Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 14. mája 2019

Materiál číslo : 58 /2019

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4, na ktorom je
umiestnené reklamné zariadenie pre Outdoor Media, s.r.o

Predkladateľ:
Ing. Peter Šinály
prednosta

Zodpovedný :
Mgr. Alžbeta Broszová
vedúca oddelenia nakladania
s majetkom

Spracovateľ:
Mgr. Daniela Grajciarová
referát správy miestneho
majetku

Materiál obsahuje :
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Žiadosť
4. Výpis z obchodného registra
5. Mapu širších vzťahov
6. Fotodokumentáciu

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
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
v k. ú. Petržalka, parc. č. 3640/4, ostatná plocha, na ktorom je umiestnený 1 kus
obojstranného reklamného zariadenia za cenu 2 500,00/rok, na dobu určitú do 31.12.2023,
pre Outdoor Media, s.r.o., Gunduličova 12, Bratislava, IČO : 35 882 158.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení 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: Outdoor Media, s.r.o., Gunduličova 12, 811 03 Bratislava, IČO : 35 882 158
(ďalej len žiadateľ)
Predmet: pozemok registra „C“ KN v k.ú. Petržalka, časť parcely č. 3640/4 - ostatná
plocha, na ktorom je umiestnený 1 kus obojstranného reklamného zariadenia. Pozemok je
zapísaný na LV č. 1748 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy. Zverený bol do správy
mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 28/92 zo dňa 22.09.1992
Doba nájmu : do 31.12.2023
Výška nájomného: v sume 2500,0 €/rok
Žiadateľ má uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, ktorej
platnosť trvá do 30.04.2019. Na pozemku má umiestnené obojstranné reklamné zariadenie s
osvetlením v lokalite Panónska cesta ( pri budove Renault - Kestler ), ktorého je vlastníkom.
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ má i naďalej záujem prevádzkovať reklamné zariadenie
požiadal o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má umiestnené uvedené reklamné
zariadenie.
Krajský dopravný inšpektorát vydal súhlasné stanovisko k reklamnému zariadeniu.
Oddelenie územného rozvoja a dopravy k predĺženiu užívania jestvujúcej dočasnej stavby
vydalo súhlasné stanovisko pod číslom 3904/2019/12- OURaD/12706 zo dňa 25.03.2019
Operatívna porada starostu neodporúča predĺženie doby nájmu reklamného zariadenia
z dôvodu systematického znižovania vizuálneho smogu.
O prenájme reklamného zariadenia bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo v zmysle §9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol predmetom rokovania operatívnej porady starostu dňa 15.04.2019 a komisií.
Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia
v miestnom zastupiteľstve. V opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 29.04.2019
Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták, Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul,
PhD., Mgr. Pavol Škápik, Erich Stračina,
Neprítomný: JUDr. Henrich Haščák, Michal Pavlík
K bodu 12/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor
Media, s.r.o
Materiál uviedla Mgr. Broszová, ktorá v krátkosti popísala miesto a stav reklamného
zariadenia. Taktiež upozornila, že operatívna porada starostu neodporúča schváliť predložený
materiál z dôvodu znižovania reklamného smogu. Poslanci konštazovali, že mestská časť
prichádza o príjmy, žiaľ ostatné reklamné zariadenia stále stoja na pozemkoch hlavného
mesta alebo súkromných pozemkoch. Z toho dôvodu počas diskusie navrhli poslanci navýšiť
cenu na 3 500,00 €. tento návrh nebol schválený. Následne navrhli cenu za prenájom vo výške
5 000,00 e. Tento návrh bol prijatý väčšinu poslancov.
Následne poslanci prijali uznesenie:
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál
s cenou za prenájom vo výške 5 000,00 €.
Hlasovanie:
Prítomní : 6
Za
: 4
Proti:
2
Zdržal sa: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené
Za správnosť:
Mgr. A. Broszová

Bratislava 29.04.2019

tajomníčka komisie

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 26.4.2019

Prítomní: Kleinert, Plšeková, Šesták, Vydra, Demel, Jakubčová, Mráz
Neprítomný:
K bodu 13/ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor
Media, s.r.o.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
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Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
: 3 ( Demel, Plšeková, Mráz )
Zdržal sa : 3 ( Vydra, Jakubčová, Kleinert )
Proti
: 1 ( Šesták )
Záver: Uznesenie nebolo schválené
Za správnosť: Lukáček
V Bratislave 29.4.2019

Kleinert Branislav v.r.
predseda finančnej komisie

Výpis
z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ BratislavaPetržalka konanej dňa 30.04.2019

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,
Ildiko Zórádová, Eva Surovková
Ospravedlnený/í: 0

K bodu 7./ Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 3640/4 pre Outdoor Média,
s.r.o,
Materiál uviedla: Daniela Podolayová
Diskusia : Členovia komisie nemali jednotné stanovisko k predloženému návrhu.
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava
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 v k. ú. Petržalka,
parc. č. 3640/4, ostatná plocha, na ktorom je umiestnený 1 kus obojstranného reklamného
zariadenia za cenu 2 500,00/rok, na dobu určitú do 31.12.2023, pre Outdoor Media, s.r.o.,
Gunduličova 12, Bratislava, IČO : 35 882 158.
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Zmluva o nájme pozemku bude s nájomcom podpísaná do 60 dní po schválení uznesenia v miestnom
zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie:
prítomní: 6 / Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka,
Ildiko Zórádová, Eva Surovková
za: 0
proti: 4 Repka, Jančoková, Hrehorová, Surovková
zdržal sa: 2 Palúchová, Zórádová
Uznesenie nebolo schválené
V Bratislave 30.04.2019
Za správnosť: Anna Bilanovičová

Komisia
Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

Schválený
materiál

Neschválený
materiál

Poznámky komisie

-

schválené za cenu
5 000,00 €/ rok

Finančná komisia

neschválené

-

Komisia sociálna
a bytová

neschválené

-

schválené
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