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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
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 pozemku registra „C“ KN v k. ú.
Petržalka, parc. č. 113 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3,00 m2, LV č. 1748 za cenu
0,50 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 1,50 € pre žiadateľa
Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 46 474 609 za účelom realizácie
plynoinštalácie reštaurácie Pizzeria Luigi na Lachovej ulici 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: Z&I Luigi, s.r.o., Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 46 474 609
Predmet: časť pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, časť parc. č. 113 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3,00 m2. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
zapísaný na LV č. 1748, zverený bol do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom
č. 5/1992 zo dňa 07.01.1992.
Doba nájmu: doba neurčitá
Výška nájomného: 0,50 €/m2/rok, ročné nájomné je 1,50 €.
Mestská časť Bratislava-Petržalka obdržala žiadosť spoločnosti Z&I Luigi, s.r.o. o prenájom
časti pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka parc. č. 113 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3,00 m2 pod plynovou skrinkou za účelom realizácie plynoinštalácie reštaurácie
Pizzeria Luigi, ktorú spoločnosť prevádzkuje. Jedná sa o napojenie odberného plynového
zariadenia do domovej regulačnej zostavy.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy súhlasí s investičným zámerom.
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 odborných komisií. Stanoviská sú súčasťou materiálu.
Miestna rada návrh prerokovala dňa 20.03.2018 a odporučila ho schváliť.
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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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov
konaného dňa 12. 03. 2018
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Pavel Šesták, PhD, Branislav
Krištof, Mgr. Ing. Michal Radosa, Ing. Ján Karman, Miroslav Lažo, JUDr. Mgr. Vladimír
Gallo, Milan Molnár, Ing. Ján Hrčka
Neprítomní – JUDr. Henrich Haščák – neospr.
K bodu 4/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť
Z&I Luigi, s.r.o.
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM, V krátkosti uviedla účel prenájmu. Po krátkej
diskusii pristúpili poslanci k hlasovaniu
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 10
Za
: 8
Proti:
0
Zdržal sa: 2
Záver: Uznesenie bolo schválené

Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 12.03.2018

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 19.3.2018
Prítomní: Cmorej, Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Jančovičová
Neprítomní: Fiala, Gallo
K bodu 4/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 113, k.ú. Petržalka pre spoločnosť
Z&I Luigi, s.r.o.
Uznesenie: Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
: 6
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 19.3.2018

Cmorej Peter v.r.
predseda komisie
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