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NÁVRH  UZNESENIA:

Miestna rada

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu

a) s c h v á l i ť

prenájom časti pozemkov registra „C“ KN:
- parc. č. 15140/2
- parc. č. 15140/87

katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova
12 v Bratislave, a to v celkovom rozsahu 1 700 m2

; za účelom existujúceho zriadenia časti staveniska a to umiestnenie „bunkoviska“ k stavbe „Národný
futbalový štadión“

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 30.04.2019

; za nájomné vo výške: 14,36 €/ m2/ rok

b) s c h v á l i ť

prenájom časti pozemkov registra „C“ KN
- parc. č. 15140/9 v záujmovej výmere 81,00 m2

- parc. č. 15140/80 v záujmovej výmere 139,13 m2

- parc. č. 15140/81 v záujmovej výmere 32,91 m2

- parc. č. 11279 v záujmovej výmere 25,44 m2

celková záujmová výmera 278,48 m2

katastrálne územie Nové Mesto, ktoré tvoria areál Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova
12 v Bratislave

; na dobu určitú od účinnosti nájomnej zmluvy do 31.07.2018

; za nájomné vo výške:
- pre parc. č. 15140/9 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 15140/80 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 15140/81 14,36 €/m2/rok
- parc. č. 11279 8,19 €/m2/rok
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;  pre  STRABAG Pozemné  a  inžinierske  staviteľstvo  s.  r.  o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15
Bratislava, IČO 31 355 161
; v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa

; pričom osobitný zreteľ je daný skutočnosťou, že nájomca sa zaväzuje najneskôr k 30.04.2019
realizovať rekultiváciu sadových úprav nachádzajúcich sa na pozemkoch tvoriacich plochu zelene
popri vnútroareálovej komunikácií (parc. č. 15140/2, 15140/83, 15140/84, 15140/85, 15140/87, k. ú.
Nové Mesto) a to v súlade s rozhodnutím sp. zn.: 33671/8916/2016/ZP/DARM mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto, oddelenia životného prostredia a územného plánovania.

; za týchto podmienok:
- nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná v lehote 60 dní od schválenia uznesenia v miestnom

zastupiteľstve. V prípade, ak nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná,
uznesenie stráca platnosť.

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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Dôvodová správa

V súvislosti s prebiehajúcou výstavbou Národného futbalového štadióna (ďalej len „NFŠ“) bol v roku
2016, uznesením číslo 14/07 zo dňa 13.09.2016 schválený prenájom pozemkov bližšie špecifikova-
ných v uznesení pod písm. a) za účelom umiestnenia časti staveniska. Výsledkom bola Nájomná
zmluva číslo 365/2016 zo dňa 30.11.2016 zavretá na dobu určitú do 31.03.2018.

Keďže stavba NFŠ nie je ukončená a nájomca aj naďalej potrebuje pozemky bližšie špecifikované
v uznesení pod písm. a), avšak dohodnutá doba nájmu uplynie 01.04.2018, je potrebné užívanie
dotknutých nehnuteľností (pozemkov) riešiť nie dodatkom k ešte platnej a účinnej nájomnej zmluve,
ale novou nájomnou zmluvou.

Nájomca však zároveň požaduje prenájom časti pozemkov bližšie špecifikovaných v uznesení pod
písm. b) a to v celkovom rozsahu 278,48 m2. Účelom prenájmu je predĺženie komunikácie na
ul. Kalinčiakova a vybudovanie prepojenia medzi existujúcou ulicou Kalinčiakova a Bajkalskou
ulicou. Komunikácia je navrhnutá ako obojsmerná. Výstavba NFŠ si vyžaduje predĺženie Kalinčiako-
vej ulice s následným rozšírením a vybudovaním výstupiska a nástupiska pre autobusovú dopravu. Do
navrhovanej komunikácie ústi vjazd a výjazd z hromadnej garáže. Priamo na výstupisko sa napája
rozptylový priestor pre NFŠ a administratívnu budovu „Sitno“ (poznámka: administratívna budova
„Sitno“ sa nachádza na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11281/5 v k. ú. Nové Mesto vo vlastníctve
spol. Tehelné, a.s.), pre ktorú bude plánovaná komunikácia aj prístupovou komunikáciou.

Výška nájmu je určená Znaleckými posudkami č. 81/2018 a 82/2018 zo dňa 18.03.2018, ktorého
úlohou bolo určenie ceny nájmu za 1m2/rok pre jednotlivé pozemky.

Osobitný zreteľ je daný tým, že nájomca zrealizuje náhradnú výsadbu v súlade s rozhodnutím sp. zn.:
33671/8916/2016/ZP/DARM mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, oddelenia životného prostredia
a územného plánovania, ktoré povinnosti náhradnej výsadby určil prenajímateľovi, t. j. Základnej ško-
le s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave.
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