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Návrh uznesenia :
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka:
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom pozemku parc. č. 148 o výmere 192 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemku
parc.č. 149 o výmere 2368 m2 , zastavané plochy a nádvoria, celkom 2 560 m2 v k. ú.
Petržalka,
pre spoločnosť AVP Park, s.r.o., Holíčska 19, 851 05 Bratislava,
IČO:47 253 240 na dobu určitú do 31.12.2024 za celkovú cenu 1,00 € (slovom jedno euro)
plus vecné plnenie pozostávajúce zo 14 garáží v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa za podmienky odovzdania 14 (slovom štrnásť) parkovacích miest mestskej časti pre
potreby verejnosti. Nájomca je povinný požiadať o stavebné povolenie do 12 mesiacov od
podpísania nájomnej zmluvy.
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, sú zapísané na LV č. 1748 a boli
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka Protokolom č. zo dňa..
Zmluva o nájme bude podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom zastupiteľstve.
V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ : AVP Park, s.r.o., Holíčska 19, 851 05 Bratislava, IČO:47 253 240
Predmet: pozemok parc. č. 148 o výmere 192 m2, zastavané plochy a nádvoria a pozemok
parc.č. 149 o výmere 2368 m2 , zastavané plochy a nádvoria, celkom 2 560 m2 v k. ú.
Petržalka.
Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta, je zapísaný na LV 1748 a bol zverený do správy
mestskej časti Bratislavy- Petržalka protokolom č. zo dňa .
Doba nájmu: do 31. 12. 2024
Navrhovaná cena nájmu : 1,00 € (slovom jedno euro) plus vecné plnenie pozostávajúce zo
14 garáží, čo predstavuje hodnotu cca 100 961,00 €.
Odôvodnenie:
Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola doručená žiadosť spoločnosti AVP Park s.r.o.
o prenájom pozemkov parc .č. 148 a 149 k.ú. Petržalka o celkovej výmere 2560 m2 za účelom
vybudovania parkovacieho domu, z ktorých spoločnosť poskytne 14 parkovacích miest
mestskej časti bezodplatne, aby slúžili verejnosti.
Žiadosť o prenájom uvedených pozemkov miestne zastupiteľstvo prerokovalo dňa 10.
decembra 2013 a schválilo prenájom pozemku parc.č. 149 k.ú. Petržalka, ktoré bolo mestskej
časti v tom čase zverené.
Následne mestská časť požiadala primátora hlavného mesta o zverenie aj zostávajúcej časti
pozemku parc. č. 148 k.ú. Petržalka o výmere 192 m2. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
túto žiadosť na svojom zasadnutí dňa 22.5.2014 a svojim uznesením č. schválilo zverenie
pozemku do správy mestskej časti.
Na základe uvedeného je predložená žiadosť opätovne na schválenie.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy dalo spracovať Vyhľadávaciu štúdiu 4/2000 pod
názvom: Vyhľadávacia urbanistická štúdia rozmiestnenia viacpodlažných parkovísk a garáži
na území Petržalky, ktorého spracovateľom je spoločnosť PROKOS, Ing. Vladimír Májek,
Černyševského č.26, 851 01 Bratislava, ktorá uvažuje s vybudovaním hromadného
parkovacieho domu na predmete prenájmu.
Cena nájmu je stanovená na základe dohody a predstavuje hodnotu 10-14 parkovacích miest,
ktoré spoločnosť po vybudovaní poskytne mestskej časti bezodplatne do užívania pre potreby
verejnosti. Celkové náklady na vybudovanie parkovacieho domu predstavujú hodnotu cca
750 000,00 €, čo v prepočítaní na poskytnuté parkovacie miesta predstavuje hodnotu cca
100 961,00 € na 14 parkovacích miest.
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 bude predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 2.6.2014 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. V opačnom prípade toto uznesenie stratí
platnosť.
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Výpis zo zápisnice
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej
dňa 27.11.2013
Prítomní

:

Ing. Ľuboš Flandera, predseda
Ing. Mgr. Michal Radosa, podpredseda
Ing. Milan Borguľa, člen poslanec
Ing. Ján Hrčka, člen poslanec,
Ján Michalec, člen neposlanec
Ľubomír Bagin, člen neposlanec
Anna Maláková, člen neposlanec

k bodu 26 Návrh na prenájom pozemku parc.č.149 v k.ú. Petržalka pre Mgr.Adriana
Michniewicza a Ing. Vladimíra Michniewicza
Uznesenie:
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predložený
návrh schváliť
Hlasovanie :
za
:
6
proti
:
0
zdržal sa : 0 nehlasoval: 1

Ing. Ľuboš Flandera,
predseda komisie v.r.
Za správnosť: Mgr.Iveta Strapcová, tajomník komisie
v Bratislave, dňa 28.11.2013
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Stanovisko
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 26.11.2013
Prítomní: Ing. Štefanička, Ing. Arnold, Ing. Kovár PhD, Mgr. Bučan,
Ing. Klein, Ing. Pašková
Neprítomní: p. Holzhauserová, Ing. Borotovský
K bodu :
Návrh na prenájom pozemku Furdekova
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 3
Zdržal sa: 2
V Bratislave 26.11.2013

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

Za správnosť: Ing. Lukáček
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