MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

09

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 09.02.2021
Návrh
na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 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:

Materiál obsahuje:

Mgr. Michal Drotován, v.r.
starosta

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Dokumentácia
5. Stanoviská komisií

Zodpovedný:
Ing. Vieroslava Štrbáková, v.r.
vedúca Oddelenia hospodárskej správy

Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík, v.r.
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster

február 2021

Návrh uznesenia

1.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časti pozemku parc. č.
18/2 o výmere 136 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača pre P. Ch., XXXX, XXXX, 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 obnovy pôvodného kolového vinohradu
za týchto podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok, t.j. predmet nájmu o výmere 1389 m2 vo výške 1389,EUR/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.05.2021, toto uznesenie stratí
platnosť.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu
odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača

schváliť prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časti pozemku
parc. č. 18/2 o výmere 136 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača pre P. Ch., XXXX, XXXX, 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 obnovy pôvodného kolového vinohradu
za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.05.2021, toto uznesenie stratí
platnosť.
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časti pozemku parc. č.
18/2 o výmere 136 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor. Pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverené na
základe protokolu č. 64/1991 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich
majetkových práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Rača
ŽIADATEĽ:
P. Ch. XXXX, XXXX
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú.
LV č.
parc. č.
Rača
1
reg. C KN 18/1
Rača
1
reg. C KN 18/2

celková výmera
1253 m2
168 m2

výmera predmetu nájmu
1253 m2
136 m2
Spolu: 1389 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Výsadba kolového vinohradu.
CENA ZA PRENÁJOM:
1,- EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu spolu o výmere 1389 m2 predstavuje nájomné 1389,EUR/rok. Cena nájmu stanovená v zmysle Prílohy k Smernici č. 19/2020 Mestskej časti
Bratislava-Rača - Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača
a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača účinným od 01.01.2021,
Sadzobník obvyklého nájomného, časť C Pozemky a nebytové priestory, položka 1A
Pozemky – užívané na záhradkárske a rekreačné účely: a) záhrada je nájomné vo výške 1,00
EUR/m2/rok.
SKUTKOVÝ STAV:
Návrh predkladáme na základe žiadosti p. P. Ch., XXXX, XXXX zo dňa 03.09.2020,
o nájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. Rača, ktorá bola postúpená
z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.12.2020. Žiadateľ požiadal o dlhodobý
nájom pozemkov za účelom obnovy pôvodného kolového vinohradu, ktorý sa nachádza za
domom v jeho vlastníctve a o ktorý sa v minulosti starali predkovia žiadateľa.
Predmet žiadosti sú pozemky registra C KN parc. č. 18/1, druh pozemku vinica
o výmere 1253 m2 a parc. č. 18/2, druh pozemku záhrada o výmere 168 m2, zapísané na LV č.
1 pre k.ú. Rača vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a zverené na základe protokolu
č. 64/1991 o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv
a záväzkov zo dňa 30.09.1991 do správy Mestskej časti Bratislava-Rača. Pozemky
predstavujú spolu pás o šírke cca. 5 m – 9 m v dĺžke cca 200 m a nachádzajú sa medzi ulicami
Alstrova a Stupavská, pričom časť pozemku parc. č. 18/2 o výmere 32 m2 je pod
komunikáciou Stupavská.
Podľa Prílohy k Smernici č. 19/2020 Mestskej časti Bratislava-Rača - Zásadám
hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do
správy mestskej časti Bratislava-Rača účinným od 01.01.2021, Sadzobník obvyklého
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nájomného, časť C Pozemky a nebytové priestory, položka 1A Pozemky – užívané na
záhradkárske a rekreačné účely: a) záhrada je nájomné vo výške 1,00 EUR/m2/rok, t.j. pri
výmere spolu 1421 m2 (vrátane časti pozemku parc. č. 18/2 pod cestou) predstavuje nájomné
1421,- EUR/rok a položka 1L Pozemky – poľnohospodárska výroba je nájomné vo výške
2,00 EUR/m2/rok, t.j. pri výmere spolu 1421 m2 predstavuje nájomné 2842,- EUR/rok.
Pozemky sú zarastené náletovými drevinami a porastmi a pred ich plánovaným
využitím na daný zámer je potrebné ich upraviť. Nakoľko na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava-Rača neevidujeme inú žiadosť o prenájom týchto pozemkov, bol na prerokovanie
komisiám predložený návrh na prenájom pozemkov v prospech žiadateľa ako aj alternatívne
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom týchto pozemkov.
Tento návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom bol prerokovaný Komisiou
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava-Rača dňa 20.01.2021, ktorá prijala nasledovné stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2
a časť pozemku parc. č. 18/2 o výmere cca. 136 m2, v k.ú. Rača pre p. P. Ch., XXXX, XXXX,
z dôvodu obnovy pôvodného kolového vinohradu za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
Následne bol návrh na prenájom prerokovaný Komisiou finančnou a majetkovou dňa
25.01.2021, pričom členovia komisie sa zhodli na tom, že zámer nájomcu na využitie
pozemkov - od vysadenia po príp. zber úrody je dlhodobý proces. Komisia prijala nasledovné
stanovisko:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom
pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časť pozemku parc. č. 18/2 o
výmere cca. 136 m2, v k.ú. Rača pre p. P. Ch., XXXX, XXXX, z dôvodu obnovy pôvodného
kolového vinohradu za týchto navrhovaných podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu
Mestskej časti Bratislava-Rača návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1
o výmere 1253 m2 a časti pozemku parc. č. 18/2 o výmere 136 m2.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 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.
Komisia

zapracované A/N

stanovisko

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2
a časť pozemku parc. č. 18/2 o výmere cca. 136 m2, v k.ú. Rača pre p. P. Ch., XXXX, XXXX,
Komisia životného prostredia, z dôvodu obnovy pôvodného kolového vinohradu za týchto navrhovaných podmienok:
výstavby, územného plánu a - doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
dopravy
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom
pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časť pozemku parc. č. 18/2 o
výmere cca. 136 m2, v k.ú. Rača pre p. P. Ch., XXXX, XXXX, z dôvodu obnovy pôvodného
kolového vinohradu za týchto navrhovaných podmienok:
Komisia finančná a majetková - doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na
zber zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.

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