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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) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemku registra „C“ KN v k.ú.
Petržalka, par. č. 5229/1 vo výmere 484 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
č. 2644, pre žiadateľa Dunajklub Kamzík vodácky klub, Klokočova 1, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 753 302, na dobu 30 rokov (2047) za cenu 200 €/ ročne.
Zmluva o nájme bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenom termíne
podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ: Dunajklub Kamzík, Klokočova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 753 302
( ďalej len klub )
Predmet: pozemok registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5229/1 o výmere 484 m2,
zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
zapísaný na LV č. 2644, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom
č. 48/1991 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu : 30 rokov (2047)
Výška nájomného: za cenu 200,00 €/ ročne.
Klub je nezisková organizácia a nevykonáva žiadne komerčné aktivity, príjmy klubu sú
tvorené výlučne z členských príspevkov jeho členov a z toho dôvodu navrhujeme nájom za
symbolickú cenu.
Vodácky klub požiadal v roku 2016 o prenájom vyššie uvedených pozemkov. Materiál bol
predložený na prerokovanie do miestneho zastupiteľstva dňa 25.10.2016, ktoré uznesením
č. 225 neschválilo prenájom pozemkov pre Dunajklub Kamzík vodácky klub.
Vzhľadom na dlhodobú historickú spätosť klubu s danou lokalitou a potrebou vykonania
náročných rekonštrukčných a udržiavacích prác na budove ako aj samotnom areáli lodenice
požiadal klub opätovne o dlhodobý prenájom pozemkov. Ďalším dôvodom k prenájmu
pozemkov je skutočnosť, že pri podávaní žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
z verejných zdrojov a grantov potrebných na rozvoj športových a turistických aktivít je
potrebné preukázať vzťah k pozemkom.
Pozemok sa nachádza v inundačnom priestore medzi hrádzou a Dunajom v areáli klubu na
Klokočovej ulici. Ide o parcelu č. 5229/1, pod budovou so súp. č. 2389, ktorá je vo vlastníctve
vodáckeho klubu. Činnosť vodáckeho klubu je zameraná hlavne na športové, rekreačné
a spoločenské aktivity na vode ale aj mimo nej.
Klub zabezpečuje túto činnosť už od roku 1970, kde sú možnosti športového vyžitia mladých,
ale aj ostatných obyvateľov Bratislavy.
Areál klubu je každoročne táboriskom pre účastníkov medzinárodného splavu Dunaja Tour
International Danubien.
Vzhľadom k uvedenému, navrhujeme tento prenájom posudzovať 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.
Podľa platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy sú vyššie uvedené pozemky
súčasťou rozvojového územia funkčne určené pre:
1. parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110 s nasledovnou
charakteristikou: územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene, ale aj plochy zelene
s úpravou lesoparkového charakteru,
2. vodné plochy a toky, číslo funkcie 901 s nasledovnou charakteristikou: územia
slúžiace pre umiestňovanie prirodzených a umelých vodných plôch s využitím na
plavebné, hospodárske, ochranné, ekostabilizačné, krajinotvorné a rekreačné účely.
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Predmetné pozemky sú tiež súčasťou inundačného územia, číslo funkcie 1300. Inundačné
územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené
záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu, ktoré upravuje
možnosti konkrétneho funkčného využitia územia.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 29.06.201630.6.2016 prijalo uznesenie č. 528/2016, ktorým v:
bode A. zobralo na vedomie
predloženú petíciu za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia
Dunaja v lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido do Územného plánu
zóny.
bode B. žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
1. o zabezpečenie vypracovania štúdie verejnej mestskej dunajskej pláže Lido, na
základe predloženého ideového návrhu Lido lagúny, požiadaviek l petície
a rešpektovania verejného záujmu,
2. aby štúdia rešpektovala vo svojom zadaní zachovanie činností vodáckych lodeníc na
pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 27.03.2017.
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