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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. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku reg. „C“ KN
parc.č. 5290 vo výmere 24,48 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý spadá do pozemku
reg.“E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na LV č. 4833, pre žiadateľa DAVE, spol.
s r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 36 94 56, za účelom užívania pozemku
pod reklamnými zariadeniami na dobu 5 rokov od 01.03.2017 do 28.02.2022, za cenu
48,20 €/m2/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 179,94 €.
Zmluva o nájme časti 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.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ: DAVE, spol. s r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 31 36 94 56
Predmet: časť pozemku parc.č. 5290 vo výmere 24,48 m2, druh pozemku ostatné plochy, reg.
„C“ KN, k.ú. Petržalka, ktorý spadá do pozemku reg.“E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je
zapísaný na LV č. 4833, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Zverený bol do správy
mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov, od 01.03.2017 do 28.02.2022
Výška nájomného: za cenu 48,20 €/m2/rok celkovo 1 179,94 €/rok
Materiál sa predkladá na základe opätovnej žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy zaslanej na
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka spoločnosťou DAVE spol. s r.o.
Žiadateľ uzatvoril s mestskou časťou nájomnú zmluvu č. 08-28-2010, predmetom ktorej bol
prenájom vyššie uvedenej časti pozemku, na ktorom má umiestnené 2 kusy reklamných
zariadení v lokalite Einsteinova zjazd na Dolnozemskú cestu. Nakoľko má záujem i naďalej
prevádzkovať reklamné zariadenia požiadal mestskú časť o predĺženie nájomného vzťahu.
Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka dňa 25.10.2016. Uznesením zo dňa 25.10.2016 Miestne zastupiteľstvo
neschválilo návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 5290 pre žiadateľa DAVE,
spol. s r.o.. Dňa 13.12.2016 žiadateľ vystúpil na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, kde mu
bolo navrhnuté opätovne požiadať o predĺženie zmluvy.
K predĺženiu umiestnenia reklamných zariadení vydal Krajský dopravný inšpektorát dňa
03.08.2016 súhlasné stanovisko.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 23.01.2017.
Zmluva o nájme časti 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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