Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka
Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 03. decembra 2013

Materiál číslo : 301/2013

Návrh na prenájom časti pozemkov pre HUMANA People to People Slovakia o.z.,
Sučianska 31, Martin, IČO : 42065534

Predkladateľ :
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia nakladania
s majetkom

Spracovateľ:
Daniela Grajciarová
referát správy miestneho majetku

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4. Fotosnímka
5. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom častí pozemkov registra „ C“ v k. ú. Petržalka, parc. č. 2, 23, 92/1, 218/2, 521/1
646, 958, 1406/3, 1598,2311, 2542, 2810/2, 3365/4, 3459, 3386, 3813/1, 4423/14, 4633
o celkovej výmere 33 m2 za cenu 39,- €/m2/ročne, celkovo za 1287,- € ročne, 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 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA
O. Z. , Sučianska 31, Martin, IČO: 42065534 na dobu určitú od 01. 01. 2014 do 31. 12.
2016.

Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

Dôvodová správa
Žiadateľ: HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Slovakia o.z., Sučianska 31, 0316 08 Martin,
IČO: 42065534
Predmet : Nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Petržalka, časť parc. registra „ C “ parc. č. 2,
23, 92/1, 218/2, 521/1, 646, 958, 1406/3,1598, 2311, 2542, 2810/2,3365/4,3459,3386,3813/1,
4423/14, 4633 spolu o výmere 33 m2.
Pozemky boli zverené do správy mestskej časti protokolmi č.78/91 zo dňa 1.11.1991,
protokolom č. 5/92 zo dňa 7.1.1992 a protokolom č. 29/ 92 zo dňa 23.3.1992.
Doba nájmu : na 3 roky t.j. od 01. 01. 2014 do 31.12. 2016
Výška nájomného : 39,- €/ m2/rok, čo pri výmere 33m2 predstavuje sumu 1287,- €.
Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA ( ďalej len HUMANA)
realizuje na území Petržalky projekt, ktorý spočíva v zbere použitých textílii, odevov a obuvi.
Hlavnou myšlienkou projektu združenia Humana je podporovať rozvoj tam, kde je potrebné
minimalizovať priepasť medzi bohatými a chudobnými. Občianske združenie je členom
medzinárodného hnutia HUMANA People to People Movment, ktoré pracuje na poli
medzinárodného rozvoja a spolupráce.
Mestská časť Bratislava-Petržalka sa zapojila do tohto medzinárodného humanitárneho
projektu pomoci tretiemu svetu s tým, že umožnila na svojom území rozmiestniť zberné
kontajnery, ktoré sú umiestnené na vyššie uvedených parcelách v týchto lokalitách
Mamateyova, Mlynarovičova, Blagoevova, Námestie hraničiarov, Ovsišstské námestie,
Osuského, Holíčska, Jiráskova, Fedinova, Ševčenkova, Černyševského, Vilová, Jasovská,
Vígľašská, Vlastenecké námestie. Rozmiestnených je 33 kusov kontajnerov spolu o výmere
33m2.
Združenie má i naďalej záujem realizovať tento projekt a z toho dôvodu požiadalo o prenájom
pozemkov na ďalšie tri roky.
Oddelenie životného prostredia a oddelenie územného rozvoja a dopravy súhlasia
s prenájmom pozemkov na vyššie uvedený účel.
Nakoľko projekt slúži pre humanitárne účely považujeme tento nájom ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 18.11.2013, komisie
správy majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
Zmluva o nájme pozemkov bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

