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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. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemku parc.č. 3135/a vo výmere
88 m2, druh pozemku zastavané plochy, parc.č. 3169/a vo výmere 8 923 m2, druh pozemku
zastavané plochy, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 23/2016, vypracovaného
Ing. Georgom Mročom z parciel č. 3135/1 a 3169/1, zapísaných na LV č. 1748. Vlastníkom je
Hlavné mesto SR Bratislava a boli zverené mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom
č. 5-92 zo dňa 07.01.1992, pre žiadateľa Ján Ďurovčík - JAN, Pribinova 25, Bratislava 811
09, IČO: 37 220 497, za účelom výstavby divadla – multifunkčnej haly, na dobu 20 rokov, za
podmienky dodržania časového harmonogramu prác na realizácii investičného zámeru, ktorý
bude prílohou nájomnej zmluvy, za cenu 1,00 €/rok.
Zmluva o nájme pozemku 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 Ďurovčík - JAN, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 37 220 497
Predmet: pozemky parc.č. 3135/a vo výmere 88 m2, druh pozemku zastavané plochy, parc.č.
3169/a vo výmere 8 923 m2, druh pozemku zastavané plochy, vzniknuté na základe
geometrického plánu č. 23/2016, vypracovaného Ing. Georgom Mročom z parciel č. 3135/1
a 3169/1, zapísaných na LV č. 1748, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 5-92 zo dňa 07.01.1992.
Doba nájmu: na dobu určitú 20 rokov
Výška nájomného: za cenu 1,00 €/rok.
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o prenájom pozemku zaslanej na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosťou Ján Ďurovčík – JAN.
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o prenájom pozemku za účelom výstavby
divadla – multifunkčnej haly na križovatke ulíc Tupolevova - Pajštúnska, BratislavaPetržalka.
Pozemok je v súčasnosti nevyužívaný, a zároveň mestskej časti Bratislava-Petržalka chýba
kultúrny stánok podobného rozsahu (kapacita až 600 návštevníkov). Spoločnosť Ján
Ďurovčík – JAN pri navrhovaní riešenia vychádzala z požiadavky jednoducho, prevádzkovo
a konštrukčne navrhnúť viacúčelový priestor, slúžiaci pre divadelné predstavenia a kultúrne
a spoločenské podujatia, pričom podmieňujúcou investíciou by bola úprava okolia objektu,
vhodná parková výsadba a kapacitne vhodné riešenie statickej aj dynamickej dopravy.
Osadením objektu by boli dodržané všetky odstupové vzdialenosti, hygienické požiadavky,
ochrana životného prostredia so zreteľom na ochranu prírody, ovzdušia a vôd.
Žiadateľ predloží časový harmonogram postupu prác realizácie investičného zámeru
najneskoršie do 60 dní od podpísania zmluvy o nájme a bude prílohou nájomnej zmluvy.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Zmluva o nájme pozemku 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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