Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 18. októbra 2016

Materiál číslo:

/2016

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3603/10, k.ú. Petržalka pre spoločnosť
FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s.

Predkladateľ:
Miroslav Štefánik
prednosta

Zodpovedný:
Alžbeta Broszová
vedúca oddelenia
nakladania s majetkom

Spracovateľ:
Stanislava Makovníková
referát správy miestneho
majetku

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosti
4. Kópiu z KM
5. Fotodokumentáciu
6. Stanovisko ÚRaD

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 pozemku registra „C“ KN v k.
ú. Petržalka, parc. č. 3603/10, ostatné plochy o výmere 311 m2, LV č. 2159 pre žiadateľa
FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 46 006 184, za
účelom realizácie stavby „SO 15.4. Dočasná úprava križovatky Jantárová – Rusovská, riadená
CSS“ k Polyfunkčnému bytovému domu Petržalka City za cenu 5,20 €/m2/rok, čo predstavuje
celkové ročné nájomné 1 617,20 €, na dobu 5 rokov od 01.11.2016 do 31.10.2021.
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: FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO:
46 006 184, v zastúpení spoločnosti Petržalka City A, a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02
Bratislava.
Predmet: pozemok registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, časť parc. č. 3603/10, ostatné plochy
o výmere 311 m2. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný na LV č.
2159, zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/1991 zo dňa
01.11.1991.
Doba nájmu : 5 rokov od 01.11.2016 do 31.10.2021.
Výška nájomného: 5,20 €/m2/rok, čo pri výmere 311 m2 predstavuje sumu 1 617,20 € ročne.
V lokalite Rusovská - Jantárová cesta spoločnosť FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s. (ďalej
len žiadateľ) vybudovala Polyfunkčný bytový dom Petržalka City, ku ktorému je potrebné
dobudovať infraštruktúru - stavbu „SO 15.4. Dočasná úprava križovatky Jantárová – Rusovská,
riadená CSS“ - chodníky, zástavku MHD, rozšírenie komunikácie a úpravu pôvodnej
komunikácie. Z toho dôvodu požiadal žiadateľ, v zastúpení spoločnosti Petržalka City A, a.s.,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 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 pozemok registra „C“ KN parc. č. 3603/10 o výmere 311 m2,
ostatné plochy, na ktorom bude vybudovaný chodník.
K investičnému zámeru bolo vydané územné rozhodnutie pod č. UKSP 5100-TX1/09-Ja-16 zo
dňa 07.05.2009.
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
bytový dom Petržalka City.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 03.10.2016.
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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