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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 reg. „C“KN,
parc. č. 265 vo výmere 44,4 m2, druh pozemku - ostatné plochy, k. ú. Petržalka, zapísané na
LV č. 1748, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Haanova č. 31-41,
zastúpených spoločnosťou NÁŠ DOM, Haanova 35, 851 04 Bratislava 55, IČO: 31 818
986, za účelom výstavby nového kontajnerového stanovišťa, na dobu určitú od 01.04.2018 do
31.03.2023, za cenu 0,50 €/m2/rok celkovo 22,20 €/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: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Haanova č. 31-41,
zastúpené spoločnosťou NÁŠ DOM, Haanova 35, 851 04 Bratislava 55,
IČO: 31 818 986
Predmet: časť pozemku reg. „C“KN parc. č. 265 vo výmere 44,4 m2, druh pozemku - ostatné
plochy, k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 1748, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverené
do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 5-92 zo dňa 07.01.1992.
Doba nájmu: na dobu určitú od 01.04.2018 do 31.03.2023
Výška nájomného: za cenu 0,50 €/m2/rok celkovo 22,20 €/rok
Materiál sa predkladá na základe žiadosti o prenájom časti pozemku zaslanej na Miestny úrad
mestskej časti Bratislava-Petržalka žiadateľom NÁŠ DOM, ktorý zastupuje Spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov Haanova č. 31-41.
Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o prenájom časti pozemku za účelom
výstavby nového kontajnerového stanovišťa k bytovému domu, súp. č. 2605 na Haanovej
ulici č. 31-41 v Bratislave-Petržalke.
Existujúce kontajnerové stanovište a jeho súčasné umiestnenie nezodpovedá hygienickým
kritériám, požiadavkám na ochranu životného prostredia (voľne stojace nádoby na papier,
sklo a plasty) a nevyhovuje ani dopravnej dostupnosti pre vozidlá spoločnosti OLO, čo
spôsobuje ničenie vnútroblokových chodníkov ťažkými vozidlami. Preto žiadateľ požiadal
dňa 28.04.2017 miestny úrad o súhlas k premiestneniu existujúceho kontajnerového
stanovišťa a na základe kladného stanoviska dňa 09.01.2018 o nájom časti pozemku za
účelom vybudovania nového kontajnerového stanovišťa.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy miestneho úradu posúdilo žiadosť z hľadiska
územnoplánovacieho, dopravného a aj jeho budúceho užívania a nemá námietky voči
odstráneniu existujúceho kontajnerového stanovišťa a vybudovaniu nového na časti pozemku
parc. č. 265 v k.ú. Petržalka za predpokladu, že nová stavba kontajnerového stanovišťa bude
rešpektovať trasy existujúcich inžinierskych sietí a ich ochranné pásma a zároveň bude spĺňať
bezpečnostné, hygienické a požiarne kritériá.
Nové zastrešené kontajnerové stanovište rozmerov 12 m x 3,7 m navrhuje žiadateľ vybudovať
v zeleni, bližšie ku komunikácií, na časti pozemku parc. č. 265 v k. ú. Petržalka.
Vybudovaním nového zastrešeného, estetického a kapacitne vyhovujúceho kontajnerového
stanovišťa má byť zabezpečená lepšia dostupnosť vozidlám OLO, budú odstránené súčasné
nevyhovujúce hygienické kritériá a zároveň bude znížená hlučnosť pri vývoze komunálneho
odpadu.
Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
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Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 05.02.2018.
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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