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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RA ČA 

 
 

Materiál na rokovanie mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava – Rača dňa 19.04.2016 

 
Návrh 

 
na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014, pre LBG aréna 
s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46674357, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
__________________________________________________________________________  
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1. Návrh uznesenia  
 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

schvaľuje 
 

rozšírenie predmetu nájmu schváleného uznesením č. 436/24/06/14/P zo dňa 24.6.2014 
o priľahlé plochy pozemkov: 
 
parc. č. 1511/87     – zastavané plochy a nádvoria        22 m2 

parc. č. 1511/88     – zastavané plochy a nádvoria    408 m2 

parc. č. 1511/91     – trvalé trávne porasty          17 m2 

parc. č. 1511/140   – trvalé trávne porasty          19 m2 

parc. č. 1511/142   – trvalé trávne porasty          35 m2 

parc. č. 1511/145   – trvalé trávne porasty          27 m2 

parc. č. 1511/146   – trvalé trávne porasty          10 m2 

parc. č. 1511/147   – trvalé trávne porasty          10 m2 

parc. č. 1511/148   – trvalé trávne porasty          22 m2 

parc. č. 1511/149   – trvalé trávne porasty          21 m2 

parc. č. 1511/150   – trvalé trávne porasty          25 m2 

parc. č. 1516/7       – vodné plochy      292 m2 

parc. č. 1516/8       – trvalé trávne porasty      285 m2 

parc. č. 1516/68     – trvalé trávne porasty      155 m2 

parc. č. 1511/42     – trvalé trávne porasty      156 m2 

parc. č. 1511/90     – ostatná plocha        12 m2 

parc. č. 1511/109   – zastavané plochy a nádvoria          2 m2 

parc. č. 1511/132   – trvalé trávne porasty       77 m2 

parc. č. 1511/131   – trvalé trávne porasty        4 m2 

  
pre LBG aréna s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46674357 
za podmienok: 

- účel nájmu: vybudovanie viacúčelovej športovej haly a športovísk v športovom areáli 
- doba nájmu: do 9.11.2044 
- cena nájmu: 1,- EURO (slovom jedno euro) za celý predmet a celú dobu nájmu 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu vytvorenia podmienok na plnenie 
Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 a realizácie investičného zámeru, so športovo, 
telovýchovným a rekreačným charakterom. 
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do 3 mesiacov od schválenia uznesenia 
MZ MČ Bratislava – Rača. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude zmluvnými 
stranami podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  
Rozšírenie predmetu nájmu bude zmluvne ošetrené Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme 
pozemkov č. 53/2014 zo dňa 6.11.2014 a všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú 
v platnosti v plnom rozsahu. 
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2.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014, o priľahlé plochy 
pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
ŽIADATE Ľ:  
LBG aréna s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46674357 
 
ŠPECIFIKÁCIA NEHNUTE ĽNOSTI:  
 

1) pozemky registra „C“ KN zapísané na LV č. 1628 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava - Rača: 

parc. č. 1511/87    – zastavané plochy a nádvoria    22 m2 

parc. č. 1511/88    – zastavané plochy a nádvoria  408 m2 

parc. č. 1511/91    – trvalé trávne porasty      17 m2 

parc. č. 1511/140  – trvalé trávne porasty      19 m2 

parc. č. 1511/142  – trvalé trávne porasty      35 m2 

parc. č. 1511/145  – trvalé trávne porasty      27 m2 

parc. č. 1511/146  – trvalé trávne porasty      10 m2 

parc. č. 1511/147  – trvalé trávne porasty      10 m2 

parc. č. 1511/148  – trvalé trávne porasty      22 m2 

parc. č. 1511/149  – trvalé trávne porasty      21 m2 

parc. č. 1511/150  – trvalé trávne porasty      25 m2 

parc. č. 1516/7      – vodné plochy    292 m2 

parc. č. 1516/8      – trvalé trávne porasty    285 m2 

parc. č. 1516/68    – trvalé trávne porasty    155 m2 

parc. č. 1511/42    – trvalé trávne porasty    156 m2 

- spolu:                 1504 m2 
 

2) novovytvorené pozemky: 
parc. č. 1511/90     – ostatná plocha    12 m2 

parc. č. 1511/109   – zastavané plochy a nádvoria     2 m2 

parc. č. 1511/132   – trvalé trávne porasty    77 m2 

- spolu:       91 m2 
 
ktoré vznikli geometrickým plánom č. 11/2015, vyhotoveným dňa 29.8.2015 Ing. Michalom 
Schvábom, úradne overeným dňa 10.9.2015 pod č. 1907/2015, z pozemku registra „E“ KN parc. č. 
1714 – vinica vo výmere 1103, zapísanom na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
 

3) novovytvorený pozemok: 
parc. č. 1511/131 – trvalé trávne porasty   4 m2 

- spolu:       4 m2 
 
ktorý vznikol geometrickým plánom č. 11/2015, vyhotoveným dňa 29.8.2015 Ing. Michalom 
Schvábom, úradne overeným dňa 10.9.2015 pod č. 1907/2015, z pozemku registra  „E“ KN parc. č. 
1713/2 – vinica vo výmere 511 m2, zapísanom na LV č. 400 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
Spolu:  1599 m2  
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ÚČEL NÁJMU: 
 
Rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 o priľahlé plochy pozemkov za 
účelom vybudovania obslužných a prístupových komunikácií k viacúčelovej športovej hale 
a športoviskám.  
 
