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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 č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemkov registra „C“KN v k.ú.
Petržalka, parc. č. 5875/86 o výmere 8 250 m2,orná pôda a parc. č. 5875/73 o výmere 50 m2 ,
orná pôda , spolu o výmere 8 300 m2, celkovo za cenu 12 150,46 Eur/rok a inflácia za rok
2017 v sume 157,96 €, čo predstavuje celkovú sumu 12 308,42 € pre RENSTAV Ďurčo, spol.
s r.o., Topoľčianska 29, Bratislava, IČO: 36 697 796, na dobu určitú od 01.03.2019
do 28.02.2024, za účelom využívania pozemkov ako parkovisko pre automobilovú techniku,
zemné stroje a umiestnenie UNIMO buniek pre administratívne účely a prístupovú
komunikáciu k areálu.
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: RENSTAV Ďurčo spol. s r.o., Topoľčianska 29, 851 05 Bratislava
IČO: 36 697 796
Predmet : pozemky registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, parc. č. 5875/86 o výmere 8 250 m2,
druh pozemku – orná pôda, parc. č. 5875/73 o výmere 50 m2, druh pozemku – orná pôda,
spolu o výmere 8 300m2. Pozemky zapísané na LV č. 1 a 2644 vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy a boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č.
48/1991 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu : na dobu určitú t.j. 5 rokov od 01.03.2019 do 28.02.2024.
Výška nájomného :
pozemok parc. č. 5875/73 o výmere 50 m2 - prístupová cesta za cenu 5,20 €/m2/rok,
(5,20x50=260,- €)
časť pozemku parc. č. 5875/86 o výmere 829 m2 - spevnená plocha za cenu 12,- €/m2/rok,
(829x12,- =9 948,- €)
časť pozemku parc. č. 5875/86 o výmere 7471 m2- ostatná plocha za cenu 0,26 €/m2/rok,
(7471x0,26=1942,46)
Celkovo nájomné predstavuje sumu vo výške 12 150,46 €/rok a inflácia za rok 2017 v sume
157,96 €, čo predstavuje celkovú sumu 12 308,42 €.
Spoločnosť RENSTAV Ďurčo, spol. s r.o. ( ďalej len žiadateľ ) má uzatvorenú nájomnú
zmluvu s mestskou časťou Bratislava – Petržalka, ktorej platnosť trvá do 28.02.2019.
Zmluva bola uzatvorená za účelom vybudovania a užívania parkoviska pre automobilovú
techniku, zemné stroje a na umiestnenie UNIMO buniek pre administratívne potreby
a zároveň na riešenie prístupovej komunikácie k celému areálu.
Pozemky sa nachádzajú za areálom Rosnička v lokalite medzi Kopčianskou a Bratskou. Cez
parcelu vedie vysoké napätie spolu s ochranným pásmom a z toho dôvodu nie je možné na
pozemkoch realizovať žiadne stavby na bývanie a administratívu.
Žiadateľ má i naďalej záujem tento pozemok využívať za účelom na ktorý bol prenajatý,
a požiadal mestskú časť o predĺženie nájmu na ďalších päť rokov t.j. do roku 2024.
Z dôvodu, že sa jedná o opätovný prenájom, považujeme ho ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

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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