Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
_____________________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 603/100
vo výmere 1302 m2, druh pozemku orná pôda,
evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
na Leknovej ulici (za areálom BVS) v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
V súlade s § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením č. 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020 a uzn. č. 241/XV/2020
zo dňa 08.09.2020 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, mestská časť
Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č.
603/100 vo výmere 1302 m2 (v rozsahu plochy pozemku registra „C“ parc. č. 3173/4), druh
pozemku orná pôda na Leknovej ulici v Bratislave (lokalita za areálom BVS), k. ú.
Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, evidovaný na LV č. 270, zverený
do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
účel nájmu - využitie pozemku v súlade s územnoplánovacou informáciou:
 zariadenia a vedenia technickej vybavenosti vodohospodárskych a energetických
systémov,
 zeleň líniová a plošná,
 poľnohospodárske využitie,
 tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu,
s nájmom minimálne 2,00 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú.
Ide o pozemok, ktorý je dočasne nevyužívaný pre poľnohospodárske účely.
Nakoľko na uvedenom pozemku sa nachádza skládka rôzneho odpadu, náletová zeleň a
kroviny, nájomca bude povinný pred užívaním tohto pozemku ho vyčistiť a upratať.
Predloženie súťažného návrhu s určením účelu nájmu a ponukou ceny nájmu je
potrebné doručiť v termíne do 12.10.2020 do 16.30 hod. do podateľne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v uzatvorenej obálke s označením „Nájom pozemku parc.
č. 603/100 - Leknová v Bratislave“.
Súčasťou tohto vyhlásenia zámeru je snímka z katastrálnej mapy a územnoplánovacia
informácia na lokalitu, v ktorej by sa predmetný pozemok nachádza.
V Bratislave 21.09.2020
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta

Vyvesené: dňa 25.9.2020
Zvesené: dňa ..................

