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Kód uzn.     5.3 

                      5.3.1 
                      5.3.5 

                                                                                                                             
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa  podľa   § 9a  ods.  9  písm.  c)  zákona  SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom častí pozemkov registra „C“ KN                      
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 – ostatné plochy vo výmere 451 m2, parc. č. 5398/1 – 
ostatné plochy vo výmere 513 m2, celkom 964 m2, spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o. so 
sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry  
(komunikácie na ploche 336 m2, chodníky na ploche 144 m2, parkoviská na ploche 228 m2, zeleň na 
ploche 256 m2) k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, 
Petržalka, Lužná“, na dobu neurčitú,  za nájomné:  
 

1. 30,00 Eur/m2/rok – od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo 
predstavuje pri výmere 964 m2 ročne sumu 28 920,00 Eur 

2. 6,00 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (komunikácie, 
chodníky), čo predstavuje pri výmere 480 m2 ročne sumu  2 880,00 Eur 

3. 4,25 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (parkoviská), čo 
predstavuje pri výmere 228 m2 ročne sumu 969,00 Eur 

4. 0,50 Eur/m2/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (zeleň), čo predstavuje 
pri výmere 256 m2 ročne sumu  128,00 Eur, 

 
 s podmienkami : 
 
1. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote 
nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Nájomca uhradí za užívanie pozemkov parc. č. 5393/1, 5398/1, k. ú. Petržalka vo výmere               
964 m2 bez zmluvného vzťahu za obdobie od 01.06.2016 do účinnosti zmluvy sumu                   
30,00 Eur/m2/rok v lehote do 30 dní od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím           
č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa všetky nároky vyplývajúce 
z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za urovnané. 

 
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, k. ú. Petržalka, pre 
spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí 
s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, 
Petržalka, Lužná“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto vyjadrilo súhlas ako dotknutý 
orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať iným spôsobom, ako 
cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a súčasne je predloženie nájomnej 
zmluvy potrebné k vydaniu stavebného povolenia príslušného stavebného úradu (podľa § 139 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 



 
 

Dôvodová správa 
 

PREDMET :  Pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy  
                        Pozemky registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, Panónska cesta 

- časť parc. č. 5393/1 – ostatné plochy vo výmere  451 m2 
- časť parc. č. 5398/1 – ostatné plochy vo výmere 513 m2 

 
ŽIADATE Ľ :  VODOTIKA – MG spol. s r.o. 
                         Bosákova 7, 851 04 Bratislava  
                         IČO 35 761 806 
                         Konateľ: Ing. Miloš Kedrovič 
                                           
ŠPECIFIKÁCIA  POZEMKOV : 
                                                                                 celková      výmera na          účel 
     K.ú.          Parc. č.     LV č.    druh pozemku       výmera      prenájom         prenájmu 
Petržalka       5393/1     1748      ostatné plochy        4139          451 m2      komunikácie, chodníky 
           parkovacie miesta, zeleň 
Petržalka       5398/1     1748      ostatné plochy        1125          513 m2       komunikácie, chodníky 
           parkovacie miesta, zeleň   
               ––––––––––––––––––––––––––––– 
              964 m2 
Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, neboli zverené do správy príslušnej 
mestskej časti, neboli na ne uplatnené reštitučné nároky.  
         
ÚČEL NÁJMU :  
Vybudovanie a užívanie technickej infraštruktúry (komunikácie na ploche 336 m2, chodníky na 
ploche 144 m2, parkoviská na ploche 228 m2, zeleň na ploche 256 m2) k Polyfunkčnému domu 
Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná.  
 
