Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 31. 05. 2011

Materiál číslo: 60/2011

Návrh na prenájom pozemkov pre realizáciu NN prípojky žiadateľa Ernesta
Zdichavského, Vranovská 57, Bratislava

Predkladateľ :
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný :
Ján Kubička
vedúci oddelenia nakladania
s majetkom

Spracovateľ :
Alena Juríková
vedúca referátu SMM
odd. nakladania s majetkom

Materiál obsahuje :
1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu
3. list žiadateľa s nákresom trasy navrhovanej
NN prípojky (príloha č. 1)
4. širšie vzťahy umiestnenia stavby, príloha č.2
5. stanoviská odborných útvarov mestskej časti
a hl. m. SR Bratislavy (príloha č. 3)
6. uznesenie miestnej rady mestskej časti č. 41
zo dňa 24.05.2011
7. stanoviská odborných komisií finančnej z
23.05.2011 a správy majetku z 19.05.2011

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
k o n š t a t u j e,
že prenájom častí pozemkov:
• parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m2,
• parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m2,
• parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m2,
• parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m2, spolu 39,2 m2
na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, je v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným
osobitného zreteľa,
s ch v á l i ť
prenájom častí pozemkov:
• parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m2,
• parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m2,
• parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m2,
• parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m2, spolu 39,2 m2
na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 4,16 €/m2/rok.
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Dôvodová správa

P. Ernest Zdichavský sa obrátil na tunajší miestny úrad so žiadosťou o zabezpečenie
dokladovania jeho vzťahu k častiam pozemkov:
• parc. č. 1738/1 o výmere 13,3 m2,
• parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m2,
• parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m2,
• parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m2,
• parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m2, spolu 52,50 m2, z toho v správe mest. časti 39,2 m2
za účelom vybudovania NN prípojky do jeho záhrady. Vo svojej žiadosti uviedol, že práce
spojené s realizáciou NN prípojky budú vykonané na 1 deň (Príloha č. 1). Nakoľko je
potrebné NN prípojku realizovať na základe ohlásenia stavby a zrealizovanú NN prípojku
odovzdať Západoslovenským elektrárňam, predpokladáme, že doba nájmu by mala
predstavovať obdobie 6 mesiacov.
Pozemok parc. č. 1738/1 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nebol zverený do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ostatné pozemky boli zverené do správy mestskej
časti Bratislava-Petržalka protokolmi č. 48/91 zo dňa 30. 09. 1991 a č. 11 84 03 679 700 zo
dňa 29. 07 1997.
Podľa záväzného vyjadrenia oddelenia ÚRaD je možné pozemky, ktoré sú zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Petržalka, prenajať. Nakoľko v tomto prípade ide o vybudovanie NN
prípojky k pozemku parc. č. 3103/3, ktorý má žiadateľ vo vlastníctve, je možné tento prípad
posudzovať na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nájmu je stanovená čiastkou
4,16 €/m2/rok, čo pri nájme 39,2 m2 na obdobie 6 mesiacov predstavuje príjem vo výške
81,54 €.
Žiadosť p. Zdichavského bola doplnená o širšie vzťahy pri umiestnení NN prípojky (Príloha
č. 2). Dňa 23. 3. 2011 boli na referát správy miestneho majetku doručené ďalšie dokumenty
(Príloha č. 3), v ktorých žiadateľ oznamuje, že oddelenie nájmov nehnuteľností Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy na základe prehodnotenia pôvodného negatívneho stanoviska
odborného referátu generelov technickej infraštruktúry predloží návrh na prenájom pozemku
v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy na prerokovanie v orgánoch mesta.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 11. 4. 2011, v komisii správy majetku
a miestnych podnikov 19. 5. 2011, vo finančnej komisii 23. 5. 2011.
Materiál bol predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa
24. 5. 2011, ktorá prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 41
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. konštatovať, že prenájom častí pozemkov:
•
parc. č. 3110/30 o výmere 18,2 m²,
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•
•
•

parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m²,
parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m²,
parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m², spolu 39,2 m²,

na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, je v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom
hodným osobitného zreteľa,
2. schváliť prenájom časti pozemkov:
•
parc. č. 3110/30o výmere 18,2 m²,
•
parc. č. 3110/22 o výmere 10,5 m²,
•
parc. č. 3110/23 o výmere 2,8 m²,
•
parc. č. 3110/24 o výmere 7,7 m², spolu 39,2 m²,
na obdobie 6 mesiacov za účelom vybudovania NN prípojky do záhrady umiestnenej na
pozemku parc. č. 3103/3, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa za cenu 4,16 €/m²/rok.

Zápisnica zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 19. 05. 2011
Prítomní
: Ing. Ľuboš Flandera - predseda, Ing. Mgr. Michal Radosa- podpredseda,
Ing. Milan Borguľa, člen poslanec, Anna Maláková, člen neposlanec, Ján Michalec, člen
neposlanec
Ľubomír Bagin, člen neposlanec
Neprítomný :
K bodu 9
Návrh na prenájom pozemkov pre realizáciu NN prípojky žiadateľa Ernesta
Zdichavského, Vranovská 57, Bratislava
Uznesenie:
Komisia po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom pozemkov pre realizáciu NN prípojky
na obdobie 6 mesiacov za cenu 4,16 €/m2/rok.
Hlasovanie:
za
:
proti
:

Flandera, Radosa, Borguľa, Hrčka, Maláková, Michalec
0 zdržal sa :
0

Bratislava 19.05.2011
Za správnosť výpisu:
Ing. Ján Kubička

Ing. Ľuboš Flandera, v. r.
predseda
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 23.5.2011
Prítomní: : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Borotovský,
Ing. Klein, Ing. Kovár Vladimír PhD.
Ospravedlnený: Mgr. Bučan
K bodu :
Návrh na prenájom pozemkov pre realizáciu NN prípojky žiadateľa Ernesta
Zdichavského.
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
:7
V Bratislave 23.5.2011

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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Príloha č. 3
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