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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
nájom časti pozemku, parc. č.1643/1 a časti parc. č. 1643/2 k. ú. Petržalka spolu o výmere
4600 m2 za účelom vybudovania detského hokejového štadiónu a parkovacích plôch za cenu
0,26 €/m2/rok čo predstavuje celkovo 1 196,00 €/rok , na dobu určitú
od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2024, pre WINNEX s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za podmienok, že :
1/ nájomca zrealizuje revitalizáciu školského areálu a jeho športovísk, vybuduje nové
parkovacie plochy a zrekonštruuje priestory v budove školy na vlastné náklady
nasledovne:
a) v prvej fáze
- realizovať práce v telocvičnom trakte (protišmykový náter, obklady, výmena dverí,
oprava interiéru a náraďovne)
- realizovať práce v školskom bazén (strojovňa, vzduchotechnika, dlažba okolo bazéna,
svietidlá)
- premiestnenie multifunkčného ihriska s umelým povrchom po dohode so školou na
východnú stranu hlavnej školskej budovy
b) v druhej fáze
- vybudovať bežecký ovál (2 dráhy) s umelým povrchom a futbalovým ihriskom
s pevnými bránkami a prírodným trávnikom
- presunúť a vybudovať nové tenisové ihriskom s umelým povrchom
- rekultivovať a rekonštruovať súčasné tenisové ihrisko (umelý povrch)
- vytvoriť streetballové ihriská(2) v priestore premiestneného multifunkčného ihriska
- zabezpečiť rekonštrukciu oplotenia areálu školy
2/ nájomca preinvestuje sumu celkovo vo výške 333 000,-€
3/ nájomca predloží právoplatné stavebné povolenie najneskôr do 2 rokov odo dňa
uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Nesplnenie týchto podmienok je dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany prenajímateľa.

Dodatok k zmluve o nájme pozemkov bude podpísaný do 60 dní po schválení uznesenia na
miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stráca platnosť.
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Dôvodová správa
Spoločnosť WINNEX s.r.o. (ďalej len „žiadateľ) požiadala dňa 09.05.2014 Základnú školu na
Holíčskej 50 o predĺženie nájomnej zmluvy č. 5/2009, ktorá je uzavretá do 29.06.2014, na
pozemok parc. č.1643/1 a parc. č. 1643/2 k.ú. Petržalka o výmere 4 600 m2 na dobu 10
rokov. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy žiada v súvislosti s podanou žiadosťou o územné
rozhodnutie týkajúcej sa výstavby hokejového štadióna v areáli Základnej školy na Holíčskej
ulici v Bratislave-Petržalke, ktorej vybudovanie je zakotvené i v samotnej zmluve.
Vzhľadom na potrebu revitalizácie, rekonštrukcie školského areálu, nebytových priestorov v
objekte školy ako aj športovísk, riaditeľ školy navrhuje posudzovať tento prenájom ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Žiadateľ vybuduje krytý hokejový štadión pre Hokejovú školu na Holičskej ulici z vlastných
finančných zdrojov a bude slúžiť predovšetkým uvedenej škole, ako aj na trávenie voľného
času športom pre mladú aj staršiu generáciu Petržalky. Z uvedeného dôvodu je potrebné
posudzovať prenájom pozemku v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Harmonogram postupu prác bude prílohou dodatku k zmluve.
Žiadateľ na základe výzvy predložil všetky potrebné doklady vrátane kópie
o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby hokejovej haly.

žiadosti

Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 2.6.2013, komisie správy
majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
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