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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, dňa 16.03.2020 

 

                                              Návrh 

na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte bytového domu súp. č. 

2453 na ul. Pekná cesta 5, Bratislava-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 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci oddelenia Správy majetku a investičných činností  

  

Spracovateľ: 

Ing. Eva Kubincová 

referent správy majetku, nehnuteľností 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh predkladáme na základe žiadosti združenia Klub historických vozidiel Rača, 

Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 52097889 zo dňa 30.12.2019 o  prenájom 

nebytového priestoru č. 903, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu súp. č. 2453 na ul. 

Pekná cesta 5, Bratislava-Rača (postavený na parc. č. 17366/5,6,15). Nebytový priestor č. 903 

je zapísaný na liste vlastníctva č. 5288 (podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu je 12924/480001) vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, v správe 

Mestskej časti Bratislava-Rača podľa Protokolu č. 22/1992 o zverení majetku Hlavného mesta 

SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov. Výmera nebytového 

priestoru je 129,24 m
2
. 

 

Žiadateľ Klub historických vozidiel Rača bol založený dňa 06.12.2018 ako občianske 

združenie majiteľov a fanúšikov historických vozidiel a inej historickej techniky v Rači. 

V súčasnosti má klub 7 členov, ktorí vlastnia 4 historické vozidlá, 3 traktory a jeden 

motocykel. Členovia klubu sa zúčastňujú so svojimi veteránmi na rôznych podujatiach 

a s jedným traktorom Zetor 25 sa zúčastňujú na Račianskom vinobraní. 

 

Dňa 12.02.2020 bola vykonaná obhliadka nebytového priestoru. Nebytový priestor je 

v súčasnej dobe odpojený od el. energie a vody. Z  Ulice Augustína Murína má samostatný 

vchod s plechovou garážovou bránou, čo umožňuje vjazd motorovými vozidlami. Členovia 

klubu sa v nebytovom priestore chcú venovať aj renováciám vozidiel a priestor chcú využiť aj 

na uloženie spoločného náradia potrebného k renovácii a bežnej údržbe (prenosná zdvíhacia 

plošina na vozidlá, rám na opravu karosérií, hydraulický žeriav na vyberanie motorov, 

kompresor a pod.).  
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Klub historických vozidiel Rača o.z. je financovaný z  členských príspevkov. Žiadateľ 

navrhuje dobu nájmu na 20 rokov s ročnou výpovednou lehotou. Nájomné navrhuje 6-7 

EUR/m
2
/rok plus energie (el. energia a voda) vzhľadom na stav priestorov, v akom sa 

nachádzajú (potrebné vyčistenie priestorov, zhotovenie nevyhnutných rozvodov el. energie     

a vody). 

 

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, položky 252 na nebytový priestor pre účely garáže na 

nepodnikateľské využitie v MČ Rača je určená jednotková cena vo výške 30,00 EUR/m
2
/rok. 

Po uplatnení zrážky vo výške 40 %, ak ide o neoddelené státia je jednotková cena vo výške 

18,00 EUR/m
2
/rok. 

 

Z dôvodu, že žiadateľ vykonáva činnosť za účelom ochrany a prezentácie historických 

vozidiel ako zachovaných historických technických hodnôt na území Rače, navrhujeme 

prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

  

Návrhy stanovísk komisie: 

A. Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom 

nebytového priestoru č. 903, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu súp. č. 2453 na ul. 

Pekná cesta 5, Bratislava-Rača, zapísaného na liste vlastníctva č. 5288 vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislava pre žiadateľa: Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 

9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 52097889 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia a renovácie 

historických vozidiel za účelom ich ochrany a prezentácie ako zachovaných historických 

technických hodnôt na území Rače za týchto podmienok: 

- cena nájmu: ................  EUR /m
2
/rok, 

- výmera nebytového priestoru: 129,24 m
2
, 

- zapojenie, prihlásenie energií (el. energie a vody) a úhradu prevádzkových nákladov 

bude zabezpečovať a hradiť nájomca, 

-  doba nájmu: ........ rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

 

B. Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača neschváliť prenájom 

nebytového priestoru č. 903, nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu súp. č. 2453 na ul. 

Pekná cesta 5, Bratislava-Rača, zapísaného na liste vlastníctva č. 5288 vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislava pre žiadateľa: Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 

9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 52097889. 
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