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na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 

3,5, 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 (o.z. Klub 

historických vozidiel Rača). 
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1.                                                                  Návrh uznesenia  
 

 
        Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m
2
, v suteréne bytového domu na ul. 

Pekná cesta 3,5, 831 52 Bratislava, vchod Pekná cesta 5, stavba so súpisným číslom 2453, 

zapísaná na LV č. 5288, postavená na pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/5, 17366/6 - 

bez zaloţeného LV a parc. č. 17366/15, zapísaný na LV č. 4134 pre k.ú. Rača, pre občianske 

zdruţenie Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 

52097889 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 renovácie 

historických vozidiel za účelom ich ochrany a prezentácie ako zachovaných historických 

technických hodnôt na území Rače, za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 7,- EUR/m
2
/rok 

-  úhrada prevádzkových nákladov spojených s uţívaním nebytového priestoru 

-  výmera nebytového priestoru: 129,24 m
2
 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  účel nájmu: umiestnenie a renovácia historických vozidiel. 

 

2.                 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

         o d p o r ú č a  

 

MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schváliť prenájom nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m
2
, v suteréne bytového 

domu na ul. Pekná cesta 3,5, 831 52 Bratislava, vchod Pekná cesta 5, stavba so súpisným 

číslom 2453, zapísaná na LV č. 5288, postavená na pozemkoch registra C KN parc. č. 

17366/5, 17366/6 - bez zaloţeného LV a parc. č. 17366/15, zapísaný na LV č. 4134 pre k.ú. 

Rača, pre občianske zdruţenie Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 

Bratislava, IČO: 52097889 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 renovácie historických vozidiel za účelom ich ochrany a prezentácie ako 

zachovaných historických technických hodnôt na území Rače, za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 7,- EUR/m
2
/rok 

-  úhrada prevádzkových nákladov spojených s uţívaním nebytového priestoru 

-  výmera nebytového priestoru: 129,24 m
2
 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  účel nájmu: umiestnenie a renovácia historických vozidiel. 
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3.  Dôvodová správa 

 
PREDMET:  

Prenájom nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m
2
 v suteréne bytového domu na ul. 

Pekná cesta 3, 5, 831 52 Bratislava, vchod Pekná cesta 5, stavba so súpisným číslom 2453, 

zapísaná na LV č. 5288, postavená na pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/5, 17366/6 - 

bez zaloţeného LV a parc. č. 17366/15, zapísaný na LV č. 4134 pre k.ú. Rača, vedený 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Nebytové priestory sú vo vlastníctve 

Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené mestskej časti Protokolom č. 22/1992 o zverení 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do 

správy Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 28.2.1992. 

 

ŢIADATEĽ:  

Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 52097889. 
 

ŠPECIFIKÁCIA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV:  

K. ú.            LV č.        nebytový priestor č.                 podlaţie                        výmera     

Rača               5288                               903                         1. PP (suterén)                129,24 m
2
 

 

 

ÚČEL PRENÁJMU: 

Renovácie historických vozidiel, uloţenie spoločného náradia potrebného k renovácii a beţnej 

údrţbe (prenosná zdvíhacia plošina na vozidlá, rám na opravu karosérií, hydraulický ţeriav na 

vyberanie motorov, kompresor a pod.).   

 

CENA ZA PRENÁJOM:  

7,- EUR/m
2
/rok 

 

SKUTKOVÝ STAV: 

Návrh predkladáme na základe ţiadosti občianskeho zdruţenia 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
.  

 Ţiadateľ Klub historických vozidiel Rača bol zaloţený dňa 06.12.2018 ako občianske 

zdruţenie 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.  

 Nebytový priestor má samostatný vstup cez garáţovú bránu z ulice Augustína 

Murína, čo umoţňuje vjazd motorovými vozidlami. V súčasnej dobe je priestor odpojený od 

elektrickej energie a vody. Členovia klubu sa v nebytovom priestore chcú venovať aj 

renováciám vozidiel a priestor chcú vyuţiť aj na uloţenie spoločného náradia potrebného k 
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renovácii a beţnej údrţbe (prenosná zdvíhacia plošina na vozidlá, rám na opravu karosérií, 

hydraulický ţeriav na vyberanie motorov, kompresor a pod.).   

Klub historických vozidiel Rača o.z. je financovaný z  členských príspevkov. Ţiadateľ 

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 predbeţnej 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, poloţka 252 na nebytový priestor pre účely garáţe na 

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

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

18,00 EUR/m
2
/rok.  

