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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 13.10.2021 

                                             

      Návrh 

na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, zapísaný na LV č. 1, 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 (Rodinné centrum Ráčik, 

o.z.).    

___________________________________________________________________________ 

 

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 o.z. Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 

2455/9, Bratislava – mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555 doručenej do podateľne 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača dňa 05.10.2021, ktorou požiadali o 

predĺženie doby nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17375/33, o výmere 569 m2, zapísaný 

na LV č. 1, k.ú. Rača. Pozemok pri zdravotnom stredisku na Hubeného ul. č. 2 v Bratislave-

Rači je prenajatý žiadateľovi na účely zriadenia a prevádzkovania Komunitnej záhrady 

„Krasňanský zelovoc“ na základe nájomnej zmluvy č. 155/2012 zo dňa 12.12.2012, 

(zverejnená na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Rača pod č. 335/2012 „Komunitná 

záhrada na parc. registra „C“ parc. č. 17375/33 o výmere 569 m2“: 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a) v znení dodatku č. 1 

k nájomnej zmluve zo dňa 29.09.2017 (zverejnený na webovom sídle Mestskej časti 

Bratislava-Rača pod č. 296/2017: 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a ). Zmluva je uzatvorená na 

dobu určitú do 31.12.2022. 

Pozemok registra C KN parc. č. 17375/33, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača je spolu so 

zdravotným strediskom Hubeného 2 zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Rača na 

základe Hospodárskej zmluvy o prevode práva hospodárenia s národným majetkom č. 

843/1990/ObHSŠZaDJ III. do pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 20.12.1990.     

Z dôvodu potreby investície do zariadenia Krasňanského zelovocu – mobiliár, vybavenie 

záhradky, spotrebný materiál  v roku 2022, ktorú je potrebné vykonať ešte pred začiatkom 

nasledujúcej vegetačnej sezóny v roku 2022, pričom na pokrytie výdavkov s tým spojených sa 

plánujú uchádzať o grantové financovanie, požiadali predĺženie doby nájmu o ďalších 5 

rokov. 

 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a
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Žiadateľ plánuje užívať predmet nájmu naďalej na rovnaký účel a za rovnakých 

podmienok ako sú dohodnuté v súčasnosti platnej nájomnej zmluve. 

 

Prenájom predmetu nájmu žiadateľovi schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava–Rača dňa 12.11.2012 uznesením č. UZN 225/12/11/12/P, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, na dobu určitú od 01.01.2013 do 31.12.2017 a následne bola 

doba nájmu uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača zo dňa 04.07.2017, č. 

UZN 323/04/07/17/P predĺžená o ďalších 5 rokov, t.j. do 31.12.2022. Nájomné za celý 

predmet nájmu je vo výške 60,- EUR/rok s prihliadnutím na účel využívania predmetného 

pozemku – komunitnej záhrady pre rodiny s deťmi žijúcimi v mestskej časti. Krasňanský 

zelovoc bol v čase svojho vzniku prvou mestskou záhradou v Bratislave. Pestovanie 

v záhradke si od jej vzniku postupne vyskúšalo viac ako 100 rodín a jednotlivcov, ktorí 

takýmto spôsobom aktívne vypĺňajú svoj voľný čas v exteriéri, ale zároveň si aj svojpomocne 

dopestujú niečo vlastné a vedú k tomu aj svoje deti. Z dôvodu, že žiadateľ má záujem ďalej 

pokračovať v tejto činnosti, ktorá upevňuje vzťah k životnému prostrediu a trávenie voľného 

času obyvateľov vo vonkajšom prostredí, požiadali o predĺženie doby nájmu. 

 

Predĺženie doby nájmu súčasnému nájomcovi na ďalšie obdobie - 5 rokov 

predkladáme na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ 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, pričom je ho potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov miestneho zastupiteľstva. Osobitným zreteľom v tomto prípade je pokračovanie 

v nájme so súčasným nájomcom, ktorý počas doby nájmu od r. 2013 vybudoval na predmete 

nájmu prvú mestskú záhradu v Bratislave, určenú pre podporu komunitného života v mestskej 

časti. 

 

Stanovisko komisie: 

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

Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17375/33, 

zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača o výmere 569 m2 pre Rodinné centrum Ráčik, o.z., Pekná cesta 

2455/9, Bratislava – mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555, 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 pokračovania v nájomnom vzťahu so súčasným 

nájomcom na účely komunitnej záhradky Krasňanský zelovoc za týchto navrhovaných 

podmienok:  

- cena nájmu vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy: 60,- 

EUR/rok za celý predmet nájmu, 

- doba nájmu určitá do 31.12.2027, 

- ostatné podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve zo dňa 12.12.2012, v znení dodatku č. 1 

k zmluve zo dňa 29.09.2017 ostávajú nezmenené. 
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