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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č. 4704/2 o výmere 4510 m2, zastavané plochy
a nádvoria, za účelom výstavby parkovacieho domu na Röntgenovej ul. v Bratislave-Petržalke
pre stavebníka - spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s., IČO: 36 292 338, na dobu
neurčitú, od 1.07.2014 za cenu 1,00 € (slovom jedno euro) počas doby výstavby 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 100 (slovom sto) parkovacích
miest mestskej časti pre potreby verejnosti a za podmienky zmeny nájomného po kolaudácii
stavby vo výške 6,00 €/m2/rok, celkovo za 27 060,-€/rok. Nájomca je povinný požiadať
o stavebné povolenie do 12 mesiacov od nadobudnutia vzťahu k pozemku.
Zmluva o nájme pozemkov bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Predmet: Nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc.č. 4704/2 o výmere 4.510 m2, zastavané
plochy a nádvoria.
Žiadateľ : spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s., IČO: 36 292 338 so sídlom Digital
Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Prenájom pozemku:
- parc. č. 4704/2 o výmere 4510 m2, zastavané plochy a nádvoria
Navrhovaná cena nájmu: dohodou za cenu 1,00 € /m2/rok, čo predstavuje sumu 4.510,- €
ročne.
Odôvodnenie:
Spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s. so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, IČO 36 292
338, požiadala dňa 14.04.2014 o prenájom pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č. 4704/2 o výmere
4510 m2, zastavané plochy a nádvoria za účelom výstavby parkovacieho domu na
Röntgenovej ul. v Bratislave-Petržalke.
Uvedený pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č. 1748,
zverený je do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 10-95 zo dňa
26.10.1995.
Mestská časť Bratislava-petržalka má trvalý deficit parkovacích miest. Z dôvodu zvýšenie
parkovacích kapacít na svojom území má predovšetkým záujem naša mestská časť o stavbu
parkovacieho domu pre parkovanie širokej verejnosti.
Žiadateľ o prenájom pozemku je vlastníkom a prevádzkovateľom administratívneho
komplexu „DIGITAL PARK“ na Einsteinovej ulici v Bratislave-Petržalke. V blízkosti
uvedeného komplexu chce spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s. realizovať projekt
„Parkovací dom – Röntgenova“. Jedná sa o výstavbu 6 podlažnej budovy s kapacitou 415
parkovacích miest, z toho v kapacite 100 miest pre verejnosť, predovšetkým pre obyvateľov
priľahlých obytných domov s bezplatným parkovaním a pre nájomníkov spomínaného
komplexu Digital Parku na Einsteinovej ul. v kapacite 315 miest.
Dobu nájmu navrhujeme na dobu neurčitú, od 1.07.2014 za cenu 1,00 € (slovom jedno
euro) počas doby výstavby 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 100 (slovom sto) parkovacích miest mestskej časti pre potreby verejnosti a za
podmienky zmeny nájomného po kolaudácii stavby vo výške 6,00 €/m2/rok, celkovo za
27 060,-€/rok. Nájomca je povinný požiadať o stavebné povolenie do 12 mesiacov od
nadobudnutia vzťahu k pozemku.
Z hore uvedených dôvodov je potrebné posudzovať prenájom predmetného pozemku
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Materiál bude predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 02.06.2014 a odborných
komisií. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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