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Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 04.06.2019
Návrh
na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35,
/38–48, /50–266, /268–269 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 - záhradkárska osada Močiar
___________________________________________________________________________
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Návrh uznesenia

1.

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača
schváliť prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 21229/11, 21229/14, 21229/16, 21229/18,
21229/22-23, 21229/28-30, 21229/35, 21229/38 – 266, 21229/268 a časti pozemku parc. č.
21229/269 o výmere 1066 m2 pre základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 3 –
16 Močiar, 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 vysporiadania
majetkoprávnych vzťahov k užívaniu pozemkov po skončení nájmu podľa súčasnej nájomnej
zmluvy, za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: doba určitá - 10 rokov
- výška nájomného: 10 000 EUR/rok
- iné podmienky:
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2.

Dôvodová správa

Tento návrh na prenájom pozemkov predkladáme na základe žiadosti ZO SSZ Močiar
o prenájom pozemkov na záhradkárske účely zo dňa 30.04.2019, z dôvodu vypovedania
v súčasnosti platnej nájomnej zmluvy ku dňu 3.12.2019, v súlade s uznesením Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 50/26/03/19/P zo dňa 26.03.2019
(odkaz: https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-5-zasadnutie-26032019/ materiál:
https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-5-zasadnutie-26032019/bod-12/).
Pozemky v lokalite Močiar dlhodobo užívajú doterajší užívatelia na základe súčasnej
zmluvy o dočasnom užívaní pozemku k.ú. Bratislava-Rača – lokalita Močiar zo dňa
3.12.1979, pričom uzavretím novej nájomnej zmluvy sa vytvoria podmienky pre ďalšie
legálne užívanie pozemkov doterajšími užívateľmi.
Predmetom nájmu má byť 143 záhrad s pozemkami pod chatkami o celkovej výmere
58 255 m2. Ide o pozemky parc. č. 21229/11, 21229/14, 21229/16, 21229/18, 21229/22-23,
21229/28-30, 21229/35, 21229/38 – 130, 21229/132 - 193, 21229/195 – 266 a 21229/268 –
269. Ďalej má byť predmetom nájmu pozemok parc. č. 21229/131 o výmere 351 m2 slúžiaci
ako parkovacia plocha, pozemok parc. č. 21229/194 o výmere 213 m2, po ktorej vedie
prístupová cesta (pri železničnej trati – obr. č. 1). Pozemky parc. č. 21229/266 o výmere 3053
m2 (uličky 4, 5, 6 – obr. 2 a 3) a časť pozemku parc. č. 21229/269 o výmere 2559 m2 (uličky
1, 2, 3, po ktorých je prístup k jednotlivým záhradám – obr. 4, 5 a 6, výmera uvedená v
žiadosti 1066 m2, je po zameraní 2559 m2). Spolu ide o 64 431 m2, pričom žiadateľ navrhuje
nájomné vo výške 5000,- EUR/rok, dĺžka nájmu 20 rokov.
Celková výmera prenajatých pozemkov podľa súčasnej nájomnej zmluvy z r. 1979
predstavuje 7,5 ha, pričom v zmysle žiadosti predmetom nájmu novej nájomnej zmluvy nemá
byť pozemok parc. č. 21229/267 o výmere 977 m2, na ktorom sa nachádza cesta, ktorú
používajú aj nájomcovia záhrad z iných osád, pozemok parc. č. 21229/3 o výmere 8390 m2 na
ktorom sa nachádza odvodňovací kanál a časť pozemku parc. č. 21229/269 o výmere 2047 m2
(z celkových 4606 m2), ktorá tvorí súčasť odvodňovacieho systému. Zásady prípravy novej
nájomnej zmluvy je príloha č. 1.
Nájomca má uhradené nájomné na rok 2019, t.z. má uhradené finančné záväzky
vyplývajúce zo súčasnej zmluvy.
Na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa konala
dňa 15.05.2019 bol tento návrh na prenájom prerokovaný, komisia prijala nasledovné
stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 21229/11, 21229/14,
21229/16, 21229/18, 21229/22-23, 21229/28-30, 21229/35, 21229/38 – 48, 21229/50 – 266,
21229/268 a časti pozemku parc. č. 21229/ 269 o výmere 1066 m2 pre základnú organizáciu
Slovenského zväzu záhradkárov 3 –16 Močiar, 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 vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k užívaniu pozemkov po skončení nájmu
podľa súčasnej nájomnej zmluvy, za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: doba určitá - 10 rokov
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- výška nájomného: 10 000 EUR/rok
Následne bol materiál prerokovaný aj na komisii finančnej a majetkovej dňa 20.05.2019,
ktorá prijala nasledovné stanovisko:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom
pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 21229/11, 21229/14, 21229/16, 21229/18, 21229/22-23,
21229/28-30, 21229/35, 21229/38 – 48, 21229/50 – 266, 21229/268 a časti pozemku parc. č.
21229/ 269 o výmere 1066 m2 pre základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 3 –
16 Močiar, 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 vysporiadania
majetkoprávnych vzťahov k užívaniu pozemkov po skončení nájmu podľa súčasnej nájomnej
zmluvy, za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: 5 rokov
- výška nájomného: 10 000,- EUR/rok
- iné podmienky: do zmluvy zapracovať podmienku, že na pozemku bude zakázaná výstavba
inej než drobnej stavby do 25 m2
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3.

Dokumentácia
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Obr. 1
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Obr. 2 a 3
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Obr. 4, 5 a 6
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4. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. 21229/11, /14, /16, /18, /22-23, /28-30, /35, /38–48, /50–266, /268–269 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 záhradkárska osada Močiar
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ
MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 21229/11,
21229/14, 21229/16, 21229/18, 21229/22-23, 21229/28-30, 21229/35, 21229/38 –
48, 21229/50 – 266, 21229/268 a časti pozemku parc. č. 21229/ 269 o výmere 1066
m2 pre základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 3 –16 Močiar, ako
Komisia životného prostredia, výstavby, prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
územného plánu a dopravy
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu vysporiadania
majetkoprávnych vzťahov k užívaniu pozemkov po skončení nájmu podľa súčasnej
nájomnej zmluvy, za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: doba určitá - 10 rokov
- výška nájomného: 10 000 EUR/rok
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť
prenájom pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 21229/11, 21229/14, 21229/16,
21229/18, 21229/22-23, 21229/28-30, 21229/35, 21229/38 – 48, 21229/50 – 266,
21229/268 a časti pozemku parc. č. 21229/ 269 o výmere 1066 m2 pre základnú
organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov 3 –16 Močiar, 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 vysporiadania
Komisia finančná a majetková
majetkoprávnych vzťahov k užívaniu pozemkov po skončení nájmu podľa súčasnej
nájomnej zmluvy, za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: 5 rokov
- výška nájomného: 10 000,- EUR/rok
- iné podmienky: do zmluvy zapracovať podmienku, že na pozemku bude zakázaná
výstavba inej než drobnej stavby do 25 m2

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