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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
prenájom časti pozemku, registra „C“ , parc. č. 2844/1 o výmere 104 m2, ostatná plocha,
v k.ú. petržalka za účelom vybudovania prírodnej posilňovne, na dobu 5 rokov, za cenu
1,- €/m2 , celkovo za 104 €/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9
písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre spoločnosť
Gazzi, s.r.o., Heyrovského 4638/7, Bratislava.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
Žiadateľ: Spoločnosť Gazzi,s.r.o., Heyrovského 4638/7, Bratislava ( ďalej len spoločnosť)
Predmet: nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Petržalka, časť parc. registra „C“ 2844/1 o výmere
104 m2, ostatná plocha, LV č. 2644, vlastník hlavné mesto SR Bratislava. Pozemok bol
zverený do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 118800520600 zo dňa
6.4.2006.
Doba nájmu : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to 5 rokov.
Výška nájomného : 1,- €/m2/ročne, čo pri výmere 104 m2 predstavuje sumu 104,- € ročne.
Spoločnosť požiadala mestskú časť o prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v lokalite
Veľký Draždiak. Pozemok o výmere 104 m2 sa nachádza na časti parc. č. 2844/1 v
bezprostrednej blízkosti stánku rýchleho občerstvenia, ktorý prevádzkuje vyššie uvedená
spoločnosť.
V súčasnosti je územie neudržiavané. Spoločnosť má záujem toto územie zrekultivovať
a to vybudovaním prírodnej posilňovne pre širokú verejnosť vytvorenej z prevažne
prírodných materiálov, opraviť oplotenie a udržiavať územie v čistote. Celú rekonštrukciu
budú hradiť z vlastných nákladov. Prevádzkovanie areálu bude bezplatné slúžiace širokej
verejnosti, čím sa skvalitní charakter verejnej odpočinkovej zóny.
K uvedenému zámeru bolo vydané súhlasné stanovisko oddelenia ÚRaD pod č.
12/13/5964/AL1/Va20 zo dňa 11.4.2013.
Z dôvodu, že spoločnosť zrekultivuje na vlastné náklady časť pozemku, ktorá je v súčasnosti
neudržiavaná, vybuduje prírodnú posilňovňu, ktorá bude bezplatne slúžiť širokej verejnosti,
je potrebné posudzovať prenájom pozemku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bude predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 3.6.2013, komisie
správy majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

