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

Návrh materiálu pre operatívnu poradu starostu konanej dňa 16. 11. 2012

VEC
Návrh na prenájom časti pozemkov, parc.č. 5192/3, 5187/1 pre SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. , IČO: 36 022 047

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
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. (ďalej len SVP, š.p.) odštepný
závod Bratislava, so sídlom Karloveská 2, Bratislava, podal dňa 10. 05. 2011 žiadosť o zmenu
predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-231-2007 zo dňa 20.12.2007.
SVP, š.p. má s našou mestskou časťou uzatvorenú uvedenú nájomnú zmluvu na časť
pozemkov, parc. č. 5192/3, 5194/1, 5187/1, 2137/4 o celkovej výmere 2150,08 m2 za účelom
realizácie projektu „ Bratislava – protipovodňová ochrana, Aktivita č.7 : Zvýšenie bezpečnosti
POH Dunaja v rkm 1868,1 – 1869,2 Viedenská cesta“ platnú do 14. 12. 2012.
Z dôvodu dokončenia stavby nájomca žiada zníženie výmery predmetu nájmu. Podľa
skutočného trvalého záberu protipovodňového múrika, ktorý je vyznačený na grafickom
podklade porealizačného zamerania, predstavuje nová výmera 40 m2.
Návrh riešenia - uzatvoriť so žiadateľom novú nájomnú zmluvu na obdobie 5-tich rokov
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017, kde budú premietnuté zmeny porealizačného zamerania.
Materiál už bol prerokovaný v OPS dňa 29. 06. 2011, v komisii správy miestneho majetku
a miestnych podnikov dňa 14. 9. 2011 a vo finančnej komisii dňa 12. 9. 2011. V Miestnej
rade mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 25. októbra 2011 bolo rokovanie o tomto
bode prerušené.
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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 predmet nájmu vychádza zo skutočného trvalého záberu protipovodňového múrika, ktorý
je vyznačený na grafickom podklade porealizačného zamerania a predstavuje výmeru 40 m2.
Ide o stavbu protipovodňového múrika, ktorú postavil žiadateľ na vlastné náklady a slúži ako
protipovodňová ochrana hrádze Dunaja. Z toho dôvodu je potrebné posudzovať prenájom
predmetných pozemkov pre SVP, š.p. v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

2. s c h v á l i ť
prenájom časti pozemkov, časť parc. č. 5192/3 o výmere 11 m2, zastavané plochy
časť parc. č. 5187/1 o výmere 29 m2, zastavané plochy
pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepný závod Bratislava, so
sídlom Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36 022 047, na dobu 5 rokov, od 01. 01. 2013
do 31. 12. 2017 za cenu 0,26 €/m2 ročne , celkovo za
10,40 €/rok
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stráca
platnosť.

Dôvodová správa
K bodu: Návrh na prenájom nehnuteľností - častí pozemkov v k. ú. Petržalka, časť parc. č.
5192/3 o výmere 11 m2, zastavané plochy a časť parc. č. 5187/1 o výmere 29 m2, zastavané
plochy, spolu 40 m2, pre SVP š.p. na dobu od 01. 01. 2013 do 31.12.2017.
Žiadateľ : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ PODNIK, štátny podnik, odštepný
závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO: 36 022 047.
Predmet: prenájom časti pozemkov, časť parc.č. 5192/3 o výmere 11 m2, zastavané plochy
časť parc.č. 5187/1 o výmere 29 m2, zastavané plochy
Navrhovaná cena: nájom za cenu 0,26 €/m2 ročne, čo predstavuje 10,40 €.
Odôvodnenie:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.(ďalej len SVP, š.p.) podal dňa
10. 05. 2011 žiadosť o zmenu predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-231-2007
zo dňa 20.12.2007, ktorú má uzatvorenú s mestskou časťou Bratislava-Petržalka s platnosťou
do 14.12.2012.
Z dôvodu dokončenia stavby nájomca žiada zníženie výmery predmetu nájmu z doteraz
platnej nájomnej zmluvy. Podľa skutočného trvalého záberu protipovodňového múrika, ktorý
je vyznačený na grafickom podklade porealizačného zamerania, predstavuje nová výmera
40 m2.
Predmetné pozemky parc. č. 5192/3 a 5187/1 sú zapísané na LV 1748, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, zverené sú do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolomč. 48/1991 zo dňa 30. 09. 1991.
Novú nájomnú zmluvu navrhujeme uzatvoriť pre SVP, š.p. na dobu 5 rokov, od 01.01.2013do 31.12.2017.
Stavbu protipovodňového múrika postavil žiadateľ, ktorý potrebuje vyriešiť nájomný vzťah
pozemkov pod stavbou a z toho dôvodu je potrebné prenájom predmetných pozemkov pre
SVP, š.p. posudzovať v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Cena prenájmu časti pozemkov je stanovená v súlade s prílohou č.1 k Metodickému
usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, kde je uvedená minimálna cena
prenájmov pozemkov na nepodnikateľské účely vo výške 0,26 €/m2/rok.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 16. 11. 2012 a v odborných
komisiách.

