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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 08. 06. 2020 

  

                                            Návrh 

na prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1307/5 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 

___________________________________________________________________________ 

 

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 spoločnosti TECHNOPLUSS, s. r. o., 

sídlo: Víťazná 2, Bratislava 831 06, IČO: 45 320 632, zo dňa 22.05.2020 o prenájom časti 

pozemku registra C KN parc. č. 1307/5, o celkovej výmere 354 m
2
, zapísaný na LV č. 1628 

pre k.ú. Rača vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti 

Bratislava-Rača.  

Žiadateľ plánuje rekonštruovať rodinný dom na ulici Víťazná 2, pozemok 1307/15 

a 1307/1 a nakoľko z projektu pre územné rozhodnutie je nevyhnutné zrealizovať 7 

parkovacích miest, požiadali o prenájom časti pozemku 1307/5 o výmere 131,40 m
2
, pričom 

na pozemku žiadateľa sú navrhnuté dve parkovacie miesta a na časti pozemku parc. č. 1307/5 

o výmere 131,40 m
2 

5 šikmých parkovacích miest.  

Pozemok parc. č. 1307/5 je dlhodobo využívaný ako parkovisko pre verejnosť 

a občanov bývajúcich v tejto lokalite a slúži aj na otáčanie áut v smere z ulice Víťazná.  

Pri určení ceny za prenájom vychádzajúc z 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 za 

pozemok určený na stavebnú činnosť, dočasnú skládku cena za prenájom vo výške 30,00 

EUR/m
2
/rok a podľa položky 16 objekty okrem garáží pôvodne rozdelené ako: 16) objekty na 

služby, administratívu a predajne 16a) objekty na herne, stáv.kancelárie, reštaurácie, kaviarne, 

banky a zmenárne 17) objekty na bývanie vo výške 17,00 EUR/m
2
/rok. Pri stanovení ceny na 

m
2
 za parkovanie sa v zmysle položky 182 vychádza z 25% z ceny nájmu pod objektom, ku 

ktorému parkovisko slúži s podmienkou, že zostane verejné, nespoplatnené a nevyhradené, t.j. 

cena nájmu po ukončení stavebnej činnosti je 4,25 EUR/m
2
/rok. 

V prípade parkovacích miest ohradených rampou je pri stanovení ceny nájmu možné 

vychádzať zo sadzby miestnej dane podľa platného VZN vo výške 0,10 EUR/m
2
/deň, t.j. pri 

parkovacom mieste o výmere 12,5 m
2
 vo výške 36,50 EUR/m

2
/rok. 
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Tento návrh na prenájom bol prerokovaný Komisiou životného prostredia, výstavby, 

územného plánu a dopravy dňa 03.06.2020, pričom k predmetnej žiadosti v zmysle 

investičného zámeru žiadateľa bola vyslovená výhrada voči prenájmu  časti verejného 

parkoviska  nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 1307/5 na splnenie 

podmienok vytvorenia 5 parkovacích miest k tomuto zámeru – prestavbe objektu rodinného 

domu na Víťaznej 2 na polyfunkčný objekt v 2 bytmi, kanceláriami, ateliérom a fitnes s 

podlažnosťou  jedno podzemné podlažie, 2 nadzemné  a ustupujúce podlažie. Z tohto dôvodu 

členovia komisie neodporučili MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti pozemku 

registra C KN parc. č. 1307/5 o výmere 131,40 m
2
 pre žiadateľa. 

 

Nakoľko ide o žiadosť o prenájom, predkladáme tento materiál na prerokovanie aj Komisii 

finančnej a majetkovej Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Stanovisko komisie: 

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

pozemku registra C KN parc. č. 1307/5 o výmere 131,40 m
2
, zapísaný na LV č. 1628 v k.ú. 

Rača pre TECHNOPLUSS, s. r. o., sídlo: Víťazná 2, Bratislava 831 06, IČO: 45 320 632, 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 týchto navrhovaných podmienok: 

- doba nájmu: ............ 

- cena nájmu: ... EUR/m
2
/rok 

 

alebo 

 

Komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti 

pozemku registra C KN parc. č. 1307/5 o výmere 131,40 m
2
, zapísaný na LV č. 1628 v k.ú. 

Rača pre TECHNOPLUSS, s. r. o., sídlo: Víťazná 2, Bratislava 831 06, IČO: 45 320 632. 
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