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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, predĺženie prenájmu pozemkov parc.č. 3110/37
vo výmere 53 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 3110/38 vo výmere 893
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 3110/109 vo výmere 1137 m2, druh
pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 2159, pre žiadateľa Develop BS, s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210, na dobu 30 rokov, za
cenu 1 €/m2/rok celkovo 2 083,00 €/rok.
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: Develop BS, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
IČO: 44 871 210 (ďalej len žiadateľ)
Predmet: pozemky parc.č. 3110/37 vo výmere 53 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, parc.č. 3110/38 vo výmere 893 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parc.č. 3110/109 vo výmere 1137 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísané na LV č. 2159,
vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1991 a č. 118404819700 zo dňa 07.11.1997.
Doba nájmu: na dobu určitú 30 rokov
Výška nájomného: za cenu 1 €/m2/rok celkovo 2 083,00 €/rok
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv zaslanej na Miestny
úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka žiadateľom Develop BS, s.r.o..
Žiadateľ má v súčasnosti uzatvorené nájomné zmluvy s mestskou časťou Bratislava-Petržalka
č. 08-9-2014 na pozemky parc.č. 3110/37 a parc.č. 3110/38 a č. 08-51-2014 na pozemok
3110/109, platné do 31.10.2018. Spoločnosť žiada o dlhodobý prenájom na 30 rokov.
Pôvodne bol na pozemku parc.č. 3110/38 postavený bytový dom so súp. č. 3406, ktorý
dlhodobo nespĺňal hygienické a technické požiadavky na bývanie. Kúpnou zmluvou zo dňa
20.01.2014 nadobudol žiadateľ predmetnú stavbu, čím na seba prebral všetky povinnosti
a záväzky, vrátane záväzkov mestskej časti ako pôvodného prenajímateľa vyplývajúce
z nájmov obecných bytov a nebytových priestorov stavby. Žiadateľovi bolo vydané stavebné
povolenie č. 6335/2015/10-UKSP/Vč-94, ktorým sa stavebníkovi v súlade s územným
rozhodnutím povolila výstavba nového bytového domu. Pôvodná schátraná stavba bola
zbúraná na základe búracieho povolenia č. 2592/2015/10-UKSP/Vč-5 na náklady spoločnosti
Develop BS, s.r.o.. V súčasnosti je na prenajatých pozemkoch realizovaná výstavba nového
bytového domu. Žiadateľ je v zmysle stavebného povolenia povinný najneskôr ku kolaudácií
stavby preukázať trvalé vlastnícke alebo iné práva k pozemkom pod stavbou bytového domu,
ktoré následne žiadateľ prevedie za rovnakých podmienok na vlastníkov bytov.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
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.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 05.06.2017.
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