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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) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku registra “C“ KN parc.č.
2521, v k.ú. Petržalka, o výmere 9,00 m² pre žiadateľa Galina Říhovská, Gessayova 23,
851 03 Bratislava za účelom osadenia dvoch vyvýšených záhonov na pestovanie kvetov
a rastlín produkujúcich pigment situovaných vo vnútrobloku bytového domu na Jasovskej 31,
Bratislava - Petržalka na dobu neurčitú, za cenu 0,50 €/m2/ročne, v súlade s Prílohou č.5,
por.č.1 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka
a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou“, čo celkovo
predstavuje ročné nájomné vo výške 4,50 €.

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.
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Dôvodová správa
Žiadateľka: Galina Říhovská, Gessayova 23, 851 03 Bratislava
Predmet: časť pozemku ohraničená betónovým múrikom situovaná vo vnútrobloku
bytového domu na Jasovskej ulici .
Časť pozemku registra “C“ KN, parc. č. 2521, k.ú. Petržalka vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava - Petržalka protokolom č. 5-92 zo
dňa 07.01.1992 a štatútom hl.m.SR Bratislavy.
Doba nájmu: na dobu neurčitú
Výška nájomného: za cenu 0,50 €/m2/rok celkovo 4,50 €/rok
v súlade s Prílohou č.5, por.č.1 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou“.
Na mestskú časť Bratislava – Petržalka sa obrátila žiadateľka so žiadosťou o prenájom časti
pozemku parc.č.2521, v k.ú. Petržalka za účelom osadenia dvoch vyvýšených záhonov
v časti ohraničenej betónovým múrikom o rozmere 3x3 m na pestovanie kvetov a rastlín
produkujúcich pigment, situovaných vo vnútrobloku bytového domu na Jasovskej ulici 31.
Žiadateľke bol dňa 2.2.2022 mestskou časťou Bratislava – Petržalka vydaný súhlas na
užívanie verejného priestranstva v čase 1.03.2022 do 30.10.2022 prejavila však záujem
prenajímať si predmetnú časť pozemku celoročne. Referát územného rozvoja a GIS vydal
súhlasné vyjadrenie k navrhovanému prenájmu. Referát zelene oddelenia životného
prostredia, územného rozvoja a dopravy súhlasí s nájmom pozemku za nasledujúcich
podmienok:
1. Prípadné zásahy (orezy) do drevín musia byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu,
odkonzultované s referátom zelene mestskej časti Bratislava-Petržalka. Orez dreviny musí
vykonať odborne spôsobilá osoba v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“) a príslušných
arboristických štandardov.
2. V zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázané poškodzovať a ničiť
dreviny. Dreviny, ktoré sú stavebnou činnosťou dotknuté budú zapracované do projektu
ochrany drevín pri stavebnej činnosti v zmysle STN 83 7010 a príslušných arboristických
štandardov.
3. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s
činnosťou na základe tohto súhlasu.
4. Na plochy zelene je zakázaný vjazd alebo státie s motorovým vozidlom.
5. Po ukončení nájmu je žiadateľ povinný odstrániť všetky nečistoty a uviesť celé dotknuté
priestranstvo do pôvodného stavu.
Vzhľadom k tomu, že žiadateľka užíva predmetnú časť pozemku a ide len o zmenu titulu
užívania , navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu dňa 22.8.2022 a odborných
komisiách. Stanoviská komisií budú súčasťou materiálu. Miestna rada dňa 20.9.2022
prerokovala predložený materiál a odporučila ho schváliť.
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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.
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Foto: Jasovská 31
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Výpis z uznesenia
zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného
dňa 5. septembra 2022 od 17:30 hod. - online
Na začiatku rokovania boli prítomní:
predseda komisie:
Mgr. Ivan Uhlár,
členovia komisie:
Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,
Ing. Miroslav Behúl, PhD.
Ing. Ľubomír Hrbáň, sa ospravedlnil a zaslal svoje hlasovania na
vedomie členom komisie
Erich Stračina (prítomný len na časť bodov programu)
Tajomník komisie: Mgr. Viktor Baumann

Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2521 pre Galinu Říhovskú,
bytom Gessayova 23, 851 03 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál predstavil tajomník komisie. Po krátkej diskusii, v rámci ktorej zaznel apel nato, aby
MČ Petržalka do budúcna vypracovala pravidlá resp. súbor podmienok pre umiestňovanie
vyvýšených záhonov, aby napr. nezavadzali pri kosení, členovia komisie hlasovali o návrhu
uznesenia.
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomných: 4 (plus 1 člen komisie v neprítomnosti)
Za: 4
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Záver: Uznesenie bolo schválené.
Predseda komisie poďakoval členom komisie a všetkým prizvaným hosťom s tým, že
rokovanie komisie bolo skončené o 21:19.
Bratislava,16.09.2022

Mgr. Ivan Uhlár
predseda komisie v.r.

Za správnosť:
Mgr. Viktor Baumann, tajomník komisie
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Výpis
zo zasadnutia finančnej komisie
konanej dňa 07.09.2022 o 16.30 h. one line Zoom
Prítomní členovia: Kleinert, Demel, Šesták, Mráz, Šmíd
Neprítomní členovia: Plšeková, Skapik,Vydra
K bodu 16
Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 2521 pre Galinu Říhovskú,
bytom Gessayova 23, 851 03 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Branislav Kleinert
predseda komisie

Komisia

Schválený materiál

Neschválený materiál

Poznámky komisie
komisia odporúča do budúcna

Komisia správy
majetku a miestnych
podnikov

áno

Finančná komisia

áno

nie

Miestna rada

áno

nie

nie

pripraviť pravidlá pre umiestňovanie
vyvýšených záhonov
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