Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 17. júna 2014

Materiál číslo : 60/2014
Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 2228 v k. ú. Petržalka pre ŽIAR,
spol. s r.o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava, IČO : 35 797 738________________

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. Kópia z KN
5. Stanovisko odd. ÚRaD
6. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom pozemku v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 2228 o výmere 30 m2 , zastavané plochy
a nádvoria, za cenu 26,- €/m2/rok, celkovo za 780,- €/rok, na dobu 5 rokov do 31.5.2019,
za účelom prevádzkovania vonkajšieho sedenia pre spoločnosť ŽIAR, s.r.o., Grösslingova
71, 811 09 Bratislava, IČO : 35 797 738, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Źiadateľ: ŽIAR, s.r.o., Grösslingova 71, 811 Bratislava, IČO: 35 797 738
Predmet: Nehnuteľnosť – pozemok v k.ú. Petržalka, časť parcely č. 2228 o výmere 30,0 m2 ,
druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je zapísaný na LV č. 1748 vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok bol zverený do správy mestskej časti
protokolom č. 29/92 zo dňa 1.8.1992.
Doba nájmu : na 5 rokov do 31.5.2019
Výška nájomného : 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 a jej organizácií a to 26,- €/m2/rok, čo pri výmere
30,0 m2 predstavuje sumu 780,- €.
Pôvodná cena predstavovala sumu 497,70 €.
Spoločnosť Dodo plus, s.r.o. uzatvorila s mestskou časťou nájomnú zmluvu na časť pozemku,
parc. č. 2228 o výmere 30,0 m2, ktorej platnosť trvá do 31.5.2014. Účelom nájmu je
prevádzkovanie vonkajšieho sedenia ( spevnená plocha ) pri essprese na Beňadickej 6, ktoré
prevádzkuje vyššie uvedená spoločnosť. V súčasnosti je spoločnosť premenovaná na ŽIAR,
s.r.o., ktorá vznikla zlúčením spoločnosti Dodo plus, s.r.o. bez likvidácie ). Nakoľko
spoločnosť má i naďalej záujem prevádzkovať vonkajšie sedenie požiadala mestskú časť
o predĺženie nájomnej zmluvy na dobu 5 rokov t.j. do 31.5.2019.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy vo svojom vyjadrení zo dňa 11.4.2014 pod č.
5206/2014/12-OURaD/ZK 055 súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy.
Z dôvodu že, vonkajšie sedenie slúži výlučne expressu, považujeme tento nájom ako prípad
hodný osobitného zreteľa, v zmysle §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 2.6.2014, komisie správy
majetku a miestnych podnikov a finančnej komisie.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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