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Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 26. 03. 2019
Návrh
na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a časti pozemku reg. „E“ KN
parc. č. 1496/1 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 –
2JTI, s.r.o.
___________________________________________________________________________

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Mgr. Monika Burdová
prednostka
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Bratislava-Rača
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4. Dokumentácia
5. Stanoviská komisií

Zodpovedný:
Ing. Štefan Borovský
vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností

Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster

marec 2019

Návrh uznesenia

1.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11, k.ú. Rača o výmere 83,61 m2 a časti
pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1, k.ú. Rača o výmere 85,90 m2 podľa priloženej situácie
na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, IČO: 44 648 928, 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, za účelom úpravy komunikácií a plochy na ul.
Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor Rínok Rača“, za týchto navrhovaných
podmienok:
- nájom na dobu určitú, s ukončením nájmu dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia predmetnej komunikácie
- výška nájomného: 30 €/m2/rok

2.

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

MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11, k.ú. Rača o výmere 83,61 m2
a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1, k.ú. Rača o výmere 85,90 m2 podľa priloženej
situácie na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, IČO: 44 648 928,
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, za účelom úpravy komunikácií a plochy na
ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor Rínok Rača“, za týchto navrhovaných
podmienok:
- nájom na dobu určitú, s ukončením nájmu dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia predmetnej komunikácie
- výška nájomného: 30 €/m2/rok
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3. Dôvodová správa
PREDMET:
Prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 o výmere 83,61 m2 a časti
pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 o výmere 85,90 m2 v k.ú. Rača nachádzajúcich sa na ul.
Barónka, 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 úpravy verejných
komunikácií a plochy na ul. Barónka k pripravovanej výstavbe „Obytného súbor Rínok
Rača“, ktorú žiadateľ – investor vykoná zo svojich finančných prostriedkov.
Pozemok registra „C“ KN parc. č. 1537/11, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, o celkovej výmere 982 m2, zapísaný na LV č. 1628 pre k.ú. Rača je vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Rača Protokolom
č. 11 88 0543 07 00 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa
22.08.2007 a pozemok registra „E“ KN parc. č. 1496/1, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 611 m2, zapísaný na LV č. 400 pre k.ú. Rača je vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy MČ Protokolom č. 64/91 o zverení majetku
hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy Mestskej časti
Bratislava – Rača zo dňa 01.10.1991.
ŢIADATEĽ:
2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 648 928.
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. parc. č.
LV č.
Rača reg. „C“ KN 1537/11
1628
Rača reg. „E“ KN 1496/1
400

celková výmera
982 m2
611 m2

výmera predmetu nájmu
83,61 m2
85,90 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Úprava verejných komunikácií, plôch a chodníkov na ul. Barónka.
CENA ZA PRENÁJOM:
30 EUR/m2/rok, t.j. 5 085,30 EUR/rok.
SKUTKOVÝ STAV:
Tento návrh predkladáme na základe žiadosti o majetko-právne vysporiadanie častí
pozemkov pod stavbami v správe MČ na účely stavebného konania, podanou investorom
Obytného súboru „Rínok Rača“, spoločnosťou 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831
04 Bratislava, IČO: 44 648 928 dňa 26.02.2019 a doplnenia žiadosti zo dňa 11.03.2019 na
Miestny úrad Bratislava-Rača. Na týchto častiach pozemkov sa budú realizovať vyvolané
investície v súvislosti s preložením zastávky MHD, úprav verejných komunikácií, plôch
a chodníkov na ul. Barónka, pri križovatke Barónka - Kubačova realizované žiadateľom
Predmet nájmu predstavuje:
a) časť pozemku o výmere 83,61 m2 z pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11, na ktorom
vznikne spevnená plocha, pričom prechádza zeleňou a jestvujúcimi piatimi parkovacími
miestami pri trafostanici.
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b) časť pozemku o výmere 85,90 m2 z pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1, na ktorom
vznikne spevnená plocha - chodník
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá sa konala dňa 06.03.2019 návrh na
prenájom prerokovala a prijala nasledovné stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ
MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a reg.
„E“ KN parc. č. 1496/1 podľa priloženej dokumentácie, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, IČO: 44 648 928, 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, za účelom úpravy
komunikácií a plochy na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor Rínok Rača“,
s ukončením nájmu dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej
komunikácie, za cenu nájmu 30 EUR/m2/rok.
Cena prenájmu bola stanovená podľa Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného
mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za
vecné bremeno, zo dňa 16.12.2015. Podľa tabuľky č. 100 Tabuľka cien prenájmov
nehnuteľného majetku prílohy č. 1 k rozhodnutiu primátora č. 33/2015, položka 11, je na
pozemok pre stavebnú činnosť, dočasnú skládku v MČ Rača určená jednotková cena vo výške
30,00 EUR/m2/rok, čo pri výmere spolu 169,51 m2 predstavuje 5 085,30 EUR/rok.
Materiál bol predložený na prerokovanie aj Komisii finančnej a majetkovej konanej dňa
11.03.2019, ktorá odporučila MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti pozemku reg.
„C“ KN parc. č. 1537/11 o výmere 83,61 m2 a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1
o výmere 85,90 m2 podľa priloženej situácie na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, IČO: 44 648 928, 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, za účelom
úpravy komunikácií a plochy na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor Rínok
Rača“, s ukončením nájmu dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
predmetnej komunikácie, za cenu nájmu 30 EUR/m2/rok.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1 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 – 2JTI,
s.r.o.
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu
a dopravy odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť
prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a reg.
„E“ KN parc. č. 1496/1 podľa priloženej dokumentácie, pre
2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, IČO: 44 648 928, ako
Komisia ţivotného prostredia, výstavby, prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
územného plánu a dopravy
neskorších predpisov, za účelom úpravy komunikácií a plochy
na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor
Rínok Rača“, s ukončením nájmu dňom nadobudnutia
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia
predmetnej
komunikácie, za cenu nájmu 30 EUR/m2/rok.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ BratislavaRača schváliť prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č.
1537/11 o výmere 83,61 m2 a časti pozemku reg. „E“ KN
parc. č. 1496/1 o výmere 85,90 m2 podľa priloženej situácie
na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská
100/A, IČO: 44 648 928, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Komisia finančná a majetková
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom úpravy
komunikácií a plochy na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou
„Obytného súbor Rínok Rača“, s ukončením nájmu dňom
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
predmetnej komunikácie, za cenu nájmu 30,- EUR/m2/rok

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