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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 pozemkov registra „C“ KN v k. ú.
Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 4579 - ostatné plochy o výmere 1 169 m2, LV č. 2159, parc. č.
4580/8 – ostatné plochy o výmere 2937 m2, parc. č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 266 m2, parc. č. 4580/10 – ostatné plochy o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 –
ostatné plochy o výmere 1083 m2 a parc č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m2 na
Šrobárovom námestí, spolu o výmere 8 109 m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje
ročné nájomné vo výške 2 108,34 € pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06
Bratislava, IČO: 45 926 042, za účelom vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na
Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov od 01.08.2018 do 31.07.2053.
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: Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 45 926 042
Predmet: pozemky registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, parc. č. 4579 - ostatné plochy o výmere
1 169 m2, zapísaný na LV č. 1748, parc. č. 4580/8 – ostatné plochy o výmere 2 937 m2, parc. č.
4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc. č. 4580/10 – ostatné plochy
o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné plochy o výmere 1 083 m2 a parc č. 4580/12 –
ostatné plochy o výmere 1 995 m2, zapísané na LV č. 2159, na Šrobárovom námestí, spolu
o výmere 8 109 m2, zverené boli do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č.
118404759700 zo dňa 27.10.1997 a protokolom č. 78/91 zo dňa 01.11.1991.
Doba nájmu: 35 rokov od 01.08.2018 do 31.07.2053
Výška nájomného: za cenu 0,26 €/m2/rok, ročné nájomné je 2 108,34 €.
Spoločnosť Nostri effercio s.r.o. požiadala mestskú časť o prenájom pozemkov parc. č. 4579 ostatné plochy o výmere 1 169 m2, parc. č. 4580/8 – ostatné plochy o výmere 2 937 m2, parc. č.
4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc. č. 4580/10 – ostatné plochy
o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné plochy o výmere 1 083 m2 a parc č. 4580/12 –
ostatné plochy o výmere 1 995 m2, spolu o výmere 8 109 m2 na Šrobárovom námestí za účelom
revitalizácie uvedenej plochy a vybudovania Parku oddychu na základe predloženého projektu
a vizualizácie na vlastné náklady. Spoločnosť bude zabezpečovať organizačne aj finančne
starostlivosť o vybudovaný areál, vrátane servisu a údržby tak, aby slúžil celú dobu svojmu
účelu. Na projekt je momentálne uvažovaných 280 tis. eur, 130 tisíc pre vybudovanie ihriska a
správy parku, 150 tisíc pre zemné úpravy, výsadbu a vytvorenie zelených častí parku. Na
splatenie týchto nákladov (bez vytvárania akéhokoľvek zisku) je v podobných prípadoch
potrebné rátať s dlhšou dobou, minimálne 35 rokov. Nostri effercio s.r.o. preto žiada zvážiť
dobu prenájmu na dobu 30-35 rokov od zahájenia projektu. Okamžite po schválení a podpísaní
nájomnej zmluvy je spoločnosť pripravená začať s prácami na revitalizácii a vybudovaní parku.
Na ploche približne 1800 m2 plánujú vybudovať detské ihriská pre všetky vekové kategórie detí
až po teenegerov, workoutové ihrisko, športové zóny pre dospelých a oddychové zóny pre
mamičky, tehotné ženy, dôchodcov a občanov v staršom veku. Taktiež preliezky pre
najmenších, stredný detský vek, workoutové ihrisko pre teenegerov aj dospelých. Zóna
oddychu bude miestom na hranie a pohybové aktivity, zároveň by však učila deti a mládež aj
láske k prírode prostredníctvom vysadených drevín s náučným popisom v spolupráci s
prírodovedeckou fakultou UK. V areáli plánujú krytý priestor pre cvičenie tehotných žien a
matiek s deťmi, tiež čitáreň a knižnicu pre oddych starších občanov. Tak isto by chceli
vybudovať sprchy a lehátkovú časť pre oddych a ochladenie počas horúcich letných dní. Počas
vopred určených dní by prebiehali akcie, kde sa budú deťom venovať odborní inštruktori,
tréneri a animátori, ich rodičia si zatiaľ môžu oddýchnuť od svojich ratolestí v zóne na to
určenej. Park by mal v prvom rade slúžiť Petržalčanom a ich rodinám, a to zdarma, vstup do
parku nebude stáť nič ani občanov ani mestskú časť. V prípade, že sa budú v parku konať
podujatia, budú to podujatia menšie a jednoduchšie, len v rámci dňa mimo večerných hodín.
Budú dbať na to, aby akékoľvek podujatie nemalo dopad na zaťaženie okolia, ako parkovanie,
prípadne hluk.
Primárnym cieľom projektu je postarať sa o zdravý vývoj našich petržalských detí od útleho
detstva a to nielen po stránke pohybovej, ale aj po stránke vnímania prírody a ekológie, či
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všeobecného rozhľadu. Nie menej dôležitým cieľom projektu je zachovať a zveľadiť zeleň v
danej lokalite, vytvoriť upravený zelený kút, ktorý by svojim predurčením slúžil mestskej časti
a jej obyvateľom bez toho, aby museli za službu platiť. Posledným, ale veľmi dôležitým,
cieľom projektu je zjednotiť petržalské rodiny, členov všetkých generácií na mieste, kde sa
môžu stretávať, športovať, diskutovať, učiť sa láske k prírode a vzdelávať sa.
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.
Oddelenie životného prostredia nesúhlasí s predloženým návrhom, nakoľko nerieši revitalizáciu
existujúcej zelene, ale mení priestorové a funkčné využitie daného územia. V dostupnej
vzdialenosti sa nachádzajú 2 detské ihriská s rovnakou funkciou. Ďalšie športové aktivity nie sú
žiaduce v tomto území, z tohto dôvodu preferujeme revitalizáciu zelene do podoby parkovej
úpravy na pozemkoch parc. č. 4580/8, 4580/9 a 4580/10. Predmetná zeleň má v tomto území
s veľkým podielom spevnených plôch nezastupiteľnú biologickú, hygienickú a estetickú
funkciu. Vybudovaním detských ihrísk a kaviarne by sa zvýšil počet automobilov, ktoré by
v tejto oblasti parkovali. Parkovanie je aj v súčasnosti problémové.
Materiál bol predmetom rokovania odborných komisií. Stanoviská sú súčasťou materiálu.
Miestna rada návrh prerokovala dňa 19.06.2018 a neodporučila 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 11. 06. 2018
Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal
Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.- prišiel 18,30 hod.
Neprítomní: Miroslav Lažo, Ing. Ján Hrčka, JUDr. Henrich Haščák, JUDr. Mgr. Vladimír
Gallo - osprav.
K bodu 10/ Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11,
4580/12, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o.
Materiál uviedla Mgr. Broszová, vedúca ONsM. V diskusii členovia komisie poukazovali na
žiadateľa a jeho referencie. Po bohatej diskusii prijali nasledovné uznesenie:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
: 0
Proti:
6
Zdržal sa: 1
Záver: Uznesenie nebolo schválené
Za správnosť: A. Broszová
tajomníčka komisie

