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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RA ČA 

 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
dňa 28.02.2017 

 
 

Návrh 
 

na prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia 
reklamných zariadení, 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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Predkladateľ:      Materiál obsahuje:   
 
Ing. Jana Pešková, v. r.     1. Návrh uznesenia MZ MČ 
prednostka           Bratislava-Rača 

2. Uznesenie MR MZ MČ   
    Bratislava-Rača 
3. Dôvodová správa 
4. Dokumentácia 
5. Stanoviská komisií 
 
 

  
Zodpovedný:  
 
Ing. Viliam Denko, v. r. 
vedúci oddelenia správy majetku,  
investičných činností a cestného hospodárstva 
 
 
 
Spracovateľ:  
 
Ing. Rudolf Sisák, v. r. 
referent správy majetku, nehnuteľnosti, katastra  
 
 
 
 
 
 

február 2017 
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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

a) n e s c h v a ľ u j e prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača, každý 
o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 
44 540 957, 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 predĺženia doby nájmu 
vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015, za cenu za každé 
umiestnené zariadenie za podmienok: 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

 
b) s c h v a ľ u j e prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača, každý 

o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 
44 540 957, 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 predĺženia doby nájmu 
vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015,  za cenu za každé 
umiestnené zariadenie za podmienok: 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

 
 
 
2. Návrh uznesenia Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 

513/4 a 674/162 v k.ú. Rača, každý o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. Ivanská 
cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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 predĺženia doby nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 30/2015/SMI zo dňa 
22.06.2015,  za cenu za každé umiestnené zariadenie za podmienok: 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 
 

b) neodporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 
513/4 a 674/162 v k.ú. Rača, každý o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. Ivanská 
cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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 predĺženia doby nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 30/2015/SMI zo dňa 
22.06.2015,  za cenu za každé umiestnené zariadenie za podmienok: 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

Uznesenie v predloženom znení nebolo schválené. 
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3.  Dôvodová správa 
 
PREDMET:  
Prenájom častí pozemkov registra „C“ parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162, každý o výmere 2,5 m2, 
k.ú. Rača 
 
ŽIADATE Ľ:  
Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957  
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:  
K. ú.  Parc. č.  LV č.   podiel      výmera 
Rača     674/47  9856    1/1         533 m2 

Rača     513/4  1628    1/1         3581 m2 

Rača     674/162 9856    1/1         143 m2 

 
 
ÚČEL PRENÁJMU: 
Umiestnenie reklamných zariadení na predmetných pozemkoch. 
 
CENA ZA PRENÁJOM:  
600,- € za 2,5 m2 pozemku pod každým reklamným zariadením 
 
SKUTKOVÝ STAV: 

Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 
540 957 požiadala dňa 04.11.2016 a doplnením zo dňa 18.01.2017 o prenájom častí pozemkov 
registra „C“ parc.č. 674/47, 513/4  a 674/162, každý o výmere 2,5 m2 z dôvodu predĺženia doby 
nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č.30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015 na umiestnenie 
reklamných zariadení na predmetných pozemkoch. 

 Pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti 
Bratislava-Rača na základe protokolu č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním 
súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 30.9.1991. 

Podľa nájomnej zmluvy č.30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015 na pozemky, na ktorých sú 
osadené reklamné zariadenia, je nájomné stanovené na 600,- €/rok za každé zariadenie. Zmluva 
bola uzatvorená na dobu určitú do 31.01.2017 a žiadateľ žiada predĺženie nájomného vzťahu 
k pozemkom, na ktorých má osadené reklamné zariadenia, a zároveň o rozšírenie predmetu 
nájmu o pozemok parc.č. 674/162. V prílohe prikladáme fotografie jestvujúcich reklamných 
zariadení a vizualizáciu umiestnenia navrhovaného nového reklamného zariadenia. 

Ku dňu 20.02.2017 má žiadateľ voči Mestskej časti Bratislava-Rača vysporiadané 
všetky záväzky. 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 01.02.2017 neodporučila 
prenájom predmetných pozemkov. 

Komisia finančná a majetková Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača na 
svojom zasadnutí dňa 01.02.2017 neodporučila prenájom predmetných pozemkov. 

V prípade schválenia predĺženia nájmu predmetných pozemkov Miestnym 
zastupiteľstvom MČ Rača bude uzatvorená nová nájomná zmluva. 
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4. Dokumentácia 
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5. Stanoviská stálych komisií     
     Materiál:    
     Návrh na prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, 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 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy   

Komisia neodporúča MZ MČ Bratislava - Rača prenajať 
časti pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 a 674/162 v k.ú. Rača 
o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. Ivanská 
cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957, 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 za cenu za každé umiestnené 
zariadenie za podmienok: 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

A 

 

Komisia finančná a majetková  

Stanovisko 1/2/2017: 
Komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ 
Bratislava - Rača prenajať časti pozemkov parc.č. 674/47, 
513/4 v k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent 
BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 
540 957, 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. 
 
Stanovisko 1/3/2017: 
Komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ 
Bratislava - Rača prenajať časti pozemkov parc.č. 674/162 v 
k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. 
Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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. 

 
 
 
 

A 
 

 
Komisia školská, kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania a 
vinohradníctva    

 

  
Komisia sociálna a bytová       

 


