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NÁVRH UZNESENIA

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 časti pozemkov registra
„C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
77,50 m² a parc. č. 351 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37,50 m², zapísaných na LV
č. 1748, spolu vo výmere 115 m², Športovému klubu MEDVEDICA, Lovinského 39
v Bratislave, IČO 42362628, za účelom vybudovania a užívania viacúčelového objektu so
zázemím pre priľahlý PumpPark Petržalka, umiestnený na Haanovej ulici, na susedných
pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, na dobu neurčitú, za nájomné:
Alternatíva 1
100,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,
Alternatíva 2
1. 146,00 Eur/m²/rok za časti pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 222 vo výmere 47,50 m²
a parc. č. 351 vo výmere 12,50 m², spolu vo výmere 60 m², pod stavbou viacúčelového
objektu, čo predstavuje ročne sumu 8 760,00 Eur,
2. 36,50 Eur/m²/rok za časti pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 222 vo výmere 30 m² a parc.
č. 351 vo výmere 25 m², spolu vo výmere 55 m², pod priľahlou terasou, čo predstavuje ročne
sumu 2 007,50 Eur,
spolu predstavuje ročne sumu 10 767,50 Eur,
s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude
nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Navrhovaný nájom časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222
a parc. č. 351, spolu vo výmere 115 m², Športovému klubu MEDVEDICA 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 potreby umiestnenia viacúčelového
objektu so zázemím, ktorý bude slúžiť návštevníkom priľahlého PumpPark Petržalka, na
Haanovej ulici, na susedných pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21. K stavebnému
konaniu na realizovanie tohto projektu potrebuje stavebník preukázať k dotknutým
pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
PREDMET:

Nájom časti pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú.
Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, spolu vo výmere 115 m², na Haanovej
ulici, pri športovom areáli PumpPark Petržalka.

ŽIADATEĽ: Športový klub MEDVEDICA
Lovinského 39
811 04 Bratislava
IČO 42362628
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
KN reg. „C“ k. ú. Petržalka
parc. č.
222

LV
1748

351

1748

druh pozemku
zastavané plochy
a nádvoria
zastavané plochy
a nádvoria

celková výmera
1512 m²

výmera na nájom
77,50 m²

2404 m²

37,50 m²
____
Spolu vo výmere 115,00 m²

Požadované časti pozemkov reg. „C“ v k. ú. Petržalka parc.č. 222 a parc. č. 351 sú vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nie sú zverené do správy príslušnej mestskej časti.
Zverená je zeleň na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 222 Protokolom o zverení zelene č. 5/92.
Na tieto pozemky nebol podľa zoznamov z OÚ v Bratislave, odbor pozemkový a lesný
uplatnený reštitučný nárok v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. V systéme NORIS neevidujeme
zmluvy na tieto pozemky.
ÚČEL NÁJMU :
Vybudovanie a užívanie viacúčelového objektu so zázemím pre priľahlý PumpPark Petržalka,
umiestnený na Haanovej ulici, na susedných pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21.
DOBA NÁJMU : Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:
Alternatíva 1:
100,00 Eur/rok za celý predmet nájmu - stanovená podľa požiadavky žiadateľa
Alternatíva 2:
1. 146,00 Eur/m²/rok za časti pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 222 vo výmere 47,50 m²
a parc. č. 351 vo výmere 12,50 m², spolu vo výmere 60 m², pod stavbou viacúčelového
objektu, stanovená podľa „Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“,

