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_______________________________________________
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dňa 3. decembra 2013

Materiál číslo: 303/2013
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s.r.o.Hannova 10, 852 23 Bratislava, IČO 36821012
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Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4. Snímku z katastrálnej mapy
5. Mapu širších vzťahov
6. Stanoviská odborných
komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
prenájom časti pozemku parc. č.27 v k. ú. Petržalka o výmere 25,00 m2 pre Bytový podnik
Petržalka, s.r.o., Hannova 10, 852 23 Bratislava, IČO 36821012, v zmysle § 9a, ods. 9
písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
osobitného zreteľa na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2024 za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo
za
130,-€/rok

Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Bytový podnik Petržalka s.r.o. ako správca bytového domu Mlynarovičova 13,15 súp. č.
1590 a správcovská spoločnosť Váš správca, s.r.o., ktorá spravuje bytový dom
Mlynarovičova 17,19 súp. č. 1589 v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov
uvedených bytových domov požiadali o nájom časti pozemku z dôvodu rekonštrukcie
a rozšírenia kontajnerového stojiska.
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, je zapísaný na LV 1 a bol zverený do správy
mestskej časti Bratislavy- Petržalka protokolom č.5-92 zo dňa 1.7.1992.
Cena nájmu je stanovená podľa prílohy č.1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Petržalka a zvereného do
správy mestskej časti Bratislava – Petržalka vo výške 5,20 €/m2/rok.
Celková ročná suma za prenájom predstavuje 130,00 €.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy
vydalo z hľadiska územnoplánovacieho
a dopravného súhlasné stanovisko k prenájmu pozemku na vyššie uvedený účel.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. 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 pozemku bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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