DOBA NÁJMU  : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO  NÁJOMNÉHO :  
Cena prenájmu je stanovená v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým  sa  ustanovujú  ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, 
vo výške: 
 
30,00 Eur/m2/rok  -  od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne  
                                  právoplatnosť  kolaudačné  rozhodnutie  na  stavbu na predmete nájmu, čo 
                                  predstavuje pri výmere 964 m2 ročne sumu  28 920,00 Eur   
                                  (tabuľka č. 100, položka 11 – stavebná činnosť) 
 6,00 Eur/m2/rok  -   od  začiatku  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v ktorom nadobudne  
                                  právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo  
                                  predstavuje pri výmere 480 m2 ročne sumu 2 880,00 Eur   
                                  (tabuľka č. 100, položka 121 – prístup na pozemok pre nepodnikateľské účely) 
4,25 Eur/m2/rok  –  od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne  
                                 právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu  
                                 (parkoviská), čo predstavuje pri výmere 228 m2 ročne sumu 969,00 Eur 
             (tabuľka č. 100, položka 182 – parkovanie podľa STN 736056) 
0,50 Eur/m2/rok  –   od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne  
                                  právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (zeleň),  
                                  čo predstavuje pri výmere 256 m2 ročne sumu  128,00 Eur 
             (tabuľka č. 100, položka 191b – prídomová zeleň verejnosti prístupná) 

 



 
 
VÝŠKA ÚHRADY ZA UŽÍVANIE POZEMKOV :  
Výška úhrady za užívanie pozemkov bez zmluvného vzťahu za obdobie od 01.06.2016 do účinnosti 
zmluvy bude vyčíslená vo výške 30,00 Eur/m2/rok, ktorú žiadateľ uhradí v lehote do 30 dní od 
účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s „Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“. 
 
SKUTKOVÝ  STAV :  
 Spoločnosť VODOTIKA - MG, spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava (ďalej len „žiadateľ“), sa 
obrátila na hlavné mesto SR Bratislavu so žiadosťou zo dňa 02.05.2016 a jej doplnenia zo dňa 
17.10.2016 o prenájom častí pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 – ostatné plochy vo 
výmere 451 m2, parc. č. 5398/1 – ostatné plochy vo výmere 513 m2, celkovo 964 m2, za účelom 
vybudovania a užívania technickej infraštruktúry (komunikácie na ploche 336 m2, chodníky na 
ploche 144 m2, parkoviská – 18 miest na ploche 228 m2, zeleň na ploche 256 m2) k Polyfunkčnému 
domu Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná. Súčasne požiadal na 
ten istý účel aj o prenájom pozemku parc.č. 5394/2, ktorý bol zverený do správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Protokolom č. 48/1991 zo dňa 30.09.1991.  
 K zámeru výstavby technickej infraštruktúry  k Polyfunkčnému domu Bosákova-Šustekova, 
Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná, bolo dňa 24.01.2000 vydané súhlasné záväzné 
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti. 

Dňa 22.09.2000 Okresný úrad Bratislava V, odbor životného prostredia vydal Rozhodnutie 
č. UPOP 3344-FV1/99-00-Cs-50 o umiestnení stavby „Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova II, 
Bratislava“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2000. Rozhodnutím ÚPOP 1499-FV1/02-Cs-
37 zo dňa 03.09.2002 bola platnosť uvedeného územného rozhodnutia predĺžená do 30.10.2003 
a Rozhodnutím UKSP 12732-FV1/02-Cs-6 zo dňa 22.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
13.11.2003 bola platnosť územného rozhodnutia predĺžená do 30.10.2006 a Rozhodnutím UKSP 
10744-TX1/2006-Ze-32 zo dňa 9.11.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2006 bola 
platnosť územného rozhodnutia predĺžená do 30.10.2008. 

Dňa 10.02.2009 mestská časť Bratislava-Petržalka vydala Rozhodnutie č. UKSP 15016-
TX1/08,09-Kb-52, ktorým povolila stavbu Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a 
etapa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2009.  Rozhodnutím č. UKSP 3540-TX1/2013-Fa-
6 zo dňa 4.4.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2013, povolila mestská časť zmenu 
stavby pred jej dokončením a Rozhodnutím č. 8672/2015/10 UKSP-La-34 zo dňa 2.10.2015, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2015 predĺžila lehotu na dokončenie stavby do 31.12.2018.  

