV č. 2644 a zveren€ je do spr€vy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 735/03
zo dňa 23. 10. 2003.
Žiadateľ mal uveden‹ pozemok v n€jme od mestskej časti Bratislava-Petržalka od roku 2005.
Od hlavn•ho mesta SR Bratislavy m€ Spoločnosť P&P HOCKEY SPORT s.r.o.
prenajat• nasledovn• pozemky: parc.č. 2844/4, 2844/7, 2844/11, 2844/16, 2844/17, 2844/19,
2844/20, 2844/21, 2844/22, 2844/23 o celkovej v‹mere 9526 m2. Pozemky m€ žiadateľ
prenajat• zmluvou o dlhodobom n€jme zo dňa 10. 03. 2010 na dobu 20 rokov, t. j. do 9. 03.
2030 za cenu 0,50 €/m2 ročne.
Z ‡zemnopl€novacieho hľadiska je ‡zemie určen• pre občiansku vybavenosť celomestsk•ho
a nadmestsk•ho v‹znamu. Podľa spracovanej a ods‡hlasenej urbanistickej št‡die z’ny
„Veľk‹ Draždiak“ je predmetn‹ pozemok s‡časťou vysokoškolsk•ho are€lu, ako športov•
plochy – ihrisk€ a plochy zelene.
Žiadateľ pl€nuje na prenajat‹ch pozemkoch vybudovať ihrisk€ na hranie hokejbalu,
minifutbalu, streetbalu, beach volejbalu pre širok‡ verejnosť. S‡časne chce dobudovať
organizačn• a prev€dzkov• priestory, šatne, soci€lne zariadenia, bufet a pod.
Na z€klade uznesenia č. 537 miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 20. 04.
2010 bol žiadateľ vyzvan‹ na doplnenie materi€lu o projektov‡ dokument€ciu.
Pozemok, ktor‹ žiada spoločnosť P&P HOCKEY SPORTS s.r.o. prenajať, tvor„
neoddeliteľn‡ s‡časť športov•ho are€lu a preto n€jom predmetn•ho pozemku treba
posudzovať v zmysle • 9a, ods. 9 p„sm. c) z€k. č. 138/1991 Zb. o majetku obc„ ako pr„pad
hodn‹ osobitn•ho zreteľa.
Materi€l bol prerokovan‹ v operat„vnej porade starostu 08. 03. 2010, v komisii spr€vy
miestneho majetku a miestnych podnikov konanej dňa 17. 03. 2010 a 14. 07. 2010, vo
finančnej komisii dňa 13. 09. 2010. Stanovisk€ komisi„ s‡ priložen•.
Materi€l prerokovala miestna rada na svojom zasadnut„ dňa 14. 9. 2010, uznesenie č. č. 596 je
totožn• s n€vrhom uznesenia na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28. 09. 2010.
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V…pis uznesenia
zo zasadnutia komisie spr„vy miestneho majetku a miestnych podnikov konanŠho
dňa 14. 07. 2010
PrŒtomnŒ: Ing. Peter Hrdlička, Ing. Mgr. Michal Radosa, Mariana Sabadošov€, Bc.Dimitrij
Doktorov, Ing. Martin Korec
NeprŒtomn…: Mgr. Anton Šmotl€k
K bodu 8
N„vrh na pren„jom pozemku pre P&P HOCKEY SPORTS. s. r. o.
Uznesenie:
Komisia žiada doplniť a zos‡ladiť term„ny pren€jmu s hlavn‹m mestom Bratislava.
Hlasovanie: za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

V Bratislave, 14. 07. 2010
Za spr€vnosť v‹pisu :
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

PrŒtomnŒ: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš ,Ing. Kocka, Ing. Plšek
NeprŒtomnŒ: Ing. Weissensteiner, Ing. Han€k, Mgr. Bakerov€-Drag‡ňov€
K bodu :
N„vrh na dlhodob… pren„jom pozemku pre P&P HOCKEY SPORTS s.r.o.
Odpor€čaj€ce stanovisko:
Finančn€ komisia odpor‡ča cenu pren€jmu 10,- Eur/m2/rok a dobu pren€jmu na desať rokov.
Hlasovanie:
Pr„tomn„ : 4
Za
:4

V Bratislave 13.9.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr€vnosť: Ing. Luk€ček

7

