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Materiál obsahuje:
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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že na časti predmetných pozemkov parc. č. 4789/2 a 4789/3 v k. ú. Petržalka sa nachádza
jestvujúce kontajnerové stojisko. Z dôvodu dobudovania stojiska je potrebné dlhodobý
prenájom pozemkov posudzovať v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Z dôvodu usporiadania užívacieho vzťahu
schvaľuje
prenájom pozemkov, parc.č. 4789/2 o výmere 13 m2, ostatná plocha
parc.č. 4789/3 o výmere 13 m2, ostatná plocha
pre Bytové družstvo Petržalka, so sídlom Budatínska 1, 851 05 Bratislava, na dobu určitú na
30 rokov od 01. 11. 2010 do 31. 10. 2030 za cenu 0,03 €/m2 ročne v zmysle § 9a, ods. 9 písm.
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
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Dôvodová správa

K bodu: Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.
4789/2 o výmere 13 m2, ostatná plocha a 4789/2 o výmere 13 m2, ostatná plocha pre Bytové
družstvo Petržalka na dobu 30 rokov.
Žiadateľ : Bytové družstvo Petržalka, družstvo Budatínska 1, 851 05 Bratislava 5
Predmet: pozemky, parc.č. 4789/2 o výmere 13 m2, ostatná plocha
parc.č. 4789/3 o výmere 13 m2, ostatná plocha
Navrhovaná cena: nájom za cenu 0,03 €/m2 ročne, čo predstavuje celkom 0,78 €.
Odôvodnenie:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy odstúpil mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 03. 08. 2010 žiadosť Bytového družstva Petržalka, družstvo, Budatínska 1, Bratislava
o nájom pozemkov parc.č. 4789/2 a 4789/3 na priame vybavenie.
Pozemky parc.č. 4789/2 a 4789/3 boli zverené mestskej časti protokolom č. 78/91 zo dňa
01. 11. 1991.
Bytové družstvo Petržalka žiada prenajať predmetné pozemky za účelom dobudovania
a užívania kontajnerového stojiska pre bytové domy na Gercenovej ul. č. 9, 11 a 13
v Bratislave-Petržalke.
Z územnoplánovacieho hľadiska je dobudovanie a uzamknutie zastrešeného kontajnerového
stojiska v súlade s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.
Z dôvodu realizácie tohto investičného zámeru je nevyhnutné majetkovoprávne usporiadať
pozemky pod stavbou kontajnerového stojiska, preto je potrebné dlhodobý nájom pozemkov
posudzovať v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 13. 09. 2010, v komisii správy
majetku a miestnych podnikov dňa 22. 09. 2010 a vo finančnej komisii 11. 10. 2010.
Stanoviská sú priložené k materiálu.
Materiál bol tiež prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
dňa 12. 10. 2010, jej uznesenie č. 619 je totožné so znením návrhu uznesenia miestneho
zastupiteľstva.

3

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, komisia správy majetku a miestnych
podnikov
Zápisnica
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 22. 09. 2010
Prítomní

:

Ing. Peter Hrdlička – predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa – podpredseda
Mariana Sabadošová – členka, poslankyňa
Mgr. Anton Šmotlák – člen, poslanec
Ing. Martin Korec – člen, neposlanec
Bc. Dimitrij Doktorov – člen, neposlanec

K bodu 4
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov pod kontajnerovým stojiskom na Gercenovej ul. č. 9,
11, 13
Uznesenie:
Komisia po prerokovaní odporúča materiál schváliť.
Hlasovanie: za:
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proti:

0

zdržal sa: 0

Bratislava 24. 09. 2010
Za správnosť výpisu:

Ing. Peter Hrdlička, v. r.

Ing. Ján Kubička

predseda

Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka zo dňa 11.10.2010
Prítomní: Mgr. Belohorec, MUDr. Janota PhD.,CSc, Ing. Vermeš, Ing. Kocka, Ing. Hanák,
Mgr. Bakerová-Dragúňová
Neprítomní: Ing. Weissensteiner, Ing. Plšek
K bodu :
Prenájom pozemkov pre kontajnerové státia na Gercenovej 9,11,13
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
:6
V Bratislave 11.10.2010

Mgr. Michal Belohorec v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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