Bratislava 11. 06. 2018

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konaného dňa 13.6.2018
Prítomní: Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Fiala
Neprítomní: Gallo, Cmorej - ospravedlnený, Jančovičová - ospravedlnená
K bodu 7/ Návrh na prenájom pozemkov pre Nostri effercio s.r.o.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál
Hlasovanie:
Prítomní : 5
Za
: 0
Proti :
5
Uznesenie nebolo schválené
Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 14.6.2018

Cmorej Peter v.r.
predseda komisie
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku
konanej dňa 11.6.2018
K bodu: Návrh na prenájom pozemku – Šrobárovo námestie

Uznesenie:
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
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. 4579 - ostatné plochy o výmere 1 169 m2, LV č. 2159, parc. č.
4580/8 – ostatné plochy o výmere 2937 m2, parc. č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 266 m2, parc. č. 4580/10 – ostatné plochy o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné
plochy o výmere 1083 m2 a parc č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m2 na
Šrobárovom námestí, spolu o výmere 8 109 m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje
ročné nájomné vo výške 2 108,34 € pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06
Bratislava, IČO: 45 926 042, za účelom vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na
Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov od 01.08.2018 do 31.07.2053.
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.
Hlasovanie:
Prítomných: 6
Za:
0
Proti:
5 Ľ. Homola, M. Šaling, E. Pätoprstá, M. Malaga, A. Hájková,
Zdržal sa:
1 G. Gaži
Záver: Uznesenie nebolo schválené
Zapísala dňa: 12. 6. 2018
Ing. Lenka Špodová
Výpis zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 11.06.2018
K bodu: Prenájom pozemkov pre Park oddychu Šrobárovo námestie
Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prípad hodný osobitného
zreteľa prenájom pozemkov pre žiadateľa Nostri effercio s.r.o. za účelom vybudovania
a starostlivosti o Park oddychu na Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov.
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
0
proti:
7
zdržal sa:
0
Uznesenie nebolo schválené.
Za správnosť: Ing. arch. Kordošová
V Bratislave, dňa 18.06.2018
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Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností
konaného dňa 13.06.2018
Prítomní:
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, JUDr.
Milan Vetrák
K bodu 6 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 4579, 4580/8, 4580/9, 4580/10, 4580/11,
4580/12, k.ú. Petržalka pre spoločnosť Nostri effercio s.r.o.
Materiál predstavila vedúca oddelenia nakladania s majetkom p. Alžbeta Broszová. Prítomní po
krátkej diskusií pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie k bodu 6
Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve 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. 4579 - ostatné plochy o výmere 1 169 m2, LV č. 2159, parc. č. 4580/8 – ostatné
plochy o výmere 2937 m2, parc. č. 4580/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 266 m2, parc. č.
4580/10 – ostatné plochy o výmere 659 m2, parc. č. 4580/11 – ostatné plochy o výmere 1083 m2 a
parc č. 4580/12 – ostatné plochy o výmere 1995 m2 na Šrobárovom námestí, spolu o výmere 8 109
m2, za cenu 0,26 €/m2/rok, čo celkovo predstavuje ročné nájomné vo výške 2 108,34 € pre
žiadateľa Nostri effercio s.r.o., Šulekova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 45 926 042, za účelom
vybudovania a starostlivosti o Park oddychu na Šrobárovom námestí, na dobu 35 rokov od
01.08.2018 do 31.07.2053.
Hlasovanie:
Za:
0
Proti: 3 Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová,
Zdržal sa: 2 - RNDr. Gabriel Gaži M.P.H, JUDr. Milan Vetrák
Materiál nebol schválený.
Za správnosť
Mgr. Jana Jecková
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