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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, nájom pozemkov registra
„C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 vo výmere 627,1 m2, ostatná plocha a parc. č.
5394/2 vo výmere 72 m2, ostatná plocha, spolu o výmere 699,1 m2, LV č. 2644 pre
žiadateľa VODOTIKA-MG, spol. s.r.o., 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806, za účelom
vybudovania technickej infraštruktúry, komunikácie - vozovky na ploche 202,7 m2,
parkovacie stojiská na ploche 124,3 m2, kontajnerové stojiská - 19,3 m2, chodníky - zámková
dlažba na ploche 255,1 m2 a zelene na ploche 97,7 m2 k stavbe „ Polyfunkčný dom
Bosákova-Šustekova, Bratislava II.b. etapa, “ za cenu 5,20 €/m2/rok, čo predstavuje celkové
ročné nájomné 3 635,32 €, na dobu 5 rokov do 2023.
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.

2

Dôvodová správa
Žiadateľ: VODOTIKA- MG, spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 761 806
(ďalej len žiadateľ)
Predmet: pozemky registra „C“ KN, k.ú. Petržalka, časť parc. č. 5394/1 o výmere 627,1 m2,
ostatné plochy a parc. č. 5394/2 vo výmere 72 m2, ostatné plochy, spolu o výmere 699,1m2.
Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zapísané na LV č. 2644, zverené
boli do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 48/1991 zo dňa 30.09.1991.
Doba nájmu : 5 rokov do 2023
Výška nájomného : 5,20 €/m2/rok, čo pri výmere 699,1 m2 predstavuje celkovú sumu
3635,32 € ročne.
Žiadateľ buduje v lokalite Šustekovej ulice „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova,
Bratislava II.b etapa“ Bratislava, Petržalka. K polyfunkčnému domu je potrebné vybudovať
aj infraštruktúru, ktorá pozostáva z vybudovania komunikácie (vozovky-202,7m2),
parkovacích stojísk (124,3m2 v počte 41), kontajnerového stojiska (19,3m2), chodníkov
(zámková dlažba, 255,1m2) a zelene (97,7m2) z toho dôvodu požiadal o prenájom pozemkov.
Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, II.b etapa sa nachádza v blízkosti komunikácií
Šustekova, Lužná, Bosákova. Pozostáva z 8 poschodí so 42 bytovými jednotkami, 7
obchodných priestorov a 14 apartmánov. Garážové priestory pozostávajú z 38 garáží.
Žiadateľ vybuduje vonkajšie parkovacie stojiská s kolmým radením v počte 21 - predĺženie
Šustekovej ulice a vonkajšie parkovisko - stojiská s kolmým radením v počte 20, predĺženie
parkoviska II.a. etapy. Z východnej strany vytvorí oddychové zázemie so zazelenenými
plochami.
K investičnému zámeru bolo vydané rozhodnutie o povolení stavby pod č. 9479/2016/10
UKSP-La -107 zo dňa 4.10.20016.
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, vybudovanie infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný
dom Bosákova – Šustekova, Bratislava II.b etapa“ Bratislava, Petržalka.
Materiál bol predmetom, rokovania operatívnej
odborných komisií.
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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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