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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom pozemku parc.č. 5834/3 o výmere 1.856 m2 na Kopčianskej ulici v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre spoločnosť V.P.F. MEDIUM s.r.o.,
Šulekova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35711531 a spoločnosť AmitBau s.r.o., Vajnorská
16, 831 04 Bratislava, IČO: 35901683, za účelom odstránenia čiernej skládky odpadu,
zrovnania terénu, nasadenia trávy a zabezpečovania pravidelného kosenia a ošetrovania
verejnej zelene (všetky uvedené práce na vlastné náklady nájomcu), na dobu určitú od
01.09.2013 do 31.08.2033, za cenu 0,10 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere 1.856 m2
prenajímanej plochy predstavuje čiastku 185,60 €/rok.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

2

Dôvodová správa
Žiadatelia - spoločnosť V.P.F. MEDIUM s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava, IČO:
35711531 a spoločnosť AmitBau s.r.o., Vajnorská 16, 831 04 Bratislava, IČO: 35901683,
majú záujem o prenájom pozemku parc.č. 5834/3 o výmere 1.856 m2 na Kopčianskej ulici
v Bratislave, v súlade s Príkazom starostu č.13/2011 a jeho Dodatkom č.1, ktorým bolo
vydané Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava-Petržalka a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
a jej organizácií, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §9a ods.9 písm.c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov, že žiadatelia majú
záujem na vlastné náklady tento dlhodobo neudržiavaný pozemok, na ktorom sa množia
čierne skládky odpadu, vyčistiť, zrovnať, nasadiť trávu a zabezpečovať pravidelné kosenie
a ošetrovanie verejnej zelene. Keďže sú žiadatelia vlastníkmi okolitých susedných pozemkov,
na ktorých začali s výstavbou administratívno-skladového areálu, chcú zveľadiť okolie týchto
budov a tak aj skvalitniť životné prostredie v tejto lokalite. Žiadatelia tiež chcú pravidelnou
starostlivosťou o zeleň zabrániť ďalšiemu protizákonnému ukladaniu odpadu na tomto
pozemku.
Žiadatelia sú vlastníkmi všetkých okolitých pozemkov a stavieb, a to parc.č.: 5792/8,
5792/4, 5837/100, 5837/71, 5837/9, 5837/124, 5837/12, 5837/8, 5834/2.
Z hľadiska Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je predmetný pozemok
súčasťou stabilizovaného územia – ochranná a izolačná zeleň, a preto odd.územného rozvoja
a dopravy mestskej časti odporúča predmetný pozemok prenajať na vyššie uvedený účel.
Rovnako súhlasí s prenájmom tohto pozemku aj odd.životného prostredia mestskej časti za
účelom starostlivosti o existujúcu zeleň a zveľadenie okolia.
Navrhovaná cena za prenájom pozemku je 0,10 €/m2 za rok, čo pri celkovej výmere
1.856 m2 prenajímanej plochy predstavuje čiastku 185,60 €/rok. Doba nájmu je navrhovaná
na obdobie od 01.09.2013 do 31.08.2033 (na 20 rokov).
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 02.09.2013 a v odborných
komisiách miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Stanoviská
jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. OPS nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy
a navrhuje uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o spolupráci za účelom údržby pozemku.

3

4

Situačná snímka prenajímaného pozemku parc.č. 5834/3
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Situačná snímka okolitých pozemkov, ktoré vlastní žiadateľ, v zmysle LV č.4562 a 3173
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