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6. Mapu širších vzťahov
7. Fotodokumentáciu
8. Stanoviská odborných komisií

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
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, prenájom časti pozemkov registra „C“
KN v k.ú. Petržalka, časť parc. č. 2845/8 o výmere 547 m2, zastavané plochy a nádvoria a
časť parc. č. 2845/14 o výmere 325 m2, zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 872m 2,
zapísaných na LV č. 2644, pre žiadateľa ATM DEVELOPMENT, s.r.o. Röntgenova 26,
851 01 Bratislava, IČO: 43 869 726 na dobu určitú do 31.3.2020 za cenu 5,20 €/m2/rok, čo
predstavuje ročne sumu vo výške 4 534,40 €.

Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
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: pozemky registra „ C“ KN v k. ú. Petržalka, časť parc. č. 2845/8 o výmere 547
m2, zastavané plochy a nádvoria a časť parc. č. 2845/14 o výmere 325 m2, zastavané plochy
a nádvoria, spolu o celkovej výmere 872 m 2. Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, zapísané na LV č. 2644, zverené boli do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolom č. 118800011200 zo dňa 23.8.2012.
Doba nájmu : na dobu určitú do 31.3.2020
Výška nájomného: 5,20 €/m2/rok. 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.
Celkové nájomné za rok predstavuje sumu vo výške 4 534,40 €.
V lokalite Antolskej ulice buduje žiadateľ stavbu „Polyfunkčný objekt SOLID – Antolská ul.
Bratislava-Petržalka“. Nakoľko došlo k zmene stavby pred dokončením žiadateľovi vznikla
povinnosť zvýšiť počet parkovacích miest a z toho dôvodu požiadal mestskú časť BratislavaPetržalka o nájom pozemkov za účelom zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na vybudovanie parkovísk a komunikácií ( chodníkov ) pre vyššie uvedenú stavbu,
ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.
Žiadateľ vybuduje 28 parkovacích miest na pozemku parc. č. 2845/8 a ďalších 13
parkovacích miest na pozemku parc. č. 2845/14.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy z územnoplánovacieho hľadiska po doplnení
podkladov vydalo súhlasné stanovisko k prenájmu pozemkov.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať 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.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 9.3.2015 a odborných komisiách.
Stanoviská odborných komisií budú súčasťou materiálu.

Zmluva o nájme bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

Rok
2015

Výška nájmu m2/rok
5,20 €

Prenajatá plocha m2
872

Celkový ročný nájom
4 534,40 €/rok
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