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Návrh uznesenia 

 

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

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, nájom  pozemku registra „C“ KN v k. ú. 

Petržalka,  parc. č. 5394/2, ostatná plocha  o výmere 170,90 m
2
,  LV č. 2644  pre  žiadateľa  

VODOTIKA-MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806, za účelom 

vybudovania technickej infraštruktúry, komunikácie na ploche 41,80 m
2
, parkovacie  stojisko 

na ploche 10,70 m
2
, chodníky  na ploche  42,30 m

2 
a  zelene na ploche 76,10 m

2 
k stavbe:  

„ Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“  

za cenu 5,20 €/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné  888,68 €, na dobu  5 rokov do 

2021. 

 

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: VODOTIKA- MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806  
(ďalej len žiadateľ) 

 

Predmet: pozemok registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, časť parc. č. 5394/2 o výmere 170,90 m
2
, 

ostatné plochy. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č. 

2644, zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/1991 zo dňa 

30.09.1991. 

 

Doba nájmu : 5 rokov do 2021 

 

Výška nájomného :  5,20  €/m2/rok, čo pri výmere 170,90 m
2 

, čo  predstavuje sumu 888,68 € 

ročne.      

  

V lokalite Lužná žiadateľ buduje „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, Bratislava II.a 

etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“. K polyfunkčnému domu je potrebné vybudovať  aj  

infraštruktúru, ktorá  pozostáva  z vybudovania komunikácie (vozovky), parkovacích  stojísk, 

chodníkov (zámková dlažba) a zelene. Z toho dôvodu požiadal Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislava o prenájom pozemkov. Vzhľadom na skutočnosť,  že jeden z pozemkov  bol zverený 

do správy mestskej časti, magistrát  postúpil žiadosť na priame vybavenie mestskej časti. Ide o   

časť  pozemku  registra „C“ KN, parc. č. 5394/2 o výmere 170,90 m
2
, ostatná plocha, na 

ktorom bude vybudovaná komunikácia (vozovka) o výmere 41,8 m
2
, parkovacie stojisko 

o výmere 10,70 m
2
, chodníky (zámková dlažba) o výmere 42,3 m

2 
a zeleň o výmere 76,10 m

2
. 

 

K investičnému zámeru  bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby pod č. UKSP 15016-

TX1/08,09-Kb-52 zo dňa 10.02.2009 a rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej 

dokončením pod. č. UKSP 3540TX1/2013Fa6 zo dňa 14.04.2013, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 14.04.2013.  

 

Z vyššie uvedeného dôvodu  považujeme tento nájom 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, vybudovanie infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby: „Polyfunkčný 

dom Bosákova – Šustekova, Bratislava II. a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“.  

 

Materiál bol prerokovaný v odborných komisiách. Stanoviská komisií sú súčasťou materiálu. 

Materiál bol predmetom rokovania miestnej rady  dňa 13. septembra 2016, ktorá ho odporučila   

miestnemu zastupiteľstvu  schváliť. 

 

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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Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 8.9.2016 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Fiala 

Neprítomní: Gallo, Puliš, Gajdoš, Jančovičová 

 

K bodu 10/  Návrh  na  prenájom  pozemku  v k.ú. Petržalka, parc. č.5394/2, k.ú. 

Petržalka pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s.r.o 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  5 

Za           :  5 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 

V Bratislave 8.9.2016                                                        predseda FK 
 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konanej 

dňa 05. 09. 2016 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, – prišiel 

počas rokovania, Milan Molnár, Branislav Krištof,  Mgr., Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman  

 

Neprítomní – ospr. : Ing. Ján Hrčka,  Mgr. Vladimír Gallo, PhD, Miroslav Lažo 

 

K bodu 10/ Návrh  na  prenájom  pozemku  v k. ú. Petržalka, parc. č.5394/2, k. ú. 

Petržalka pre spoločnosť  VODOTIKA-MG, spol. s.r.o  

Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM.  Oboznámila prítomných so žiadosťou, 

v ktorej sú podrobne špecifikované pozemky, na ktorých spoločnosť vybuduje technickú 

infraštruktúru, komunikácie, parkovacie stojisko, chodník, zeleň. Členovia komisie požiadali 

tajomníčku komisie o doloženie informácie do konania MR, za akú cenu  prenajíma pozemky 

za týmto účelom magistrát spoločnosti VODOTIKA-MG, spol.s.r.o.. (Magistrát prenajíma 

spoločnosti VODOTIKA spol s.r.o. pozemky na stavbu komunikácií, zeleň za 6,00 €/m
2
 , na 

stavbu parkovísk za 3,75 €/m
2
)
 
. Po krátkej diskusii k tomuto bodu prijala komisia nasledovné 

stanovisko:  

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

predložený materiál  

Hlasovanie: 

Prítomní :  7 

Za          :   7   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava:  05. 09. 2016 

tajomníčka komisie 
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Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného 

poriadku  konanej dňa 8.9.2016 
Prítomní na komisii: E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková,  

M. Baranovič, M. Malaga 

 Ospravedlnení: K. Věntusová, Ľ. Farkašovská 

 

K bodu: Návrh na prenájom pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/2 pre spoločnosť 

VODOTIKA-MG, spol. s.r.o. 

 

Materiál uviedla: Mgr. Alžbeta Broszová 

Uznesenie:  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť  

 za podmienky odvedenia vody z parkoviska do miestnej zelene 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za: E.Pätoprstá,  Ľ. Homola 

Proti: A. Hájková  

Zdržal sa: Ľ. Škorvaneková, M. Malaga, D. Lengyelová 

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 

Uznesenie:  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť  

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9s ods. 9 písm c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom pozemku registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, 

parc. č. 5394/2, ostatná plocha o výmere 170,90 m
2
, LV č. 2644 pre žiadateľa VODOTIKA-

MG, spol. s.r.o., 851 04 Bratislava, IČO 35 761 806 za účelom vybudovania technickej 

infraštruktúry, komunikácie na ploche 41,80 m
2
, parkovacie stojiská na ploche 10,70 m

2
, 

chodníky na ploche 42,30 m
2
 a zelene na ploche 76,10 m

2
 k stavbe: „Polyfunkčný dom 

Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“ za cenu 5,20 

Eur/m
2
/rok, čo predstavuje celkové ročné nájomné 888,68 Eur, na dobu 5 rokov do 2021.  

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.  

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za: Ľ. Homola, A. Hájková, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková, M. Malaga 

Proti: 0  

Zdržal sa: E.Pätoprstá 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 