analogicky s VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného
priestranstva - §6 ods.1 písm.d) bod 2b, kde výška dane pre daný účel je 0,40 Eur/m2/deň,
ročné nájomné pri výmere 60 m² predstavuje sumu 8 760,00 Eur,
2. 36,50 Eur/m²/rok za časti pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 222 vo výmere 30 m²
a parc. č. 351 vo výmere 25 m², spolu vo výmere 55 m², pod priľahlou terasou, stanovená
podľa „Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno“, analogicky s VZN
hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva - §6
ods.1 písm.a) bod 3b, kde výška dane pre daný účel je 0,10 Eur/m2/deň, ročné nájomné pri
výmere 55 m² predstavuje sumu 2 007,50 Eur.
Celková výška nájomného podľa alternatívy 2 predstavuje ročne sumu 10 767,50 Eur.
SKUTKOVÝ STAV :
Športový klub MEDVEDICA (ďalej len „žiadateľ“) požiadal hlavné mesto SR
Bratislavu o nájom pozemku parc. č. 217 v k. ú. Petržalka, za účelom vybudovania
a prevádzkovania viacúčelového objektu so zázemím k priľahlému športovému areálu
PumpPark Petržalka na Haanovej ulici. Sekcia životného prostredia, oddelenie tvorby
mestskej zelene nesúhlasilo s realizovaním tohto zámeru - umiestnením viacúčelového
objektu so zázemím uprostred zelene a v blízkosti koreňovej sústavy stromov, čo by bolo
v rozpore s platnou normou STN 83 7010 – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie a ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti
o verejnú zeleň a ochrane drevín. Z tohto dôvodu navrhlo umiestnenie tohto objektu v tesnej
blízkosti PumpParku Petržalka, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 222 a parc. č. 351 v
k. ú. Petržalka, na časť priľahlého parkoviska, ktoré nebýva využívané a oddelenie parkovania
sa k nájmu pozemkov predbežne vyjadrilo súhlasne.
PumpPark Petržalka je obľúbeným areálom pre športové vyžitie cyklistov, skejterov,
kolobežkárov aj inline korčuliarov všetkých vekových aj výkonnostných kategórií. V areáli je
možné nájsť takmer 600 m dráh rôznej obťažnosti s asfaltovým povrchom a to uprostred
najväčšieho sídliska v Bratislave - Petržalke. Tento projekt bol realizovaný ako komunitný
projekt. PumpPark Petržalka je umiestnený na pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č.818/21
v k. ú. Petržalka, ktoré má občianske združenie PEDÁL prenajaté od hlavného mesta SR
Bratislavy Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0931-16-00, uzatvorenou dňa 16.12.2016 na
dobu určitú – 10 rokov, za účelom revitalizácie a prevádzky bikrosového areálu, za ročné
nájomné 1,00 Eur.
Občianske združenie MEDVEDICA je detský športový klub, ktorý sa dlhodobo
venuje rozvoju športových zručností u detí a mládeže v Bratislave a širšom okolí. Úzko
spolupracuje s manažmentom PumpPark Petržalka, venuje sa predovšetkým deťom a ich
cyklistickým zručnostiam v danom areáli. Areál nemá zatiaľ dostatočne zabezpečené
základné športovo-občianske vybavenie, predovšetkým sociálne zariadenie, stanicu prvej
pomoci, požičovňu ochranných prostriedkov, požičovňu náradia pre možnosť opravy poruchy
na bicykli, prístup k pitnej vode, ako aj priestor na relax a občerstvenie nielen pre aktívnych
návštevníkov tohto areálu, ale aj pre ich doprovod a širokú verejnosť. Z tohto dôvodu má
žiadateľ ambíciu vyriešiť tieto súčasné nedostatky realizáciou viacúčelového objektu so
zázemím. Navrhovaný objekt je tvorený dvomi prefabrikovanými kontajnerovými
konštrukciami s plochou celkovo 60 m2. Plánujú použiť enviromentálne aj finančne najmenej
náročné riešenia.

Objekt bude poskytovať nasledujúce služby: sociálne zariadenia, prístup k pitnej vode,
stanica prvej pomoci, samoobslužný bike servis, požičovňa ochranných a športových potrieb,
zázemie pre trénerov a pracovníkov, uskladnenie športových potrieb, občerstvenie (kaviareň),
organizovanie kultúrno-športových podujatí. Žiadateľ zabezpečí, aby sociálne zariadenia,
prístup k pitnej vode, bod prvej pomoci a samoobslužný bike servis boli návštevníkom
poskytované bezplatne.
Na základe uvedeného žiadateľ požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o zníženie
nájomného a navrhol maximálnu výšku nájmu 100,00 Eur za rok za celý predmet nájmu.
V zmysle predloženého projektu a vizualizácie zámeru žiadateľa pôjde o drobnú
stavbu, ku ktorej sa súhlas hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru nevyžaduje.
Navrhovaný nájom časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. Petržalka,
parc. č. 222 a parc. č. 351, spolu vo výmere 115 m², Športovému klubu MEDVEDICA
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 potreby umiestnenia
viacúčelového objektu so zázemím, ktorý bude slúžiť návštevníkom priľahlého PumpPark
Petržalka, na Haanovej ulici, na susedných pozemkoch parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21.
K stavebnému konaniu na realizovanie tohto projektu potrebuje stavebník preukázať
k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
STANOVISKÁ K NÁJMU :
Odborné útvary Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy boli požiadané súbornou
žiadosťou zo dňa 24.05.2021 o vyjadrenie k novému umiestneniu viacúčelového objektu so
zázemím k priľahlému PumpPark Petržalka na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 222
a parc. č. 351, k. ú. Petržalka, celkovo vo výmere 115 m2. Starosta mestskej časti BratislavaPetržalka bol požiadaný listom zo dňa 02.06.2021.
Sekcia právnych služieb:
Oddelenie súdnych sporov a vymáhania: sa vyjadrilo, že v súčasnosti so žiadateľom
nevedie súdne konanie.