DOBA NÁJMU: 
 
Doba nájmu bude v súlade s dobou nájmu dohodnutou v Zmluve o nájme pozemkov č. 53/2014 do 
9.11.2044. 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJOMNÉHO:  
 
Nakoľko investičný zámer je orientovaný na športovú, rekreačnú a telovýchovnú činnosť a realizácia 
zámeru je spojená s vyššou finančnou investíciou, spoločnosť LBG aréna s.r.o., požiadala o nájomné 
vo výške 1,-€ za celý predmet nájmu, počas trvania nájmu. 
 
SKUTKOVÝ STAV: 
 
Spoločnosť LBG aréna s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, uzatvorila s Mestskou časťou 
Bratislava - Rača, na základe uzn. č.  436/24/06/14/P zo dňa 24.6.2014 Zmluvu o nájme pozemkov, 
s účelom nájmu: „Vybudovanie stavby a následného prevádzkovania stavby“. Predmetom nájmu 
Zmluvy o nájme č. 53/2014 medzi Mestskou časťou Bratislava – Rača a LBG aréna s.r.o., ktorá bola 
zástupcami zmluvných strán podpísaná dňa 6. 11. 2014, sú pozemky vrátane ich súčastí 
a príslušenstva: 
parcela reg. „C“ č. 1511/3,  k.ú. Rača –    ostané plochy vo výmere  18.862 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/31, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere       331 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/32, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere       351 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/33, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere       179 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/34, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere       180 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/35, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere    1.210 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/36, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere    3.402 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/39, k.ú. Rača –   ostané plochy vo výmere       251 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/152, k.ú. Rača – ostané plochy vo výmere       309 m2 

parcela reg. „C“ č. 1511/155, k.ú. Rača – ostané plochy vo výmere       565 m2 

 
Úplné znenie Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 medzi MČ Bratislava – Rača a LBG aréna s.r.o. 
je zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača, rok 2014, centrálne číslo zmluvy: 310, 
http://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a 
 
Spoločnosť LBG aréna s.r.o. už v minulosti žiadosťami zo dňa 4. 12. 2014 a 20. 4. 2015 žiadala 
o rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy, o priľahlé plochy pozemkov, avšak v tomto období MČ 
Bratislava – Rača nemala pozemky od hlavného mesta SR Bratislavy zverené do správy. 
Na základe žiadostí LBG aréna s.r.o.  sme listom zo dňa 23. 4. 2015 požiadali primátora o zverenie 
pozemkov do správy MČ Bratislava – Rača za účelom scelenia predmetných pozemkov. Zverenie 
pozemkov schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí 
konanom dňa 19. 11. 2015, uznesením č. 301/2015.  
Následne, na základe opakovaných písomných žiadostí zo strany miestneho úradu Bratislava – Rača, 
nám bol dňa 11. 3. 2016 doručený z magistrátu Protokol č. 11 88 0762 15 00 o zverení nehnuteľného 
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majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava – 
Rača.    
Spoločnosť LBG aréna s. r. o, zastúpená konateľmi p. Ľubomírom Balogom a p. Tiborom Hauserom, 
na základe zistených skutočností a doplnenia predchádzajúcich žiadostí v súlade s aktuálnym stavom,  
písomne požiadala dňa 5. 4. 2016 MČ Bratislava – Rača o rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme 
pozemkov č. 53/2014 o priľahlé plochy pozemkov, už špecifikovaných v dôvodovej správe. 
 
Žiadané pozemky sa nachádzajú na okraji športového areálu na Černockého ulici a bezprostredne 
susedia s pozemkami registra „C“, ktoré už má spoločnosť LBG aréna s.r.o. v dlhodobom prenájme na 
základe Zmluvy č. 53/2014. Prenájmom navrhovaných pozemkov spoločnosti LBG aréna s.r.o. dôjde 
k zjednoteniu pozemkov v danej lokalite.  
 
Predmet zverenia bol bezodplatne zverený do správy MČ Bratislava – Rača v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. 
     
