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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 pozemkov registra „C“ KN v k.ú.
Petržalka, parc. č. 4580/8 o výmere 2937 m2, ostatná plocha, parc. č. 4580/9 o výmere
266 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4580/10 o výmere 659 m2, ostatná plocha,
parc. č. 4580/11 o výmere 1083 m2, ostatná plocha a parc. č. 4580/12 o výmere 1995m2
spolu o celkovej výmere 6 940 m2, zapísané na LV č. 2159, pre žiadateľov INTER Bratislava,
o.z., Hrachová 63, 821 05 Bratislava, IČO: 31 787 975 a BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o.,
Medená 23 , 811 02 Bratislava, IČO: 43 980 830, na dobu 25 rokov za cenu 0,26
€/m2/ročne, celkovo za 1804,40 € na účel výstavby verejnosti prístupnej viacfunkčnej haly so
zázemím.
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
Žiadatelia: INTER Bratislava, o.z., Hrachová 63, 821 05 Bratislava, IČO: 31 787 975
BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o., Medená 23 , 811 02 Bratislava, IČO: 43 980 830
(ďalej len žiadatelia )
Predmet: pozemky registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 4580/8 o výmere 2937 m2,
ostatná plocha, parc. č. 4580/9 o výmere 266 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
4580/10 o výmere 659 m2, ostatná plocha, parc. č. 4580/11 o výmere 1083 m2, ostatná plocha
a parc. č. 4580/12 o výmere 1995m2 spolu o celkovej výmere 6 940 m2, zapísané na LV č.
2159 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené boli do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka protokolom č. 78/91 zo dňa 01.11.1991. Pozemky sa nachádzajú
v lokalite Šrobárovo námestie - Macharova.
Doba nájmu: 25 rokov
Výška nájomného: za cenu 0,26 €/m2/ročne, celkovo za 1804,40 €.
O prenájom pozemkov požiadal Športový klub FK Inter Bratislava, o.z., ktorý má
záujem vybudovať multifunkčnú halu na loptové športy s menším hľadiskom určenú
predovšetkým na tréningy, zápasy detí a mládeže v loptových športoch, prípadne súťaže
v menej masových športoch a na prenájom pre verejnosť a podujatia. Nakoľko na území
Bratislavy je nedostatok hál, v ktorých by sa mohol realizovať tréningový proces i zápasy,
ktoré objekt, by súčasne rozmerovo spĺňal parametre viacerých športových asociácií.
Zastavaná plocha tejto časti projektu by predstavovala približne výmeru cca 2000 m2.
O prenájom požiadala spoločnosť BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. prevádzkuje CrossFit
telocvične a posilňovne vo viacerých mestách Slovenska. Uskutočňuje organizovanie
prémiových medzinárodných súťaží v tomto športe, ktorého obľuba neustále rastie.
Spoločnosť pôsobí aj na území Petržalky, kde prevádzkuje CrossFit v prenajatých
priestoroch na Úderníckej ulici.
S ohľadom na rozvoj spoločnosti a potrebu nových, väčších a reprezentatívnych
priestorov slúžiacich pre verejnosť má žiadateľ záujem zrealizovať výstavbu vlastnej haly
s priestormi, ktoré by slúžili potrebám ľudí, ktorí sa tomuto športu venujú, čo by umožnilo
zvýšenie úrovne poskytovaných služieb. Výstavbou haly by vznikol atraktívny priestor na
poskytovanie služieb v oblasti športu predovšetkým verejnosti, ale aj
vrcholovým
športovcom.
Zastavaná plocha tejto časti objektu by mala predstavovať približne výmeru od cca 1500
- 2000 m2.
Vzhľadom na investičnú náročnosť výstavby multifunkčnej
haly celkovo
v odhadovanej výške 2.000.000,-EUR a vysokú nákladnosť prevádzky sa žiadatelia dohodli
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na spoločnom postupe realizácii oboch zámerov v rámci jedného projektu a z toho dôvodu
požiadali spoločne mestskú časť o dlhodobý prenájom vyššie uvedených pozemkov.
Navrhovaná výška nájomného vychádza z metodického pokynu.
Žiadatelia súhlasia so stanovením termínov na jednotlivé prípravné a realizačné
súvisiace s realizáciou stavby ( termínom podania žiadosti o územné konania, stavebného
konania, začatia realizácie stavby. Súčasne v prípade záujmu mestskej časti, súhlasia
i s redukciou rozsahu nájmu po realizácii výstavby o pozemky, ktoré nebudú k riadnemu
prevádzkovaniu zámeru potrebné.
Nakoľko žiadatelia majú v úmysle vybudovať na prenajatých pozemkoch
multifunkčnú halu, ktorá by slúžila jednak verejnosti, organizovaným
športovcom
i vrcholovým športovcom, navrhujeme prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

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.
( vizualizácie budú doplnené po doložení žiadateľmi)
Materiál bude prerokovaný v OPS dňa 05.06.2017.
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