Polyfunkčný dom s garážami je situovaný v blízkosti komunikácie Šusteková-Bosákova s 8 
nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Výstavba bola rozdelená na dve etapy – etapa II.a a II.b. 
Stavba etapy II.a bola zahájená v auguste 2015 z dôvodu riešenia súdneho sporu  - neoprávnenej 
držby pozemkov na výstavbu polyfunkčného domu s pánom Jungom. Žiadateľ pozemky uvedené 
ako  predmet nájmu začal využívať od 01.06.2016. 

Technická infraštruktúra bude nadväzovať na vybudované stavebné objekty v predošlých 
etapách výstavby urbanistického súboru Vodotika s prepojením na nadradenú komunikačnú sieť –  
Lužná, Šusteková a Bosákova ulica.  

Po kolaudácii stavby bude vybudovaná technická infraštruktúra (komunikácie, chodníky, 
parkoviská, zeleň) odovzdané do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy, správy mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

Pozemok parc.č. 5394/2 v k.ú. Petržalka vo výmere 170,90 m2, zverený do správy mestskej 
časti Bratislava-Petržalka Prokolom č. 48/91 zo dňa 30.09.1991, bol Zmluvou č. 08-68-2016 zo dňa 
3.10.2016 prenajatý mestskou časťou Bratislava-Petržalka žiadateľovi, za účelom vybudovania 
infraštruktúry (komunikácia, parkovacie stojiska, chodníky, zeleň) k Polyfunkčnému domu 
Bosákova-Šustekova-Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná. 

Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 k. ú. 
Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA-MG spol. s r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava predkladáme 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.                       
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že vybudovanie technickej infraštruktúry 
bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a 



 
 
 
etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“, budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto vyjadrilo 
súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať 
iným spôsobom, ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a súčasne je 
predloženie nájomnej zmluvy potrebné k vydaniu stavebného povolenia príslušného stavebného 
úradu (v súlade s § 139 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v platnom znení). 
 

Materiál bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 7. a 8.12.2016, avšak nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
Listom zo dňa 19.12.2016 žiadateľ požiadal o opätovne prerokovanie žiadosti v Mestskom 
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
STANOVISKÁ   K  NÁJMU : 
� Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti  – Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, 

rok 2007, v znení zmien a doplnkov, stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú : 
Pozemok parc. č. 5393/1, 5398/1 - funkčné využitie územia : zmiešané územia bývania 
a občianskej vybavenosti, číslo funkcie: 501, rozvojové územie. 
Podmienky funkčného využitia plôch:  
Územia slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej 
vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach 
s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti 
zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried 
Prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti 
Prípustné: v území je prípustné umiestňovať najmä: bytové domy, zariadenia občianskej 
vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexnosť prostredia centier a mestských tried, 
zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na 
vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia verejného 
stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 
zariadenia školstva, vedy a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru 
a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. 
Vzhľadom na to, že podľa dostupných informácií záber pozemkov podľa aktuálne predloženého 
zákresu čiastočne nezodpovedá riešeniu komunikácie, spevnených a zelených plôch oproti 
pôvodnému riešeniu, odporúčajú pre potreby majetkovoprávneho konania záber pozemkov 
preukázať právoplatným rozhodnutím o umiestení stavby (vrátane situačného výkresu, ako 
neoddeliteľnej časti rozhodnutia) 

� Oddelenie stratégie rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov – bez pripomienok 
� Oddelenie dopravného inžinierstva – v zmysle platného ÚPN pozemky nie sú dotknuté žiadnym 

dopravným výhľadovým zámerom, k stavbe polyfunkčného domu , ktorého súčasťou boli aj 
spevnené plochy (parkoviská) a komunikácie s pripojením na Lužnú ulicu sa vyjadrovali 
v procese jej umiestnenia čiastkovým stanoviskom pre záväzné stanovisko hl. mesta SR 
Bratislavy k investičnej činnosti v r. 2000. Podľa dostupných informácií záber pozemkov podľa 
aktuálneho predloženého zákresu zodpovedá čiastočne odlišnému riešeniu komunikácie, 
spevnených a zelených plôch oproti pôvodnému riešeniu. Pre potreby majetkovoprávneho 
konania záber pozemkov odporúčajú preukázať právoplatným rozhodnutím o umiestení stavby 
(včítane situačného výkresu, ako neoddeliteľnej časti rozhodnutia) 

