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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača,
dňa 04. 07. 2017

Návrh
na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Ing. Jana Pešková, v. r
prednostka
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Zodpovedný:
Ing. Viliam Denko, v. r.
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Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík, v. r.
referent správy majetku, nehnuteľnosti, kataster

júl 2017

1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

prenájom pozemkov parc. č. 976/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 136
m2 a parc. č. 976/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 617 m2 na ul.
Barónka 20, pre p. Jozefínu Lednárovú, xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, Ingrid Mikulášovú,
bytom xxxxxxxxxxxxxxxr a Henriettu Lednárovú, bytom xxxxxxxxxxxxx 831 06 Bratislava, v
zastúpení p. Gabrielom Pilom, ktorí ich majú vo výlučnom užívaní ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu prenájmu pozemku pod stavbou vo vlastníctve
žiadateľov a priľahlého pozemku v oplotenom areáli v dlhodobom užívaní žiadateľov za
podmienok:
- cena 17 EUR/m2/rok za pozemok pod rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2.312,- EUR/rok
- cena 2 EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je záhrada prislúchajúca k rodinnnému domu, t.j.
1.234,- EUR/rok
- vydanie bezdôvodného obohatenia za 2 roky spätne
- trvanie prenájmu na dobu neurčitú
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.10.2017
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, uznesenie stratí platnosť.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť prenájom pozemkov parc. č. 976/2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 136 m2 a parc. č. 976/6, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 617
m2 na ul. Barónka 20 pre p. Jozefínu Lednárovú, Ingrid Mikulášovú a Henrietu Lednárovú v
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zastúpení p. Gabrielom Pilom, ktorí ich majú vo výlučnom užívaní ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu prenájmu pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov a
priľahlého pozemku v oplotenom areáli v dlhodobom užívaní žiadateľov za podmienok:
- cena 17 EUR/m2/rok za pozemok pod rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2312 EUR/rok
- cena 2 EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je záhrada prislúchajúca k rodinnnému domu, t.j.
1234 EUR/rok
- úhradu nájomného, z titulu bezdôvodného obohatenia za 2 roky spätne
- trvanie prenájmu na dobu neurčitú
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.10.2017
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, uznesenie stratí platnosť.

3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom pozemkov registra "C" KN, k.ú. Rača, parc. č. 976/2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 136 m2 a parc. č. 976/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 617 m2, oba zapísané na LV č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny
odbor, za účelom prenájmu pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov.
ŽIADATEĽ:
Jozefína Lednárová, xxxxxxxxxxxx Bratislava, Ingrid Mikulášová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxr
a Henrietta Lednárová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava.
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú.
Parc. č.
LV č.
výmera
Rača
976/2
1
136 m2
Rača
976/6
1
617 m2
ÚČEL PRENÁJMU:
Prenájom pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov a pozemku, na ktorom sa nachádza
záhrada prislúchajúca k rodinnému domu.
CENA ZA PRENÁJOM:
- 17 EUR/m2/rok za pozemok pod rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2.312,- EUR/rok
- 2 EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je záhrada prislúchajúca k rodinnnému domu, t.j.
1.234,-EUR/rok
SKUTKOVÝ STAV:

Vlastníci rodinného domu na ul. Barónka č. 20, v zastúpení p. Gabrielom Pilom v
žiadosti a splnomocnení doručenom dňa 17.01.2017 na Sekciu správy nehnuteľností Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, s doplnením splnomocnením doručeným dňa 01.03.2017,
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žiadajú o vypracovanie nájomnej zmluvy na pozemok pod stavbou rodinného domu z dôvodu
užívania danej nehnuteľnosti.
Predmetná žiadosť bola odstúpená z Magistrátu dňa 12.04.2017, doručená 26.04.2017,
na priame vybavenie MČ, nakoľko po preverení skutkového stavu bolo zistené, že pozemky
registra "C" KN, v k.ú. Rača, parc. č. 976/2 a parc. č. 976/6, oba zapísané na LV č. 1, vedenom
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
boli zverovacím protokolom č. 64/91 zverené do správy mestskej časti Bratislava-Rača.
Žiadatelia sú vlastníkmi stavby, rodinného domu so súpisným číslom 7457, postavenom
na parc. č. 976/2 o výmere 136 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na
LV č. 4831 pre k.ú. Rača vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. V trvalom
užívaní žiadateľov je na danom mieste spolu s rodinným domom aj pozemok parc. č. 976/6
o výmere 617 m2, nachádzajúci sa spolu s rodinným domom v uzatvorenom oplotenom areáli,
oddelenom od susedných pozemkov a tento pozemok užívajú žiadatelia ako záhradu
prislúchajúcu k domu, v ktorom bývajú.
Cena za prenájom pozemku pod stavbou – objektom na bývanie je v zmysle
Rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 33/2015 zo dňa
16.12.2015, ktorým sa stanovujú sadzby na prenájom v jednotlivých lokalitách Bratislavy,
určená na 17 EUR/m2/rok a cena za nájom samostatnej záhrady, záhradkárskej osady 2
EUR/m2/rok. Žiadateľ bol informovaný o jednotkovej cene za m2 za prenájom, ako aj o
navrhovanom celkovom nájomnom.
Vzhľadom k vyššie uvedenému a skutočnosti, že ide o pozemky, ktoré nemá MČ
možnosť využiť, prichádza do úvahy vo vzťahu k ďalšiemu užívaniu pozemkov aj ich predaj v
súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o. majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Jednotková cena za m2 za účelom predaja týchto nehnuteľností by bola stanovená podľa
vyhotoveného znaleckého posudku a kúpna cena za m2 bude minimálne v hodnotej určenej
podľa znaleckého posudku. Z finančných dôvodov žiadatelia o odkúpení pozemkov zatiaľ
neuvažujú.
Prenájom je posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
výlučného užívania pozemkov žiadateľmi – vlastníkmi stavby – rodinného domu so súpisným
číslom 7457.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia životného prostredia, výstavby,
územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov parc. č. 976/2
a 976/6 na ul. Barónka 20 pre p. Jozefínu Lednárovú, Ingrid
Mikulášovú a Henrietu Lednárovú v zastúpení p. Gabrielom
Pilom, ktorí ich majú vo výlučnom užívaní ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o. majetku obcí v znení neskorších predpisov
za podmienok:
- cena: 17,- EUR/m2/rok za pozemok pod rodinným domom,
parc. č. 976/2, t.j. 2.312 EUR/rok,
- cena 2,- EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je záhrada
prislúchajúca k rodinnému domu, t.j. 1.234,- EUR/rok,
- úhradu nájomného z titulu bezdôvodného obohatenia za 2
roky spätne z dôvodu prenájmu pozemku pod stavbou vo
vlastníctve žiadateľov a priľahlého pozemku v oplotenom
areáli v dlhodobom užívaní žiadateľov,
- trvanie prenájmu na dobu neurčitú.

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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A

zdôvodnenie