 

Návrh na prenájom bol prerokovaný Komisiou finančnou a majetkovou Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 16.03.2020. Nakoľko bol komisiou dňa 16.03.2020 

prerokovaný aj návrh na odpredaj predmetného nebytového priestoru prostredníctvom 

obchodnej verejnej súťaţe, odporučili členovia komisie predať nebytový priestor formou 

obchodnej verejnej súťaţe a v prípade, ţe odpredaj nebude úspešný, prenajať záujemcom z 

Klubu historických vozidiel. Po prerokovaní oboch návrhov členovia komisie zaujali 

nasledovné stanovisko: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj 

nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m
2
, v bytovom dome na Peknej ceste 3,5, vchod 

Pekná cesta 5, stavba so súpisným číslom 2453, zapísaná na LV č. 5288, postavená na 

pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/5 - bez zaloţeného LV (v registri E KN ako časť 

pozemku parc. č. 17364, zapísaný na LV č. 11766) a parc. č. 17366/15, 17365/43, zapísaných 

na LV č. 4134, všetky v k.ú. Rača, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor 

obchodnou verejnou súťaţou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za  

navrhovaných podmienok:  

- minimálna predajná cena stanovená ZP, t.j. 41.400,- Eur.  

V prípade, ţe VOS nebude úspešná, komisia odporúča prenajať uvedené priestory ţiadateľovi 

podľa bodu 4 (Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 

52097889) na dobu neurčitú. 

 

 Následne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača na zasadnutí dňa 

29.09.2020 schválilo návrh na odpredaj nebytového priestoru obchodnou verejnou súťaţou 

(odkaz na MZ  materiál: https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-19-zasadnutie-

29092020/ ; https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/36604.pdf ) 

Obchodná verejná súťaţ na prevod nebytového priestoru bola vyhlásená dňa 

28.10.2020, lehota na predkladanie ponúk bola do 25.11.2020, ţiadny záujemca sa neprihlásil.  

 

Vzhľadom na uvedené stanovisko komisie predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Rača návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru č. 903 na 

ul. Pekná cesta 3,5 pre Klub historických vozidiel Rača ako prípad hodný osobitného zreteľa 

https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-19-zasadnutie-29092020/
https://zastupitelstvo.raca.sk/miestne-zastupitelstvo-19-zasadnutie-29092020/
https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/36604.pdf
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v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za niţšie uvedených podmienok, pričom osobitným zreteľom môţe byť v tomto 

prípade skutočnosť, ţe ţiadateľ vykonáva činnosť za účelom ochrany a prezentácie 

historických vozidiel ako zachovaných historických technických hodnôt na území Rače: 

-  cena nájmu: 7,- EUR/m
2
/rok,  

-  výmera nebytového priestoru: 129,24 m
2
,  

- úhradu prevádzkových nákladov spojených s uţívaním nebytového priestoru, zapojenie, 

prihlásenie energií (elektrická energia, voda) zabezpečí nájomca sám a na vlastné náklady, 

 -  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: umiestnenie a renovácie historických vozidiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4. Dokumentácia 
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5. Stanoviská stálych komisií  
   Materiál: 

   Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 3,5, 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 (o.z. Klub 

historických vozidiel Rača). 

    
Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia ţivotného prostredia, 

výstavby, územného plánu a 

dopravy 

 
  

Komisia finančná a majetková  

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj 

nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2, v bytovom dome na Peknej ceste 3,5, vchod 

Pekná cesta 5, stavba so súpisným číslom 2453, zapísaná na LV č. 5288, postavená na 

pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/5 - bez zaloţeného LV (v registri E KN ako časť 

pozemku parc. č. 17364, zapísaný na LV č. 11766) a parc. č. 17366/15, 17365/43, zapísaných 

na LV č. 4134, všetky v k.ú. Rača, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor 

obchodnou verejnou súťaţou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za 

navrhovaných podmienok: - minimálna predajná cena stanovená ZP, t.j. 41.400,- Eur. V 

prípade, ţe VOS nebude úspešná, komisia odporúča prenajať uvedené priestory ţiadateľovi 

podľa bodu 4 (Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 

52097889) na dobu neurčitú. 

 

A 

 

 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

  

 

Komisia sociálna a bytová    

 

 

 

 

  

 


