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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 pozemku registra „C“ KN
k.ú. Petržalka, parc. č. 4394/1 – zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1748, o výmere 35,52 m2
za cenu 1,00 € / m2 / ročne, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 35,52 €, pre
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 21, 23, zastúpených
Bytovým družstvom Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765 za
účelom vybudovania bezbariérového prístupu k hlavným vstupom do bytového domu
Wolkrova 21, 23 na dobu neurčitú.
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: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Wolkrova 21, 23
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. 4394/1, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 2 x 17,76 m2 spolu 35,52 m2. Pozemok je vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislavy, zapísaný na LV č. 1748, zverený bol do správy mestskej časti BratislavaPetržalka protokolom č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997.
Doba nájmu: doba neurčitá
Výška nájomného: za cenu 1,00 €/m2/rok, ročné nájomné 35,52 €.
Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka bola doručená žiadosť o nájom časti
pozemku registra „C“ KN, k.ú. Petržalka parc. č. 4394/1 – zastavaná plocha a nádvorie za
účelom vybudovania bezbariérových prístupov vo výmere 17,76 m2, spolu 35,52 m2 k hlavným
vstupom do bytového domu Wolkrova 21, 23, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu Wolkrova 21, 23 v Bratislave, zastúpených Bytovým družstvom Petržalka,
Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, čo pri cene 1,00 €/m2/rok predstavuje sumu
35,52 €. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Wokrova 21, 23 v Bratislave
súhlasili na schôdzi, konanej dňa 20.09.2016 s vybudovaním roštového bezbariérového prístupu
do bytového domu (Uzn. č. 7/2016 zo dňa 20.09.2016 zo schôdze VB a NP Wolkrova 21,
23), poverili a splnomocnili Bytové družstvo Petržalka na podanie žiadosti o prenájom
pozemku pod budúcim bezbariérovým prístupom do bytového domu Wolkrova 21, 23
a podpísanie zmluvy o prenájme pozemku, a súčasne súhlasili s prenájmom pozemku pod
budúcim bezbariérovým prístupom do bytového domu (Uzn. č. 13/2016 zo dňa 20.09.2016 zo
schôdze VB a NP Wolkrova 21, 23).
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 OPS dňa 04. 04. 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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