MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho
zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 14.03.2022
Návrh
na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, 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.
___________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Ing. Vieroslava Štrbáková
vedúca Oddelenia hospodárskej správy
Spracovateľ:
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku, nehnuteľností, kataster
Dôvodová správa
Vraciame sa k stanovisku Komisie finančnej a majetkovej miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá prerokovala tento návrh na prenájom častí pozemkov
registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, 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, podanú žiadateľom FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava –
mestská časť Ružinov, 821 03, IČO: 51 406 357, dňa 05.03.2021. Komisia požiadala mestskú
časť v danom stanovisku č. 2/2/2021 zo dňa 15.03.2021 o zabezpečenie nasledovných
krokov:
- vyžadovať vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez
právneho vzťahu, a to 2 roky dozadu - do podpisu kúpnej zmluvy medzi FO a spol.
FLORABEL s. r. o. od FO a od podpisu uvedenej kúpnej zmluvy po súčasnosť od spol.
FLORABEL s. r. o. (požadované vydanie BO za obdobie spätne za 2 roky do 04/2021, bolo
postupne kompletne zaplatené dňa 19.07.2021);
- koordinovaný postup ohľadom prenájmu s magistrátom (Mestské zastupiteľstvo
hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutí dňa 24.02.2022 uznesením č. 1127/2022 schválilo
prenájom pozemkov pod predajňou kvetín a záhradným centrom vo vlastnej správe Hlavného
mesta SR Bratislavy, pričom ide o nasledovné časti pozemkov reg. EKN parc. č. 952/2 vo
výmere 52 m2, parc. č. 953/2 vo výmere 57 m2, parc. č. 1497/47 vo výmere 33 m2, parc. č.
957/1 vo výmere 120 m2, parc. č. 958/1 vo výmere 103 m2, parc. č. 1497/45 vo výmere 3 m2,
parc. č. 1497/44 vo výmere 3 m2, parc. č. 1497/43 vo výmere 1 m2, parc. č. 962/1 vo výmere
35 m2, parc. č. 970/1 vo výmere 1 m2, parc. č. 1497/1 vo výmere 19 m2, parc. č. 1495 vo
výmere 1 m2, spolu o výmere 428 m2, zapísaných na LV č. 400, žiadateľovi – spoločnosti
spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom Jašíková 14, Bratislava, IČO 51406357, na
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majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou kvetinárstva a priľahlých pozemkov
využívaných ako záhradné centrum, na dobu neurčitú);
- o predloženie informácie zo stavebného úradu, aké stavebné možnosti by nájomcovi
umožňovala prípadná nájomná zmluva a aké regulačné možnosti je možné zakomponovať do
nájomnej zmluvy (informácia zo stavebného úradu bol predložená dňa 25.03.2021 a členovia
Miestnej rady MZ Bratislava-Rača boli o nej informovaní).

