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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 parc.č. 5194/1 vo
výmere 112 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1748,
pre žiadateľa Občianske združenie UM, Amurská 54, 821 06 Bratislava, IČO: 50040855, za
účelom umiestnenia električky T3 a vytvorenie kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny
prostriedok“, na dobu určitú 1 rok, za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo 112,00 €/rok.
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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Dôvodová správa
Žiadateľ: Občianske združenie UM, Amurská 54, 821 06 Bratislava, IČO: 50040855
Predmet: časť pozemku parc.č. 5194/1 vo výmere 112 m2, druh pozemku zastavané plochy

a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1748, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverená do
správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu: na dobu určitú 1 rok
Výška nájomného: za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo 112,00 €/rok
Materiál sa predkladá na základe zaslania žiadosti o prenájom pozemku k umiestneniu
električky T3 a vytvoreniu kultúrneho prostriedku vrátane predloženia projektu „T3 –
kultúrny prostriedok“ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o prenájom vyššie uvedenej časti
pozemku – parkoviska na Tyršovom nábreží v Petržalke, za účelom umiestnenia električky T3
a vytvorenie kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny prostriedok“.
Kultúrny prostriedok má slúžiť na organizovanie malých kultúrnych podujatí týkajúcich sa
literatúry, hudby, divadla, výtvarného umenia a diskusií so zreteľom na prezentáciu
nezavedených aj zavedených autorov.
Projekt bol prezentovaný v niektorých odborných komisiách. Dňa 15.03.2017 bol projekt
predložený Komisii kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka, ktorá tento návrh odporučila schváliť s podmienkou zloženia kaucie na
prípadné odstránenie električky T3 na náklady žiadateľa, na dobu určitú 1 rok, a súčasne
odporučila prerokovať zámer v Komisií správy majetku a miestnych podnikov a v Komisií
územného plánu, výstavby a dopravy.
Dňa 03.04.2017 bol projekt predložený Komisií správy majetku a miestnych podnikov, kde
členovia komisie informáciu vzali na vedomie a odporučili žiadosť doplniť o vyjadrenia
dotknutých orgánov.
Projekt nebol predmetom rokovania Komisie územného plánu, výstavby a dopravy.
Žiadosť bola postúpená na vyjadrenie oddeleniu kultúry, oddeleniu životného prostredia
a oddeleniu územného rozvoja a dopravy Miestneho úradu mestskej časti BratislavaPetržalka.
Oddelenie kultúry uviedlo, že nemá námietky voči myšlienke vytvorenia ďalšieho kultúrneho
priestoru. Oddelenie životného prostredia neodporúča využitie plochy za účelom projektu
z dôvodu obmedzenia parkovacej plochy, čím sa zintenzívni nekontrolovateľné odstavovanie
vozidiel v širšom areáli Národnej kultúrnej pamiatky Sad Janka Kráľa, ktorej súčasťou je aj
predmetný pozemok. Oddelenie územného rozvoja a dopravy nesúhlasí s navrhovaným
umiestnením električky T3 a vytvorením kultúrneho priestoru „T3 – kultúrny prostriedok“ na
dotknutom území. Dôvodom je fakt, že predmetný pozemok je súčasťou rozvojového územia
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určeného pre funkčné využitie plôch pre občiansku vybavenosť celomestského charakteru
a nadmestského významu, a súčasne je umiestnenie navrhované na časti spevnených plôch,
ktoré sú v súčasnosti využívané na odstavovanie vozidiel.
Na základe žiadosti žiadateľa predkladáme tento prenájom 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 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.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 05.06.2017. OPS neodporúča
prenájom schváliť.
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