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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti  Bratislava-Petržalka 
 
konštatovať, 
 
že na predmetných pozemkoch žiadateľ prevádzkuje dopravné detské ihrisko na Bosákovej ul 
v Petržalke a vykonáva bezplatnú výučbu dopravnej výchovy detí a mládeže už od roku 1990, 
čo je potrebné posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, 9 písm. c) zák.  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 
s c h v á l i ť 
 
prenájom  pozemkov, parc. č. 10     o výmere   886 m2, ostatné plochy 
                                    parc. č. 11/1  o výmere 2270 m2, ostatné plochy 
 parc. č. 12     o výmere   690 m2, zastavané plochy a nádvoria 
 
 
pre Slovenský autoturist klub, o. z.  so sídlom Bosákova 3, 851 04 Bratislava na dobu           
10 rokov od 01. 07. 2011 do 30. 06. 2021 za cenu 0,21 €/m2  ročne  v  zmysle §  9a,  9  písm. 
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako  prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

K bodu: Návrh na prenájom nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 10 o výmere 
886 m2, ostatné plochy,  parc. č. 11/1 o výmere 2270 m2, ostatné plochy, parc. č. 12 o výmere 
690 m2, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 3846 m2,  pre Slovenský autoturist  
klub, o. z.  na dobu 10 rokov od 01.07.2011do 30. 06. 2021. 
 
Žiadateľ : Slovenský autoturist klub, o. z.  so sídlom Bosákova 3, 851 04 Bratislava 
 
Predmet: pozemky,   parc. č. 10     o výmere   886 m2, ostatné plochy 
                                    parc. č. 11/1  o výmere 2270 m2, ostatné plochy 
         parc. č. 12     o výmere   690 m2, zastavané plochy a nádvoria 
 
Navrhovaná cena: nájom za cenu 0,21 €/m2 ročne, čo predstavuje 807,66  €. 
 
Odôvodnenie: 

Slovenský autoturist klub, o. z. (ďalej len „SATC“) požiadal o prenájom pozemkov 
v k. ú. Petržalka, parc. č. 10 o výmere 886 m2, ostatné plochy a parc. č. 11/1 o výmere       
2270 m2, ostatné plochy a parc. č. 12 o výmere 690 m2, zastavané plochy a nádvoria už       
11. 11. 2009. Opätovným šetrením sme zistili, že predmetné pozemky sú zverené mestskej 
časti neštandardným spôsobom. Proces opätovného zverenia uvedených pozemkov do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom SR Bratislavou bol veľmi zdĺhavý. 

Uznesením č.48/2011 zo dňa 31. 03. 2011 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy schválilo zverenie pozemkov v k. ú. Petržalka parc. č. 10, 11/1 do správy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka. Právnym dokladom k zvereniu bol vypracovaný Protokol č. 11 88 
0270 11 00 zo dňa ................(V súčasnosti je na podpise.) 

SATC užíva pozemky parc. č. 10, 11/1 a 12 od roku 1990 ako aj objekt B2-53 Pavilon 
detských ihrísk, ktorý má vo vlastníctve. Na predmetných pozemkoch sa nachádzajú dve 
detské ihriská. Na parc. č. 10 je verejné detské ihrisko, na parc. č. 11/1 je dopravné detské 
ihrisko a  parc. č. 12  sa využíva ako prístupový chodník medzi ihriskami. 

SATC prevádzkuje detské dopravné ihrisko za účelom vykonávania bezplatnej výučby 
dopravnej výchovy detí a mládeže. Túto možnosť využíva 90 % petržalských základných škôl 
aj školy z iných mestských častí Bratislavy, resp. aj z Bratislavského samosprávneho kraja. 
  Mestská časť Bratislava-Petržalka už niekoľko rokov spolufinancuje projekt obnovy 
materiálneho vybavenia a údržby tohto detského dopravného ihriska. Areál dopravného 
ihriska je oplotený. V jeho zadnej časti sa nachádza verejné detské ihrisko, ktorého 
revitalizácia by sa mala uskutočniť v rámci projektu revitalizácie detských ihrísk v roku 2011.  
 Vzhľadom k tomu, že SATC je ako jediný autoklub zo Slovenska členom svetových 
medzinárodných organizácií (FIA - medzinárodná federácia motorizmu, EURORap – 
medzinárodná organizácia pre bezpečnosť ciest a ERIC – medzinárodná organizácia pre 
cestné informácie), má možnosť pravidelne sa stretávať s autoklubmi z iných štátov a čerpať 
najnovšie poznatky o systémoch výchovy detí v oblasti dopravnej výchovy a inej činnosti. 

V záujme našej mestskej časti je naďalej  prispievať k zveľadeniu detského 
a dopravného ihriska na Bosákovej ul. v Petržalke, aby spoločnosť SATC mohla dlhodobo 
poskytovať bezplatnú dopravnú výchovu detí všetkých mestských častí Bratislavy, resp. aj 
detí z Bratislavského samosprávneho kraja. 

Z tohto dôvodu je potrebné prenájom predmetných pozemkov pre spoločnosť SATC 
posudzovať v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 



Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 09. 05. 2011, bude 
prerokovaný vo finančnej komisii dňa 23. 5. 2011, v komisii správy majetku a miestnych 
podnikov dňa 16. 5. 2011 a v komisii ÚPVaD tiež dňa 16. 5. 2011. 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 


