Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka
_______________________________________________

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 17. júna 2014

Materiál číslo: 61/2014
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3380 pre RR Invest a.s., Bohrova 1, 851 01
Bratislava, IČO 44968043

Predkladateľ
Miroslav Štefánik
Prednosta

Zodpovedný :
Iveta Strapcová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ :
Silvester Kúdela
referát správy miestneho
majetku

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4. Snímku z katastrálnej mapy
5. Stanovisko ÚRaD
6. Mapu širších vzťahov
7. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava – Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka
schváliť
prenájom časti pozemku parc. č.3380-ostatná plocha v k. ú. Petržalka o výmere 84,00 m2 za
účelom zriadenia letnej terasy pre RR Invest a.s., Bohrova 1, 851 01 Bratislava, IČO
44968043, 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 1.7.2014 do 30.06.2019
za cenu 26,00 €/m2/rok, celkovo za
2 016,-€/rok

Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.

2

Dôvodová správa
RR Invest a.s. požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o nájom časti pozemku parc. č.
3380 za účelom zriadenia letnej terasy na spevnenej ploche pozdĺž chodníka pred
reštauráciou „U Daňováka“ na Ševčenkovej ulici č. 23 v Bratislave.
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, je zapísaný na LV 1748 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 26,000 €/m2/rok.
Celková ročná suma za prenájom predstavuje 2 016,00 €.
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 02.06.2014, 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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