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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 27. 04. 2020 

  

                                            Návrh 

na prenájom časti pozemku parc. č. 1295/8 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 – Slovenský hydrometeorologický ústav 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Slovenského hydrometeorologického 

ústavu (SHMÚ), Jeséniova 17, 833 15 Bratislava zo dňa 14.04.2020 o prenájom pozemku pod 

monitorovacou stanicou kvality ovzdušia realizovanou v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ a kohézneho fondu v oblasti 

udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu 

životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho 

nízkouhlíkového hospodárstva.  

V rámci toho projekt podporuje aj zlepšenie a skvalitnenie Národného 

monitorovacieho systému kvality ovzdušia (NMSKO), pričom sa meranie kvality ovzdušia 

rozšíri do oblastí, ktoré doposiaľ neboli pokryté a SHMÚ novovybuduje 15 automatických 

monitorovacích staníc na celom Slovensku, ktoré sa stanú súčasťou NMSKO. V Bratislave 

majú byť nové stanice nainštalované v Rači a Podunajských Biskupiciach. 

Miesto na umiestnenie automatickej monitorovacej stanice ovzdušia na Púchovskej 

ulici bolo navrhnuté pracovníkmi SHMÚ v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta na 

základe miestnej obhliadky, pričom miesto najlepšie spĺňa podmienky na samotné meranie. 

Pozemok registra C KN parc. č. 1295/8 o celkovej výmere 544 m
2
 je vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy a je zverený protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0869 19 00 zo dňa 

18.12.2019 do správy Mestskej časti Bratislava-Rača. Umiestnenie monitorovacej stanice nie 

je v kolízii s plánovanou revitalizáciou parku J. M. Hurbana.  

Monitorovacia stanica bude zaberať plochu 3x4 m, t.j. 12 m
2
. Náklady spojené 

s umiestnením stanice a jej prevádzkou bude hradiť žiadateľ, pričom odber elektrickej energie 

bude realizovaný zo samostatného odberného miesta, napojeného na verejný rozvod 

elektrickej energie. Stanica bude proti poškodeniu opatrená antigrafitickým náterom. 

 

Náklady na realizáciu vybudovania monitorovacej stanice a následnú prevádzku hradí 

žiadateľ a projekt je financovaný z eurofondov počas obdobia 5 rokov, pričom udržateľnosť 
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tohto projektu je 5 rokov, je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú 10 rokov. 

Návrh nájomnej zmluvy je v prílohe k materiálu. Mestská časť Bratislava-Rača uzatvorila so 

SHMÚ Zmluvu o nájme č. 23/2017 zo dňa 16.05.2017, predmetom ktorej je nájom pozemku 

na umiestnenie rovnakej monitorovacej stanice za nájomné vo výške 10,- EUR/m
2
/rok. 

O tomto návrhu na prenájom prebieha v termíne do 27.04.2020 hlasovanie Komisie 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy zo dňa 22.04.2020, prijaté 

stanovisko bude predložené členom Komisie finančnej a majetkovej pred prerokovaním tohto 

návrhu dňa 27.04.2020. 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača schváliť prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1295/8 o výmere 12 

m
2
, zapísaný na LV č. 400 v k.ú. Rača pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom 

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00 156 884, 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 umiestnenia a prevádzkovania automatickej monitorovacej stanice kvality 

ovzdušia, ktoré SHMÚ prevádzkuje na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 

dohôd, za týchto navrhovaných podmienok: 

- doba nájmu: určitá 10 rokov 

- cena nájmu: ... EUR/m
2
/rok 

-  
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