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Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Źiadosť
4. Realizačný projekt
5. Kópia z KN
6.Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
prenájom časti pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 2845/8 o výmere 179 m2, zastavané
plochy a nádvoria a parc. č. 2845/14 o výmere 203 m2, zastavané plochy a nádvoria, spolu o
výmere 382 m2 pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o. Röntgenova 26,851 01 Bratislava, IČO:
43 869 726 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, na dobu určitú od 1.10.2014 do
30.09.2019 za cenu 5,20 €/m2/rok, celkovo za
1986,40 €/rok
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Žiadateľ: ATM DEVELOPMENT, s.r.o. , Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO :
43 869 726, v zastúpení spoločnosti PETRING, s.r.o. , Nám Hraničiarov 6/B, 851 03
Bratislava, IČO: 35 914 173
Predmet: Nehnuteľnosti – pozemky registra „ C“ KN v k. ú. Petržalka časť parc. č. 2845/8
o výmere 179 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 2845/14 o výmere 203 m2, zastavané
plochy a nádvoria, spolu o celkovej výmere 382 m 2. Pozemky zapísané na LV č. 2644,
vlastník hlavné mesto SR Bratislava. Zverené boli do správy mestskej časti BratislavaPetržalka protokolom č. 118800011200 zo dňa 23.8.2012.
Doba nájmu : 5 rokov
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 Bratisklava-Petržalka a jej organizácií a to vo výške 5,20 €/m2/rok, čo
pri výmere 382 m2 predstavuje sumu 1986,40 €/rok.

Mestskej časti Bratislava-Petržalka bola postúpená z magistrátu na priame vybavenie žiadosť
Spoločnosti ATM DEVELOPMENT, s.r.o. v zastúpení spoločnosti PETRING s.r.o. ( ďalej
len žiadateľ ) o nájom pozemkov za účelom zabezpečenia územného rozhodnutia
a stavebného povolenia na vybudovanie príjazdovej komunikácie a parkoviska „ SO 01
Parkovisko “ pre stavbu „ Polyfunkčný objekt Antolská II. etapa – Antolská ul. BratislavaPetržalka.“
Na parc. č. 2845/8 vybuduje žiadateľ 14 parkovacích miest a na parc. č. 2845/14 vybuduje
ďalších 14 parkovacích miest.
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 2845/8 o výmere 179 m2, zastavané
plochy a nádvoria a parc. č. 2845/14 o výmere 203 m2, zastavané plochy a nádvoria, spolu o
výmere 382 m2 pre ATM DEVELOPMENT, s.r.o. Röntgenova 26,851 01 Bratislava, IČO:
43 869 726 považujeme 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, za cenu 5,20
€/m2/rok na dobu 5 rokov, čo predstavuje celkovú cenu 1986,40 €/rok.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 30 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu a odborných komisií.
Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu.
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