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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 pozemkov registra „C“ KN v k. ú.
Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 10 - ostatné plochy o výmere 886 m2, parc. č. 11/1 – ostatné
plochy o výmere 2270 m2 a časť parc. č. 12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, na
Bosákovej 3, spolu o výmere 3280 m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje ročné
nájomné vo výške 852,80 € pre žiadateľa Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3,
851 04 Bratislava, IČO: 31 370 977, za účelom vykonávania bezplatnej výučby dopravnej
výchovy detí a mládeže pre žiakov základných a materských škôl mestskej časti BratislavaPetržalka, iných mestských častí Bratislavy a okolia, na dobu 5 rokov od 01.05.2018 do
30.04.2023.
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: Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava, IČO:
31 370 977
Predmet: pozemok registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, parc. č. 10 – ostatné plochy o výmere 886
m2, parc. č. 11/1 – ostatné plochy o výmere 2270 m2 a časť parc. č. 12 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2, spolu o výmere 3280 m2. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislavy, zapísané na LV č. 1748, zverené boli do správy mestskej časti BratislavaPetržalka protokolom č. 118802701100 zo dňa 09.05.2011 a protokolom č. 5-92 zo dňa
07.01.1992.
Doba nájmu: 5 rokov od 01.05.2018 do 30.04.2023
Výška nájomného: za cenu 0,26 €/m2/rok, ročné nájomné je 852,80 €.
Spoločnosť Autoklub Slovakia Assisatnce s.r.o. (ASA) prevzala na základe dohody so
Slovenským autoturist klubom (SATC) všetky povinnosti a aktivity týkajúce sa dopravnej
výchovy detí a mládeže, rovnako aj prenájom pozemkov na Bosákovej ulici, ktoré malo doteraz
v prenájme SATC nájomnou zmluvou č. 08-05-2011 za účelom vykonávania bezplatnej výučby
dopravnej výchovy detí a mládeže pre žiakov základných a materských škôl mestskej časti
Bratislava-Petržalka, iných mestských častí Bratislavy a okolia. Z toho titulu požiadala ASA
mestskú časť o zmenu nájomcu pozemkov v k.ú. Petržalka parc. č. 10 – ostatné plochy
o výmere 886 m2, parc. č. 11/1 – ostatné plochy o výmere 2270 m2 a časť parc. č. 12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2, spolu o výmere 3280 m2. Na predmetných
pozemkoch sa nachádzajú dve ihriská – dopravné ihrisko na parc. č. 11/1 a verejné detské
ihrisko na parc. č. 10. Na časti pozemku parc. č. 12 sa nachádza prístupový chodník medzi
ihriskami. ASA je vlastníkom budovy so súp. č. 3239, nachádzajúcej sa na parc. č. 15 v rámci
areálu na Bosákovej 3, Bratislava. ASA bude v nájomnej zmluve zaviazaná zrevitalizovať
verejné detské ihrisko na pozemku parc. č. 10 do 30.09.2018 tak, aby zariadenie ihriska
zodpovedalo platným technickým normám v hodnote cca 10 000,00 €. Nerealizovanie
revitalizácie detského ihriska v stanovenom termíne bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Základnou činnosťou ASA je pomoc motoristom a starostlivosť o nich, predovšetkým v
núdzových situáciách vozidiel a ich posádky. Venujú sa však aj dopravnej výchove detí na
detskom dopravnom ihrisku s cieľom praktického výcviku žiakov základných škôl a
poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách. K
spolupráci v oblasti praktického výcviku a dopravnej výchovy žiakov na ihrisku sú prizvaní
príslušníci dopravného inšpektorátu alebo odborní pracovníci Červeného kríža. Deti majú k
dispozícii bicykle, kolobežky, ochranné prilby a bezpečnostné vesty. Finančné prostriedky
čerpajú z poskytnutých dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pre podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách.
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 05.03.2018.
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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