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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

predĺženie doby nájmu na časti pozemkov parc.č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača o celkovej výmere
274,3 m2 v prospech Dušana Gašparíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 pokračovania v prenájme pozemku so súčasným
nájomcom, ktorý je v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, za
účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu za týchto navrhovaných podmienok:
- cena nájmu: 0,70 EUR/m2/ rok
- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu

2.

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

MZ MČ Bratislava-Rača
predĺžiť dobu nájmu na časti pozemkov parc.č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača o celkovej výmere
274,3 m2 v prospech Dušana Gašparíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
z dôvodu pokračovania v prenájme pozemku so súčasným nájomcom, ktorý je
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, za účelom pestovania
plodín pre vlastnú potrebu za týchto navrhovaných podmienok:
- cena nájmu: 0,70 EUR/m2/ rok
- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu
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3. Dôvodová správa
PREDMET:
Predĺženie doby nájmu častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača
vo výmere 274,3 m2, nachádzajúcich sa v areáli kúrie na Nám. Andreja Hlinku, 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 pokračovania v prenájme pozemku so súčasným
nájomcom, ktorý je v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, za
účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu. Pozemky registra „C“ KN parc. č. 216/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1803 m2 a parc. č. 217/9, druh
pozemku záhrady o celkovej výmere 141 m2, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny
odbor, oba zapísané na LV č. 4567 pre k.ú. Rača sú vo vlastníctve Mestskej časti BratislavaRača.
Predmet nájmu tvorí 274,3 m2 z uvedených pozemkov a nachádzajú sa v priamom
susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ich využíva za účelom pestovania
poľnohospodárskych plodín.
ŽIADATEĽ:
Dušan Gašparík, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. parc. č.
LV č.
Rača „C“ KN 216/2 a 217/9
4567

celková výmera
1944 m2

výmera predmetu nájmu
274,3 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Pestovanie plodín pre vlastnú potrebu.
CENA ZA PRENÁJOM:
0,70 EUR/m2/rok, t.j. 192,01 EUR/rok
SKUTKOVÝ STAV:
Tento
návrh
predkladáme
na
základe
žiadosti
Dušana
Gašparíka,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zo dňa 29.03.2018 o predĺženie Zmluvy o nájme č. 66/2013 zo dňa
30.12.2013
(odkaz:
https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a),
predmetom ktorej je nájom častí uvedených pozemkov v areáli kúrie. Pozemok v areáli kúrie
bol dlhodobo nevyužívaný a poškodený výstavbou rodinných domov na ulici Nad kúriou.
Prenájom schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača na svojom zasadnutí
ako prípad hodný osobitného zreteľa uznesením č. UZN 362/10/12/13/P zo dňa 10.12.2013
(viď: http://old.raca.sk/mestska-cast/zasadnutia-mz/. materiál č. 11). Nájomné bolo schválené
vo výške 192,01 EUR/rok, čo predstavuje čiastku 0,70 EUR/m2/rok. Nájomca môže predmet
nájmu užívať len za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín a má zákaz výrubu drevín
a výsadby stromov.
Žiadateľ odôvodňuje žiadosť záujmom pokračovať v nájme aj po skončení doby nájmu
dohodnutej v zmluve, ktorá je uzatvorená do 31.12.2019. Nájomca na vlastné náklady pozemok
zrekultivoval a užíva ho v súlade so zmluvou. Zároveň kosí trávnik, cez ktorý je prístup
k predmetu nájmu. Vodu čerpá z prepadu, do ktorého je zvedená voda zo studne zo
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susedného – súkromného pozemku a elektrinu má z vlastnej nehnuteľnosti. Žiadosť podal s
časovým predstihom, nakoľko je potrebné na predmete nájmu vykonávať úpravy už na jeseň
(okopanie, prevzdušnenie pôdy). Žiadateľ má vyrovnané finančné záväzky po lehote splatnosti
a predmet nájmu užíva v súlade s uzatvorenou zmluvou.
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy pri Miestnom
zastupiteľstve MČ Bratislava-Rača na svojom zasadnutí dňa 31.05.2018 odporučila predĺžiť
dobu nájmu pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 a Komisia finančná a majetková na svojom
zasadnutí dňa 04.06.2018 odporučila predĺžiť nájomnú zmluvu formou dodatku s tým, že
nájomné zostáva vo výške 0,70 €/m2/rok, pričom nájom bude uzatvorený na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez uvedenia dôvodu.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na predĺženie doby nájmu častí pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača, 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
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia životného prostredia, výstavby, Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača predĺžiť zmluvu
o nájme pozemkov parc.č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača
územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ BratislavaRača prijať dodatok k existujúcej nájomnej zmluve medzi MČ
a žiadateľom za nasledovných podmienok:
nájomné vo výške 0,70 €/m2/rok,
doba neurčitá s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez
udania dôvodu.

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

Komisia sociálna a bytová
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A

A

zdôvodnenie