Spoločnosť FLORABEL s. r. o., so sídlom Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť
Ružinov, 821 03, IČO: 51 406 357, v zast. MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 1208/7, Bratislava
- mestská časť Petržalka 851 01, 53 486 471, požiadala dňa 05.03.2021 o prenájom časti
pozemku registra C KN parc. č. 891/29 – bez založeného LV, v stave registra E KN ako časti
pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1 a 963/1, k.ú. Rača, zapísané na LV č. 400 pre k.ú.
Rača, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 150/2019, vyhotoveným Ing. Peter Šturcel –
Geokart zo dňa 9.10.2019. Pozemky parc. č. 969/2, 969/1, 966/1 a 963/1 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.
Účel nájmu podľa žiadosti je prenájom pozemku pod objektom kvetinárstva
„FLORABEL“ spolu so záhradným centrom. Žiadateľ požaduje nájom na dobu neurčitú,
resp. najmenej na 10 rokov.
Na pozemkoch parc. č. 891/305 (kvetinárstvo) a 891/306 (záhradné centrum) podľa
vyššie uvedeného geometrického plánu, ktorý bol vyhotovený na účely zamerania stavby na
pozemku parc. č. 891/305 a pozemku parc. č. 891/306, ktoré ešte nie sú zapísané v KN, sa
nachádza kvetinárstvo s oploteným záhradným centrom s vystavenými kvetmi a rastlinami,
pričom časť kvetinárstva a záhradného centra je v stave reg. E KN na pozemkoch parc. č.
969/2, 969/1, 966/1 a 963/1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy
MČ - dotknuté časti pozemkov sú vyznačené na snímke z katastrálnej mapy fialovou farbou.
Žltou a zelenou farbou sú vyznačené časti pozemkov vo vlastnej správe Hlavného mesta SR
Bratislavy.
Predmet nájmu pozemkov v správe Mestskej časti Bratislava-Rača:
- pozemky pod objektom predajne kvetín: časť pozemku reg E KN parc. č. 969/2 o výmere 18
m2, časť pozemku reg E KN parc. č. 969/1 o výmere 15 m2 a časť pozemku reg E KN parc. č.
966/1 o výmere 5 m2, spolu predmet nájmu pod objektom predajne kvetín 38 m2;
- pozemky pod záhradným centrom a plochou na umiestnenie tovaru - voľne stojacich
regálov, kvetov: časť pozemku reg E KN parc. č. 966/1 o výmere 32 m2, časť pozemku reg E
KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m2 a časť pozemku reg E KN parc. č. 966/1 o výmere 25 m2,
spolu predmet nájmu pod záhradným centrom a plochou na umiestnenie tovaru - voľne
stojacich regálov, kvetov: 86 m2.
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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 1B prístup na
pozemok (prístupové pozemky, prístupové chodníky, priľahlé plochy k prevádzkam,
rodinným domom, garážam, záhradám, dvory rodinných domov a pod.), písm. b) právnické
a fyzické osoby – podnikatelia nájomné vo výške 12,00 EUR/m2/rok (86 m2 = nájomné 1
032,- EUR/rok) a položka 1D (Pozemky pod obchodnými a kancelárskymi priestormi,
stravovacími zariadeniami a službami) vo výške 17,00 EUR/ m2/rok (38 m2 = nájomné 646,EUR/rok, čo predstavuje spolu sumu 1 678,- EUR/rok.
Predajňa kvetov so záhradným centrom sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú v zmysle
platného územného plánu Bratislavy vo funkčnej ploche: občianska vybavenosť lokálneho
významu (č. funkcie 202) – stabilizované územie.
V zmysle priloženej snímky z katastrálnej mapy sú v žiadosti o nájom pozemkov pod
kvetinárstvom a záhradným centrom z marca 2021 vyznačené aj 2 parkovacie miesta, ktoré
majú byť prislúchajúce k prevádzke. Žiadateľ dňa 15.06.2021 podal novú žiadosť o nájom 2
miest – zmenu miesta na parkovanie pre zákazníkov na parkovisku oproti kvetinárstvu podľa
priloženej mapky.
Žiadateľ dňa 07.03.2022 požiadal opätovne o prenájom vyššie uvedených pozemkov,
po schválení nájmu pozemkov nezverených do správy mestskej časti, na Mestskom
zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislavy a priložil k žiadosti materiál – návrh na
schválenie nájmu predložený mestskému zastupiteľstvu.
Nakoľko príslušné oddelenie Magistrátu hl. mesta žiadosť o nájom spol. FLORABEL
s. r. o. zaradilo do legislatívneho procesu, pričom táto žiadosť bola podaná ešte pred
žiadosťou, ktorá bola doručená mestskej časti Bratislava-Rača a Mestské zastupiteľstvo
Hlavného mesta SR Bratislavy prenájom pozemkov žiadateľovi schválilo, predkladáme na
prerokovanie Komisii finančnej a majetkovej žiadosti o nájom pozemkov, zverených do
správy mestskej časti, podané žiadateľom dňa 05.03.2021 a 07.03.2022, ktoré sú dlhodobo
využívané a zastavané objektom žiadateľa. Podľa zámeru využitia daného priestoru
priloženého k žiadosti ide o rovnaký účel využitia ako doteraz.
Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, 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 bol prerokovaný Komisiou
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 09.03.2022, komisia prijala
nasledovné stanovisko:
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača schváliť:

3

a) prenájom časti pozemkov pod objektom predajne kvetín, reg. E KN parc. č. 969/2
o výmere 18 m2, parc. č. 969/1 o výmere 15 m2, parc. č. 966/1 o výmere 5 m2, spolu 38 m2 za
cenu nájmu vo výške 17,00 EUR/m2/rok;
b) prenájom častí pozemkov pod záhradným centrom a plochou na umiestnenie tovaru - voľne
stojacich regálov, kvetov, časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1 o výmere 32 m2, časť
pozemku reg. E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m2 a časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1
o výmere 25 m2, spolu 86 m2; predmet nájmu celkovo o výmere 124 m2, všetky pozemky
zapísané na LV č. 400 v k.ú. Rača;
pre FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 03, IČO:
51 406 357, 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 užívania pozemkov na
účely prevádzkovania predajne kvetov so záhradným centrom za týchto navrhovaných
podmienok:
- vydanie bezdôvodného obohatenia spätne za užívania pozemkov bez právneho vzťahu za
obdobie od 01.05.2021 do dňa účinnosti nájomnej zmluvy,
- výmera spolu: 124 m2,
- cena nájomného spolu: 1 678,- EUR/rok,
- nájom na dobu: neurčitá,
- účel nájmu: prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú na
predmete prenájmu.
Stanovisko komisie:
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť:
a) prenájom časti pozemkov pod objektom predajne kvetín, reg. E KN parc. č. 969/2
o výmere 18 m2, parc. č. 969/1 o výmere 15 m2, parc. č. 966/1 o výmere 5 m2, spolu 38 m2 za
cenu nájmu vo výške 17,00 EUR/m2/rok;
b) prenájom častí pozemkov pod záhradným centrom a plochou na umiestnenie tovaru - voľne
stojacich regálov, kvetov, časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1 o výmere 32 m2, časť
pozemku reg. E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m2 a časť pozemku reg. E KN parc. č. 966/1
o výmere 25 m2, spolu 86 m2; predmet nájmu celkovo o výmere 124 m2, všetky pozemky
zapísané na LV č. 400 v k.ú. Rača;
pre FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 03, IČO:
51 406 357, 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 užívania pozemkov na
účely prevádzkovania predajne kvetov so záhradným centrom za týchto navrhovaných
podmienok:
- vydanie bezdôvodného obohatenia spätne za užívania pozemkov bez právneho vzťahu za
obdobie od 01.05.2021 do dňa účinnosti nájomnej zmluvy,
- výmera spolu: 124 m2,
- cena nájomného spolu: 1 678,- EUR/rok,
- nájom na dobu: ................,
- účel nájmu: prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú na
predmete prenájmu.
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