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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zverenie pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2 449 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ KN, zapísaného na LV č. 1748, podľa článku 82
ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, za
účelom výstavby parkovacieho domu v spolupráci so súkromným investorom z dôvodu riešenia
statickej dopravy,
s podmienkami:
1. Nedôjde k predaju pozemku parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka mestskou časťou BratislavaPetržalka.
2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Petržalka prestane pozemok parc. č. 4373/7, k. ú.
Petržalka, užívať na uvedený účel, je povinná vrátiť zverený pozemok do priamej správy
hlavnému mestu SR Bratislave.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zverenie pozemku v k. ú. Petržalka, parcely registra „C“
katastra nehnuteľností parc. č. 4373/7 do správy mestskej časti
Bratislava-Petržalka

ŽIADATEĽ

:

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO 00 603 201

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
parc. č.
druh pozemku
4373/7
zastavané plochy

výmera v m2
2449
Spolu: 2449 m2

pozn.
LV č. 1748

hodnota v Eur
121 738,65 Eur
Spolu: 121 738,65 Eur

SKUTKOVÝ STAV
Starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka požiadal o zverenie pozemku registra „C“
katastra nehnuteľností parc. č. 4373/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2449 m2, k. ú.
Petržalka, zapísaného na liste vlastníctva č. 1748 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predmetný pozemok je situovaný v dotyku s Vlasteneckým námestím v Bratislave pozdĺž
Wolkrovej ulici v Bratislave.
Dôvodom podanej žiadosti zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka je nevyhnutná
potreba riešiť statickú dopravu na území Petržalky zvýšením počtu parkovacích miest formou
výstavby parkovacích domov v spolupráci so súkromným investorom.
Mestskej časti Bratislava-Petržalka bol pozemok parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka prenajatý
Zmluvou o nájme pozemku č. 088305311000 zo dňa 20.10.2010 na dobu neurčitú. Účelom nájmu
bolo užívanie pozemku ako stavebného dvora – odstavná plocha vozidiel mestskej časti Bratislava –
Petržalka. Mestská časť Bratislava-Petržalka zrealizovala rozsiahlu revitalizáciu Vlasteneckého
námestia v Bratislave, ktoré susedí s požadovaným pozemkom. Revitalizácia celého Vlasteneckého
námestia bola už ukončená a v súčasnosti celé námestie poskytuje pre obyvateľov mestskej časti
Bratislava – Petržalka všestranné využitie. Dotknutý pozemok neslúži účelu pre ktorý bol prenajatý.
Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli na skončení nájmu pozemku vyplývajúceho zo Zmluvy
o nájme pozemku č. 088305311000 ku dňu 15.07.2013 formou uzatvorenia Dohody o ukončení
nájomnej zmluvy zo dňa 09.08.2013.
Zvereniu pozemku parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka v súčasnosti nebránia žiadne nároky tretích
osôb. Zverovaný pozemok nie je zaťažený právami a povinnosti vyplývajúcimi z predchádzajúcich
zmluvných vzťahov. Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje zverovaný pozemok využiť na
výstavbu nového parkovacieho domu v spolupráci so súkromným investorom a tým aspoň čiastočne
prispieť k riešeniu neúnosnej situácie so statickou dopravou v Petržalke.
Hodnota zverovaného majetku predstavuje sumu 121 738,65 Eur.
Podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže hlavné mesto SR
Bratislava zveriť zo svojho majetku do správy mestským častiam majetok, ktorý mestské časti
potrebujú na plnenie úloh miestnej samosprávy.
Materiál bol predložený na zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie
s majetkom mesta MsZ dňa 9. 6. 2014, ktorá o ňom nerokovala.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 12. 06.
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať
„Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7, do správy mestskej
časti Bratislava-Petržalka“.

Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov
číslo: 11 88 0...... 14 00

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 00 603 481

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava
zastúpené starostom Vladimírom Bajanom
IČO: 00 603 201

Článok 1
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka je pozemok
registra „C“ katastra nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 1748, nachádzajúci sa na
Wolkrovej ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4373/7 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 2449 m2, v celkovej hodnote 121 738,65 Eur.

Článok 2
Predmetný pozemok sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka
výlučne za účelom výstavby parkovacieho domu z dôvodu riešenia statickej dopravy
v Mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Článok 3
Pozemok parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka sa zveruje do správy Mestskej časti Bratislava
– Petržalka s podmienkou, že mestská časť zabezpečí vybudovanie a následnú správu a
údržbu stavby parkovacieho domu na uvedenom pozemku. Zverený pozemok do vydania
právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu parkovacieho domu Mestská časť
Bratislava – Petržalka neprevedie na tretie subjekty.

Článok 4
Mestská časť Bratislava – Petržalka na základe tohto protokolu bude vykonávať
správu pozemku špecifikovaného v čl. 1 tohto protokolu v zmysle Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a platných predpisov tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.

Článok 5
K fyzickému odovzdaniu pozemku nedôjde, nakoľko Mestská časť Bratislava –
Petržalka stav pozemku parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka pozná a v takomto stave pozemok
preberá dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán.

Článok 6
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zverenie pozemku
registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 4373/7 k. ú. Petržalka do správy Mestskej časti
Bratislava – Petržalka Uznesením č. ......../2014, zo dňa 26.06.2014.
Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.

Článok 7
Protokol sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá
strana dostane štyri exempláre.
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ...............................

V Bratislave, dňa ...................................

Odovzdávajúci:
Za hlavné mesto SR Bratislavu

Preberajúci:
Za Mestskú časť Bratislava – Petržalka

–––––––––––––––––––––––––––––Milan F t á č n i k
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––Vladimír B a j a n
starosta

