Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie nakladania s majetkom – referát správy miestneho majetku

Návrh materiálu pre operatívnu poradu starostu konanej dňa 15. 10. 2012

VEC
Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1 pre spoločnosť BigBoard Slovensko,
a.s., IČO: 44 540 957
Materiál obsahuje:
1. Informáciu
2. Materiál do MR

Predkladá :
Iveta Strapcová
poverená vedením oddelenia
nakladania s majetkom

Spracoval :
Ľubica Majtánová
referát správy miestneho majetku

Informácia
Spoločnosť BigBoard Slovensko, a.s. Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, požiadala dňa
18. 6. 2012 mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie nájmu na časť pozemku, parc. č.
4704/1 o výmere 85,12 m2, ostatné plochy.
Nájomná zmluva č. 08 – 20 – 2008 zo dňa 11. 07. 2008, ktorá je uzatvorená medzi mestskou
časťou Bratislava-Petržalka a žiadateľom, je platná do 31. 12. 2012.
Pozemok, parc.č. 4704/1 je zapísaný na LV č. 2159 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, zverený je mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/91 zo dňa 30. 09.
1991.
Predmetný pozemok si žiadateľ chce prenajať za účelom využívania reklamného zariadenia
na poskytovanie veľkoplošnej reklamy. Žiadateľ je vlastníkom reklamného zariadenia.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy odporúča krátkodobo prenajať predmet nájmu na
uvedený účel.
Krajský dopravný inšpektorát dal súhlasné stanovisko k umiestneniu už existujúceho
reklamného zariadenia v lokalite Panónska cesta – Nový most.
Z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom reklamného zariadenia, navrhujeme prenájom
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 na dobu päť rokov.
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Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
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Materiál číslo : ..../2012
Návrh na prenájom časti pozemku, parc.č. 4704/1 pre BigBoard Slovensko, a.s.,
IČO: 44540957

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Materiál obsahuje:
1. návrh uznesenia
2. dôvodovú správu
3. žiadosť
4. grafickú situáciu

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
poverená vedením
oddelenia nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Ľubica Majtánová
referent odd. SMM
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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
1. k o n š t a t o v a ť,
že časť predmetného pozemku bude žiadateľom využívaný za účelom reklamného zariadenia
na poskytovanie veľkoplošnej reklamy, pričom žiadateľ reklamné zariadenie postavil na
vlastné náklady. Preto je potrebné posudzovať žiadosť o prenájom pozemku ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
2. s c h v á l i ť
prenájom časti pozemku, parc. č. 4704/1 o výmere 85,12 m2, ostatné plochy
pre BigBoard Slovensko, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO:
44 540 957, na dobu 5 rokov, za cenu 48,20 €/m2/rok výlepovej plochy reklamného zariadenia
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
Predmet: Nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4704/1 o výmere 85,12 m2, ostatné
plochy, nachádzajúci sa v lokalite Panónska cesta – Nový most II. smer - Rusovce
v Bratislave-Petržalke.
Žiadateľ : BigBoard Slovensko, a.s., IČO: 44 540 957, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
Prednájom pozemku: časť pozemku parc. č. 4704/1 o výmere 85,12 m2, ostatné plochy.
Navrhovaná cena nájmu: 48,20 €/m2/rok, čo pri celkovej výmere 85,12 m2 predstavuje
sumu 4.102,78 € ročne.
Cena je navrhnutá v zmysle Prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti.
Odôvodnenie:
Spoločnosť BigBoard Slovensko, a.s. Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, požiadala dňa
18. 6. 2012 mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie nájmu na časť pozemku, parc. č.
4704/1 o výmere 85,12 m2, ostatné plochy.
Nájomná zmluva č. 08 – 20 – 2008 zo dňa 11. 07. 2008, ktorá je uzatvorená medzi mestskou
časťou Bratislava-Petržalka a žiadateľom, je platná do 31. 12. 2012.
Pozemok, parc.č. 4704/1 je zapísaný na LV č. 2159 vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, zverený je mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/91 zo dňa 30. 09.
1991.
Predmetný pozemok si žiadateľ chce prenajať za účelom využívania reklamného zariadenia
na poskytovanie veľkoplošnej reklamy. Žiadateľ je vlastníkom reklamného zariadenia.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy odporúča krátkodobo prenajať predmet nájmu na
uvedený účel.
Krajský dopravný inšpektorát dal súhlasné stanovisko k umiestneniu už existujúceho
reklamného zariadenia v lokalite Panónska cesta – Nový most.
Z hore uvedených dôvodov navrhujeme prenájom 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 na dobu päť rokov.
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