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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 časti pozemkov registra „C“ KN
k.ú. Petržalka:
1. parc. č. 4590 – ostatná plocha, LV č. 1748, o výmere 7,40 m2 za cenu 1,00 € /m2/
ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 7,40 €, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Farského 14 a 16, zastúpených Bytovým
družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za
účelom vybudovania a užívania prístupových nájazdových rámp k hlavným vstupom
do bytového domu Farského 14 a 16 na dobu neurčitú.
2. parc. č. 3612 – ostatná plocha, LV č. 1748, o výmere 6,72 m2 za cenu 1,00 € / m2 /
ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 6,72 €, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Belinského 6 a 8, zastúpených Bytovým
družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za
účelom vybudovania a užívania prístupových nájazdových rámp k hlavným vstupom
do bytového domu Belinského 6 a 8 na dobu neurčitú.
3. parc. č. 4584 – ostatná plocha, LV č. 1748, o výmere 5,08 m2 za cenu 1,00 € / m2 /
ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 5,08 €, pre vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu Vavilovova 1 a 3, zastúpených Bytovým
družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za
účelom legalizovania a užívania vybudovaných prístupových nájazdových rámp
k hlavným vstupom do bytového domu Vavilovova 1 a 3 na dobu neurčitú.

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: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení
bytového domu Farského 14, 16, Belinského 6, 8 a Vavilovova 1, 3 v Bratislave, zastúpení
správcom: Bytové družstvo Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO:
00 169 765.
Predmet: časť pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka parc. č. 4590, ostatná plocha,
o výmere 7,40 m2, časť pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka parc. č. 3612, ostatná
plocha, o výmere 6,72 m2 a časť pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka parc. č. 4584,
ostatná plocha, o výmere 5,08 m2. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
zapísané na LV č. 1748, zverené boli do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
protokolom č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 a protokolom č. 5-92 zo dňa 07.11.1992.
Doba nájmu: doba neurčitá
Výška nájomného: za cenu 1,00 €/m2/rok, ročné nájomné spolu je 19,20 €.
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka boli doručené žiadosti o nájom častí
pozemkov registra „C“ KN, k.ú. Petržalka:
1. parc. č. 4590 – ostatná plocha za účelom vybudovania a užívania 2 nájazdových rámp vo
výmere 3,7 m x 1m, spolu 7,40 m2 k hlavným vstupom do bytového domu Farského 14 a
16, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení
bytového domu Farského 14,16 v Bratislave, zastúpených Bytovým družstvom
Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, čo pri cene 1,00 €/m2/rok
predstavuje sumu 7,40 €. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Farského 14,16 v Bratislave si schválili na schôdzi konanej dňa 26.01.2017 investičný
zámer vybudovania nájazdovej rampy (Uzn. č. 4/01/2017 zo dňa 26.01.2017 zo schôdze
VB a NP Farského 14,16), poverenie a splnomocnenie Bytového družstva Petržalka na
podanie žiadosti o prenájom pozemku pod budúcimi nájazdovými rampami do bytového
domu Farského 14,16 na a podpísanie zmluvy o prenájme pozemku (Uzn. č. 7/01/2017 zo
schôdze VB a NP Farského 14,16).
2. parc. č. 3612 – ostatná plocha za účelom vybudovania a užívania 2 nájazdových rámp vo
výmere 3,2 m x 1,05 m, spolu 6,72 m2 k hlavným vstupom do bytového domu Belinského
6 a 8, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných
zariadení bytového domu Belinského 6,8 v Bratislave, zastúpených Bytovým družstvom
Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, čo pri cene 1,00 €/m2/rok
predstavuje sumu 6,72 €. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Belinského 6,8 v Bratislave si schválili písomným hlasovaním konaným v dňoch
12.10.2016 a 13.10.2016 investičný zámer vybudovania nájazdových rámp (Otázka č.
6), poverenie a splnomocnenie Bytového družstva Petržalka na podanie žiadosti
o prenájom pozemku pod budúcimi nájazdovými rampami do bytového domu Belinského
6,8 a podpísanie zmluvy o prenájme pozemku (Otázka č. 8).
3. parc. č. 4584 – ostatná plocha za účelom legalizovania a užívania 2 nájazdových rámp vo
výmere 1,05 m x 2,42 m, spolu 5,08 m2 k hlavným vstupom do bytového domu
Vavilovova 1 a 3, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spoločných častí a
spoločných zariadení bytového domu Vavilovova 1,3 v Bratislave, zastúpených Bytovým
družstvom Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, čo pri cene
1,00 €/m2/rok predstavuje sumu 5,08 €. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového
domu Vavilovova 1,3 v Bratislave si schválili písomným hlasovaním konaným v dňoch od
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11.11.2016 do 14.11.2016 investičný zámer vybudovania nájazdových rámp (Otázka č. 1),
poverenie a splnomocnenie Bytového družstva Petržalka na podanie žiadosti o prenájom
pozemku pod vybudovanými nájazdovými rampami do bytového domu Vavilovova 1,3 a
podpísanie zmluvy o prenájme pozemku (Otázka č. 3).
Oddelenie územného rozvoja a dopravy súhlasí s investičnými zámermi.
Z vyššie uvedeného dôvodu považujeme tento nájom 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.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05.09.2017.
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.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vizualizácia nájazdovej rampy na Farského 14,16

Vizualizácia nájazdovej rampy na Belinského 6 a 8
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