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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) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku registra „C“KN v k.ú.
Petržalka, časť parc. č. 5875/xx vo výmere 10 000 m2, orná pôda, LV č. 1 , ktorá vznikla na
základe návrhu GP č.3/2018 zo dňa 3.7. 2018, odčlenením z parcely 5875/23, LV č. 1, na
dobu určitú od 01.02.2019 – do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu D4R7, za cenu
2 €/m2, čo celkovo predstavuje sumu 20 000,- € ročne, pre BAWER-TRANS, s.r.o.,
Vígľašská 15, Bratislava, za účelom využitia plochy pre parkovanie nákladných vozidiel
stavebného charakteru počas výstavby obchvatu.
Zmluva o nájme 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: BAWER-TRANS,s.r.o., Vígľašská 15,851 07 Bratislava
Predmet: časť pozemku registra „C“KN, parc. č. 5875/xx vo výmere 10 000 m2, orná pôda,
LV č. 1, ktorá vznikla na základe predloženého návrhu GP č. 3/2018 zo dňa 3.7.2018
z parcely 5875/23.
Parcela bola zverená do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/91 zo
dňa 30.09.1991.
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.2.2019 – do vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu
D4R7
Výška nájomného: 2.- €/m2/ročne, čo predstavuje ročne sumu 20 000,-€/ročne.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy postúpil na priame vybavenie mestskej časti
Bratislava-Petržalka žiadosť spoločnosti BAWER –Trans, s.r.o. Jedná sa o prenájom časti
pozemku vo výmere 10 000 m2, ktorú má spoločnosť záujem využiť ako parkovaciu plochu
pre nákladné vozidlá stavebného charakteru, ktoré budú zabezpečovať dopravu v rámci
výstavby.
Spoločnosť predložila len návrh odčleňovacieho geometrického plánu, v prípade odsúhlasenia
prenájmu pozemku spoločnosti bude geometrický plán doplnený o podlomenimu a
predložený na overenie katastru nehnuteľností.
Pozemok sa nachádza v lokalite medzi Bratskou a Kopčianskou (pole) sčasti pod vysokým
napätím. Spoločnosť BAWER-TRANS,s.r.o., sa zaoberá prepravou a čerpaním betónových
zmesí. Podieľa sa na obnove Starého mostu a v súčasnosti má budovať všetky premostenia
diaľničného obchvatu Bratislavy D4R7. Spoločnosť si musí vybudovať inžinierske siete
a prístupovú komunikáciu, čo je pre ňu možné len prostredníctvom úveru. Vzhľadom na túto
skutočnosť a návratnosť investície požiadali o dlhodobý nájom.
Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že ide o stavbu vo verejnom záujme navrhujeme
posudzovať nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.9, písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade dňa 03.09.2018.
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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