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
Mestská časť Bratislava – Rača podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 5.4.2016 na svojej internetovej stránke a na úradnej 
tabuli zámer prenajať pozemky o celkovej výmere 1599 m2  v k. ú. Rača, pre spoločnosť LBG aréna 
s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46 674 357, za cenu 1,-€ za celý predmet nájmu, počas 
celej doby trvania, na obdobie maximálne 30 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, umožnenia prístupu na už prenajaté pozemky spoločnosti LBG aréna s.r.o. Zmluvou 
o nájme pozemkov č. 53/2014, zo dňa 6. 11. 2014 a následného plnenia Zmluvy a realizácie 
investičného zámeru na prenajatých pozemkoch podľa Zmluvy. 
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3.  Žiadosť LBG aréna s.r.o. 
- zo dňa 5. 4. 2016, zaevidovaná pod číslom: 5870 
 
Žiadosť o rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 
 
Spoločnosť LBG aréna s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46 674 357 je Zmluvou 
o nájom pozemkov č. 53/2014 nájomcom pozemkov:  
 

·         parcela reg. „C“ č. 1511/3, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 18.862 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/31, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 331 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/32, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 351 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/33, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 179 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/34, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 180 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/35, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 1.210 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/36, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 3.402 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/39, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 251 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/152, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 309 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/155, k.ú. Rača – ostatné plochy vo výmere 565 m2; 

 
Na základe Protokolu č. 11 88 762 15 00 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača týmto 
žiadame o rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 o nasledovné pozemky, 
o nájom ktorých sme žiadali priloženými žiadosťami zo dňa 4.12.2014 a 20.4.2015 
Ide o tieto pozemky, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Rača: 
 

·         parcela reg. „C“ č. 1511/42, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 156 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/87, k.ú. Rača – zastavané plochy a nádvoria - vo výmere 22 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/88, k.ú. Rača – zastavané plochy a nádvoria - vo výmere 408 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/91, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 17 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/140, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 19 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/142, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 35 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/145, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 27 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/146, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 10 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/147, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 10 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/148, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 22 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/149, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 21 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/150, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 25 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1516/7, k.ú. Rača – vodné plochy - vo výmere 292 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1516/8, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 285 m2; 
·         parcela reg. „C“ č. 1516/68, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty - vo výmere 155 m2; 

 
a novovytvorené parcely geometrickým plánom č. 11/2015, úradne overeným dňa 10.9.2015 pod č. 
1907/2015 
 

·         parcela reg. „C“ č. 1511/90, k.ú. Rača – ostatná plocha o výmere 12 m2 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/109, k.ú. Rača- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/131, k.ú. Rača – trvalé trávne porasty o výmere 4 m2 
·         parcela reg. „C“ č. 1511/132, k.ú. Rača trvalé trávne porasty o výmere 77 m2 

 
 
 
 



7 
 

 
 
4.  Výpis z obchodného registra  
 
Obchodné meno:  LBG aréna s. r. o.    (od: 12.05.2012) 

 

Sídlo:  Pribinova 25  
Bratislava-Staré mesto 811 09  

  (od: 12.05.2012) 

 

IČO:  46 674 357    (od: 12.05.2012) 
 

Deň zápisu:  12.05.2012    (od: 12.05.2012) 
 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 12.05.2012) 
 

Predmet činnosti:  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

  (od: 12.05.2012) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu    (od: 12.05.2012) 

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb    (od: 12.05.2012) 

prípravné práce k realizácii stavby    (od: 12.05.2012) 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien    (od: 12.05.2012) 

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterirérov a interiérov    (od: 12.05.2012) 
 

Spoločníci:  LUKA & BRAMER GROUP a.s.  
Pribinova 25  
Bratislava 811 09  

  (od: 12.05.2012) 

Mgr. Gabriel Baran  
Čelakovského 12  
Bratislava 811 03  

  (od: 23.10.2014) 

Ľubomír Višňovský  
Halašova 41  
Bratislava 831 03  

  (od: 23.10.2014) 

 

Výška vkladu každého 
spoločníka:  

LUKA & BRAMER GROUP a.s.  
Vklad: 5 100 EUR Splatené: 5 100 EUR  

  (od: 23.10.2014) 

Ľubomír Višňovský  
Vklad: 2 550 EUR Splatené: 2 550 EUR  

  (od: 23.10.2014) 

Mgr. Gabriel Baran  
Vklad: 850 EUR Splatené: 850 EUR  

  (od: 23.10.2014) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 12.05.2012) 

Ľubomír Balog  
Grösslingova 10  
Bratislava-Staré mesto 811 09  
Vznik funkcie: 12.05.2012  

  (od: 12.05.2012) 

Tibor Hauser  
Rustaveliho 3  
Bratislava 831 06  
Vznik funkcie: 01.10.2014  

  (od: 23.10.2014) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia 
podpisujú písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo 
vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.  

  (od: 23.10.2014) 

 

Základné imanie:  8 500 EUR Rozsah splatenia: 8 500 EUR    (od: 23.10.2014) 
 

Ďalšie právne skutočnosti:  Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
20.04.2012 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník.  

  (od: 12.05.2012) 

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2014.    (od: 23.10.2014) 
 

Dátum aktualizácie údajov: 
 08.04.2016  
 

Dátum výpisu:  11.04.2016 
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5.  Situačná fotografia a náčrt  
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