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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č.
4325 , 4326 a 4327 – trvalé trávnaté porasty v k. ú. Petržalka spolu o výmere 163,00 m2 ,
zapísaných na LV č. 4833, pre žiadateľov Jána Bariho a manželku Alžbetu, Pečnianska 3,
851 01 Bratislava, na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020 za cenu 0,26 €/m2/rok, celkovo
za 42,38 €/rok.
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: Ján Bari a manželka Alžbeta, Pečnianska 3, 851 01 Bratislava.
Predmet: pozemky registra „E“ parc. č. 4325 , 4326 a 4327 – trvalé trávnaté porasty v k. ú.
Petržalka spolu o výmere 163,00 m2, zapísané na LV 4833, ktoré tvoria pozemok registra
„C“ KN parc.č. 3692/1. Pozemky boli zverené do správy mestskej časti Bratislavy- Petržalka
protokolom č.48/1991 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.1.2016 do 31.12.2020.
Výška nájmu: 0,26 €/m2/rok, celkovo za 42,38 €/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.
Žiadatelia Ján Bari s manželkou Alžbetou požiadali mestskú časť Bratislava-Petržalka
o prenájom vyššie uvedených pozemkov za účelom chovu hydiny pri Bratskej ulici
v Bratislave-Petržalke.
Žiadatelia užívajú predmetné pozemky od roku 1988, ku ktorým vyčistil prístupovú
makadamovú cestu a časť koľajiska, ktorú zasypali zeminou v hrúbke 20 cm a odvtedy
používajú pozemok ako lúku, kde chovajú domácu hydinu. Nakoľko majú pozemky
makadamový podklad nedajú sa využívať na pestovanie plodín a užívať ako záhrada.
Vzhľadom na skutočnosť, že pozemky neboli majetkovoprávne vysporiadané, nebolo možné
uzatvoriť na ich využívanie nájomnú zmluvu. Pozemky boli zapísané až po ukončení ROEPu
na LV - v roku 2015.
Oddelenie životného prostredia vydalo súhlasné stanovisko k prenájmu pozemkov za účelom
chovu hydiny v malom rozsahu (cca 10-15 ks).
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 bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 9.11.2015 a odborných
komisiách. Stanoviská odborných komisií budú súčasťou materiálu.
Zmluva o nájme 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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Predmet nájmu
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