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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača,           

dňa 02.06.2021 

                                             

      Návrh 

na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 

6, v k.ú. Rača. 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Vieroslava Štrbáková 

vedúca Oddelenia hospodárskej správy 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti J. S., XXXX, XXXX zo dňa 22.04.2021, 

ktorá požiadala o opätovný prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 3, 6, k.ú. Rača.  

Predmet žiadosti sú pozemky parc. č. 19046/2, druh pozemku záhrada o výmere 501 

m2, parc. č. 19046/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, parc. č. 

19046/6, druh pozemku záhrada o výmere 49 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.  

Žiadateľka užívala pozemky parc. č. 19046/2, 19046/3 na základe Zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti č. 33/2006 zo dňa 09.05.2006, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme 

nehnuteľnosti č. 33/2006 zo dňa 28.01.2013 (ďalej len „zmluva“). V užívaní žiadateľky bol aj 

pozemok parc. č. 19046/6, ktorý tvorí s pozemkami parc. č. 19046/2 a 19046/3 jeden celok. 

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú a jej platnosť skončila dňa 14.12.2020. Ročné 

nájomné za predmet nájmu, pozemky parc. č. 19046/2, 3 o výmere 515 m2 predstavovalo 

sumu vo výške 548,65 EUR, t.j. 1,066 EUR/m2/rok. 

 

Na základe žiadosti o predĺžene doby nájmu pozemkov podanou žiadateľkou v r. 

2020, bol návrh na predĺženie doby nájmu prerokovanými stálymi komisiami pri Miestnom 

zastupiteľstve MČ Bratislava-Rača, pričom komisie neodporučili schváliť MZ MČ Bratislava-

Rača ďalší prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6, k.ú. Rača, a odporučili 

ich odpredaj, nakoľko na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača boli evidované 

žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

 Na základe stanovísk komisii Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača 

na zasadnutí dňa 15.12.2020, neschválilo ďalší prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 

19046/3, 19046/6, k.ú. Rača, a schválilo ich odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže resp. 

elektronickej aukcie v súlade s § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, za 
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minimálnu cenu spolu 200.000,- EUR. Následne bola zo strany mestskej časti zaslaná žiadosť 

o udelenie súhlasu primátora hlavného mesta na odpredaj predmetných nehnuteľností. 

Žiadateľka pozemky dňa 11.01.2021 protokolárne odovzdala mestskej časti.  

Dňa 22.03.2021 bola MČ doručená odpoveď primátora, v ktorej neudeľuje 

predchádzajúci súhlas k odpredaju pozemkov. Z dôvodu, že predmetné uznesenie, ktorým MZ 

schválilo odpredaj pozemkov bolo nevykonateľné, miestne zastupiteľstvo toto uznesenie na 

zasadnutí dňa 30.03.2021 zrušilo. 

 

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 

nájomného, je nájomné podľa Časti C Pozemky a nebytové priestory, Položka 1A pozemky 

užívané na záhradkárske účely, písm. a) záhrada nájomné vo výške 1,00 EUR/m2/rok, čo 

predstavuje za pozemky spolu o výmere 564 m2 nájomné 564,- EUR/rok. 

Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača evidujeme okrem žiadosti p. S. 

o prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 3, 6 aj žiadosť o prenájom  pozemku parc. č. 19046/2 

podanou vlastníkom susedných nehnuteľností, pozemkov parc. č. 19046/1, 4 a 8, ako aj 

žiadosti o nájom pozemkov na záhradkárske účely, resp. komunitné záhrady. Na príp. zámer 

využitia na účely komunitnej záhrady by mohli byť vyzvaní obyvatelia a občianske združenia, 

aby prejavili svoje nápady a projekty, jedným s cieľov by mohla byť komunitná záhrada či už 

na pestovanie poľnohospodárskych plodín alebo okrasných drevín a kvietkov, chov včiel, 

vtáčie búdky, poznávanie pre deti z materských škôlok a pod., príp. využitie v podobnom 

režime ako Obecná záhrada Rača, tzn. využívaná rodinami s deťmi, mamičkami na materskej, 

taktiež v poobedných hodinách, deťmi z MŠ, pre všetkých obyvateľov, hlavne z bytoviek. 

 

Pozemky predstavujú spolu oplotenú záhradu obdĺžnikového tvaru, ktorá je v 

prevažnej časti mierne svahovitá, v zadnej časti svahovitá, so šírkou približne 12 - 13 m a 

dĺžkou približne 45 m. Na pozemku je prípojka NN elektrickej energie, momentálne 

odpojená. Pozemky sa nachádzajú na ulici Pekná cesta, v zástavbe objektov na bývanie - 

lokalita je zastavaná prevažne rodinnými domami a objektami na individuálnu rekreáciu. Na 

pozemkoch sú vysadené ovocné stromy, je zatrávnený, na pozemku parc. č. 19046/3 sa 

nachádza murovaná chatka bez súpisného čísla – bez evidencie v katastri nehnuteľností, vedľa 

nej je na pozemku parc. č. 19046/2 murovaný sklad o výmere cca 5 m2. 

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 schválený uznesením MsZ č. 123/2007 

zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 01.09.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov určuje 

územiu, kde sa nachádzajú pozemky parc. č. 19046/2, 3, 6 funkčné využitie málopodlažná 

zástavba obytného územia (č. funkcie 102) – rozvojové územie. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladáme na prerokovanie Komisii 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 3 a 6, pre žiadateľku p. 

S., 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 že predmetné pozemky 

boli v jej dlhodobom užívaní, alternatívne návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 3 
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a 6, k.ú. Rača formou obchodnej verejnej súťaže, ako aj využitie na účely komunitnej 

záhrady, príp. využitie v podobnom režime ako Obecná záhrada Rača, tzn. pre rodiny s deťmi, 

mamičky na materskej, taktiež v poobedných hodinách, deťmi z MŠ a pod. 

 

Stanovisko komisie: 

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

Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2 o výmere 501 

m2, 19046/3 o výmere 14 m2 a parc. č. 19046/6 o výmere 49 m2, spolu o výmere 564 m2, 

zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača pre J. S., 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 prenájmu pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľky za 

týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 564 m2 spolu 564,- EUR/rok 

- doba nájmu: určitá, 5 rokov 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- iné podmienky: ............ 

 

alebo 

 

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

Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3, 

a 19046/6, v k.ú. Rača formou obchodnej verejnej súťaže za týchto navrhovaných podmienok: 

- minimálna cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok 

- doba nájmu: určitá, 5 rokov 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- na pozemkoch bude zakázaná výstavba inej než jednoduchej prízemnej stavby s celkovou 

zastavanou plochou do 25 m2, pričom ani podlahová plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a stavba 

bude na pozemkoch umiestnená výlučne iba počas doby nájmu 

- iné podmienky: .................... 

 

alebo 

 

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

Bratislava-Rača schváliť využitie pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3, 

a 19046/6, v k.ú. Rača na účely komunitnej záhrady, príp. využitie v podobnom režime ako 

Obecná záhrada Rača, tzn. pre rodiny s deťmi, mamičky na materskej, taktiež v poobedných 

hodinách, deťmi z MŠ. 
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