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N�vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

k o n š t a t u j e,  ž e

A) spoločnosť P&LKW HOLDING, s. r. o., v lehote do 30 dn� od doručenia uznesenia 
miestneho zastupiteľstva č. 539 zo dňa 7. 04. 2010 žiadateľovi, t. j. do 19. 05. 2010, 
neuzatvorila n�jomn� zmluvu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka. T�m toto 
uznesenie stratilo platnosť,

B) predmetn� pozemky, parc.č. 5418/4 a 5418/5 tvoria s�časť are�lu „Parking gar�že“. Na 
parc.č. 5418/6 je umiestnen� stavba so s�pisn�m č�slom 3304 vo vlastn�ctve žiadateľa, 
čo je v zmysle � 9a, ods. 9 p�sm. c) z�k. č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� 
neskorš�ch predpisov potrebn� posudzovať ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa.

Z d�vodu usporiadania už�vacieho vzťahu 

s c h v a ľ u j e

pren�jom  pozemkov, parc.č. 5418/4 o v�mere     124 m2, ostatn� plochy
parc. č. 5418/5 o v�mere  3.496 m2, ostatn� plochy, 
parc. č. 5418/6 o v�mere  1.334 m2, zastavan� plochy,

o celkovej v�mere 4.954 m2

pre spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o., so s�dlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava na 
dobu 2 rokov od 01. 08. 2010 do 31. 07. 2012 za cenu podľa znaleck�ho posudku č. 50/2009 
zo dňa 4. 12. 2009 vypracovan�ho Ing. Gerhardom Horň�kom a to:

- na pozemky parc. č. 5418/4 a parc. č�slo 5418/5 2,256 €/m2/rok
- na pozemok parc.č. 5418/6, zastavan� plochy 5,556 €/m2/rok

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.
N�jomca je povinn� 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 nehnuteľnost� - pozemkov v k.�. Petržalka:
- parc.č. 5418/4 o v�mere 124 m2, ostatn� plochy, 
- parc.č. 5418/5 o v�mere 3496 m2, ostatn� plochy, 
- parc.č. 5418/6 o v�mere 1334 m2, zastavan� plochy a n�dvoria,  

pre spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o. na dobu 2 rokov.

Žiadateľ : Spoločnosť P&LKW HOLDING, so s�dlom Šustekova 37, 851 04 Bratislava

Predmet: pozemky, parc.č. 5418/4 o v�mere 124 m2, ostatn� plochy, parc.č. 5418/5 o v�mere 
3496 m2, ostatn� plochy, parc.č. 5418/6 o v�mere 1334 m2, zastavan� plochy. Pozemky sa 
nach�dzaj� v lokalite Šustekova ulica. Boli zveren� do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka protokolom č. 71/1991 zo dňa 04. 09. 1991.

Navrhovan� cena n�jmu:

a) 2,256 €/m2 ročne za parc. č. 5418/4 a parc.č. 5418/5 o celkovej v�mere 3620 m2, ostatn�
plochy,

b) 5,556 €/m2 ročne za parc. č. 5418/6 o v�mere 1334 m2, zastavan� plochy (pozemok pod 
stavbou),

čo predstavuje celkov� ročn� n�jom vo v�ške 15.578,42 €.

Od�vodnenie:
Pozemky v k. �. Petržalka, parc. č. 5418/4, 5418/5, 5418/6 s� vo vlastn�ctve hlavn�ho 

mesta SR Bratislavy, zap�san� na LV č. 2159, zveren� do spr�vy mestskej časti Bratislava-
Petržalka protokolom č. 71/1991 zo dňa 04. 09. 1991.

Predmetn� pozemky vznikli zameran�m skutočn�ho stavu cel�ho are�lu na Šustekovej 
ul. v Petržalke a odčlenen�m stavby postavenej na parc.č. 5418/6 o v�mere 1334 m2, 
zastavan� plochy, so s�pisn�m č�slom 3304, ktor� je vo vlastn�ctve žiadateľa, zap�san� na LV 
č. 2186.

Spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o. požiadala o pren�jom pozemkov are�lu 
„Parking gar�že za �čelom doriešenia už�vacieho vzťahu k cel�mu are�lu vr�tane pozemku, 
parc.č. 5418/6 pod stavbou.

Žiadateľ už�va uveden� nehnuteľnosti od roku 1998 na z�klade n�jomn�ch zml�v 
a dodatkov, ktor�m skončila platnosť 31. 07. 2009. Spom�nan� spoločnosť na predmetn�ch 
pozemkoch prev�dzkuje autoservis a poskytuje parkovacie služby obyvateľom Bratislavy. 
Využiteľnosť pozemkov je obmedzen�. Na pozemkoch, tvoriacich are�l, nie je možn� 
umiestniť ďalšiu stavbu, nakoľko ide o pozemky zaťažen� inžinierskymi sieťami. 

Uznesen�m miestneho zastupiteľstva č. 539 zo dňa 7. apr�la 2010 bol schv�len� n�jom 
na predmetn� pozemky pre spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o., na dobu 10 rokov
od 01. 05. 2010 do 30. 04. 2020 za cenu 10,13 €/m2 ročne.

Žiadateľ po doručen� v�pisu z uznesenia zareagoval na schv�len� v�šku n�jomn�ho 
listom zo dňa 29. 04. 2010, kde konštatuje, že takmer desaťn�sobn� zv�šenie n�jomn�ho pri 
s�časnej negat�vnej ekonomickej situ�cii a v d�sledku hospod�rskej kr�zy je pre jeho 
spoločnosť likvidačn�. Nepriazniv� ekonomick� situ�ciu dokladuje daňov�m priznan�m
a v�kazom ziskov a str�t za rok 2009.
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Spoločnosť P&LKW HOLDING, s.r.o. navrhuje v�šku n�jomn�ho v prechodnom 
obdob�, t. j. po dobu dvoch rokov stanoviť a schv�liť podľa predložen�ho znaleck�ho posudku 
č. 50/2009 zo dňa 04. 12. 2009, vypracovan�ho znalcom Ing. Gerhardom Horň�kom a to
nasledovne:

- na pozemok parc.č. 5418/4, 5, ostatn� plochy 2,256 €,
- na pozemok parc.č. 5418/6, zastavan� plochy 5,556 €.

Ak bude miestne zastupiteľstvo trvať na p�vodnej v�ške n�jomn�ho (10,13 €/m2

ročne), žiadateľ post�pi žiadosť na s�d, ktor� urč� primeran� cenu n�jomn�ho.
Pozemky, ktor� žiada spoločnosť P&LKW HOLDING s.r.o. prenajať, tvoria neoddeliteľn� 
s�časť are�lu „Parking gar�že“, preto n�jom predmetn�ch pozemkov 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 dňa 15. 2. 2010 a bude prerokovan� v 
komisii spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov a vo finančnej komisii.
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situ�cia – umiestnenia pozemkov
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Výpis uznesenia
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zo zasadnutia komisie spr�vy miestneho majetku a miestnych podnikov konan�ho
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 6
N�vrh na pren�jom pozemkov pre spoločnosť P&LKW HOLDING, s. r. o.

Uznesenie:
Komisia žiada preveriť �čel využitia pozemku č. 5420. Komisia odpor�ča navrhn�ť 
žiadateľovi možnosť odk�penia pozemku.

Hlasovanie: za:           5            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

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 pozemku pre P&LKW HOLDING s.r.o., Šustekova 37, BA

Odpor�čaj�ce stanovisko:

Finančn� komsia trv� na svojom p�vodnom uznesen� zo dňa 22.3.2010 v znen�:
Finančn� komisia odpor�ča miestnemu zastupiteľstvu uveden� pren�jom schv�liť za jednotn� 
cenu 10,13 Eur/m2/rok na všetky tri parcely.
Hlasovanie:
Pr�tomn� : 4
Za           : 4

V Bratislave 13.9.2010                                                    Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za spr�vnosť: Ing. Luk�ček


