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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) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom novovytvoreného pozemku v zmysle
GP č. 5-6/2014. v k.ú. Petržalka, parc.č. 4704/42 o výmere 3081 m2, zastavané plochy
a nádvoria, zapísaného na LV 1748, za účelom výstavby Parkovacieho domu na Röntgenovej
v Bratislave-Petržalke, pre stavebníka - spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s., IČO:
36 292 338, na dobu neurčitú za cenu - počas doby výstavby 1,00 € za celý predmet
nájmu, po kolaudácií stavby vo výške 6,00 €/ m2/rok, celkovo za 18.486,00 €/rok, za
podmienky, že 100 parkovacích miest bude slúžiť širokej verejnosti bezplatne a bez časového
obmedzenia. Nájomca je povinný požiadať o vydanie územného rozhodnutia do 18 mesiacov
od podpísania nájomnej zmluvy.
Zmluva o nájme pozemkov bude podpísaná do 60 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 : Spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
Predmet: novovytvorený pozemok v k. ú. Petržalka, parc.č. 4704/42 o výmere 3081 m2,
zastavané plochy a nádvoria. Predmetný pozemok vznikol odčlenením z pozemku parc.č.
4704/2 geometrickým plánom č. 5-6/2014 vyhotoveným firmou GeosK, overeným Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. 2469/2014. Pozemok s parc. č. 4704/2 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.
Výška nájmu: 1,00 € za celý predmet nájmu počas výstavby, po kolaudácií stavby
6,00 €/ m2/rok, celkovo za 18.486,00 €/rok. Cena nájmu je stanovená na základe dohody a je
v nej započítaná hodnota 100 parkovacích miest, ktoré spoločnosť po vybudovaní poskytne
mestskej časti bezodplatne do užívania pre potreby verejnosti.
Spoločnosť Digital Park Einsteinova, a.s. požiadala dňa 25.02.2015 o prenájom pozemku
v k.ú. Petržalka, parc.č. 4704/42 o výmere 3081 m2, zastavané plochy a nádvoria za účelom
výstavby parkovacieho domu na Röntgenovej v Bratislave-Petržalke.
Mestská časť Bratislava-Petržalka trvalo deklaruje potrebu výrazného zvýšenia parkovacích
kapacít a to predovšetkým stavbou parkovacích domov pre širokú verejnosť. Z toho dôvodu
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 v uvedenej lokalite.
Žiadateľ o prenájom pozemku je vlastníkom a prevádzkovateľom administratívneho
komplexu „DIGITAL PARK“ na Einsteinovej ulici v Bratislave-Petržalke. V blízkosti
uvedeného komplexu chce žiadateľ realizovať projekt „Parkovací dom – Röntgenova, ktorý
predstavuje optimálne skĺbenie verejného záujmu a individuálnych potrieb nájomcov
komplexu Digital parku na zabezpečenie vyhradeného parkovania.
Jedná sa o výstavbu stavby so 4 nadzemnými podlažiami, využívanými na parkovanie,
vrátane strechy. Celkový počet parkovacích miest je 318, z toho 100 parkovacích miest bude
slúžiť pre verejnosť bez časového obmedzenia, predovšetkým pre obyvateľov priľahlých
obytných domov s bezplatným parkovaním a pre nájomníkov spomínaného komplexu Digital
Parku na Einsteinovej ulici v kapacite 218 miest.
Predpokladaným prínosom projektu z hľadiska životného prostredia budú sadovnícke úpravy
a úpravy zelene, terénne úpravy, prístupové pozemné komunikácie pre vozidlá a chodcov a aj
zníženie hlučnosti z dôvodu zatienenia Panónskej cesty parkovacím domom.
Predložený investičný zámer na výstavbu parkovacieho domu je v súlade s platným územným
plánom. Uvedená spoločnosť už požiadala o vydanie územného rozhodnutia.
Žiadateľ predložil žiadosť na výstavbu parkovacieho domu už v roku 2014, táto žiadosť bola
prerokovaná v odborných komisiách a miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaPetržalka, kde bolo rokovanie k uvedenej žiadosti prerušené. Proti výstavbe parkovacieho
domu podali obyvatelia Röntgenovej ulice v roku 2014 petíciu, na základe ktorej sa
uskutočnilo rokovanie s obyvateľmi Röntgenovej ulice. Pripomienky z uvedeného rokovania
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boli tiež predmetom rokovania komisie územného plánu, výstavby a dopravy a komisie
investičných činnosti pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na
základe výsledkov rokovania žiadateľ čiastočne modifikoval svoj zámer v záujme vyjsť
v ústrety požiadavkám vyjadreným v uvedenom procese prerokovania, a sú zohľadnené
v tejto žiadosti.
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 bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 9.3.2015 a odborných komisiách.
Stanoviská odborných komisií budú súčasťou materiálu.
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