� Oddelenie dopravy, referát cestného správneho orgánu – vzhľadom na to, že predmetné 
pozemky nie sú cestnými pozemkami miestnych komunikácií I. a II. triedy, z hľadiska cestného 
správneho orgánu sa nevyjadrujú 

� Oddelenie správy komunikácií – netýka sa miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe OSK. 
Z hľadiska správcu komunikácií sa nevyjadrujú, z hľadiska správcu verejného osvetlenia bez 
pripomienok 

� Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene – záujmové pozemky sú v zmysle katastra 
nehnuteľností vedené ako ostatné plochy. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov, v území platí I. stupeň ochrany, t.j. územiu sa 



neposkytuje vyššia ochrana. Nájom častí pozemkov nie je v rozpore so záujmami životného 
prostredia, ochranou mestskej zelene, územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. 
 

� Oddelenie účtovníctva a pohľadávok – neevidujú pohľadávky 
� Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií – neevidujú pohľadávky 
� Oddelenie legislatívno-právne – nevedú súdny spor voči žiadateľovi 
� Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka – súhlasí s nájmom pozemkov 
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5.3.5.

Kód uzn.:

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol.
s r.o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie 450/2016
zo dňa 24.11.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť ako prípad  hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, nájom častí pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.
č. 5393/1 – ostatné plochy vo výmere 451 m², parc. č. 5398/1 – ostatné plochy vo výmere 513 m², celkom 964 m²,
spoločnosti VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom Bosákova 7 v Bratislave, IČO 35761806, za účelom
vybudovania technickej infraštruktúry (komunikácie na ploche 336 m², chodníky na ploche 144 m², parkoviská na
ploche 228 m², zeleň na ploche 256 m²) k stavbe „Polyfunkčný dom Bosákova-Šustekova, Bratislava II.a etapa,
Bratislava, Petržalka, Lužná“, na dobu neurčitú, za nájomné:

1. 30,00 Eur/m²/rok – od dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 964 m² ročne sumu
28 920,00 Eur,

2. 6,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (komunikácie, chodníky), čo predstavuje pri výmere
480 m² ročne sumu 2 880,00 Eur,

3. 4,25 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (parkoviská), čo predstavuje pri výmere 228 m² ročne
sumu 969,00 Eur,

4. 0,50 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu (zeleň), čo predstavuje pri výmere 256 m² ročne sumu
128,00 Eur,

s podmienkami :

1. Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto
uznesenie stratí platnosť.

2. Nájomca uhradí za užívanie pozemkov parc. č. 5393/1, 5398/1, k. ú. Petržalka, vo výmere 964 m², bez
zmluvného vzťahu za obdobie od 01. 06. 2016 do účinnosti zmluvy sumu 30,00 Eur/m²/rok v lehote do 30 dní
od účinnosti nájomnej zmluvy v súlade s Rozhodnutím č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,



ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno. Úhradou tejto sumy sa
všetky nároky vyplývajúce z doterajšieho užívania pozemkov bez právneho dôvodu považujú za urovnané.

Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť
VODOTIKA – MG spol. s r.o., Bosákova 7, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že
vybudovanie technickej infraštruktúry bezprostredne súvisí s realizáciou stavby „Polyfunkčný dom Bosákova-
Šustekova, Bratislava II.a etapa, Bratislava, Petržalka, Lužná“ budovanej na pozemku žiadateľa, hlavné mesto SR
Bratislava vyjadrilo súhlas ako dotknutý orgán, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže vyvolané investície zrealizovať
iným spôsobom ako cez pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a súčasne je predloženie nájomnej
zmluvy potrebné na vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu (v súlade s § 66 zákona č. 50/1976
Zb. Stavebného zákona v platnom znení).

- - -



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného d ňa 13.03.2017 
___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spolo čnos ť VODOTIKA – MG 
spol. s r.o. so sídlom v Bratislave  
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporú ča MsZ schváli ť prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. 
s r.o. so sídlom v Bratislave , pod ľa predloženého návrhu uznesenia.  
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8 , za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 13.03.2017 
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