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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, dňa 06.06.2022 

                                             

       

Návrh 

na prenájom pozemkov registra CKN parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 

17115/937, 17115/938, 17115/941, 17115/942, 17115/943 a podielov pozemku registra C 

KN parc. č. 17115/924, zapísané 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. 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Vieroslava Štrbáková 

vedúca Oddelenia hospodárskej správy 

 

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh na prenájom predkladáme z dôvodu skončenia platnosti nájomných zmlúv 

na pozemky parc. č. 17115/924 a 17115/926-948, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača k 31.07.2022. 

Prenájom záhrad ich užívateľom v danej lokalite schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava-Rača, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2017 uznesením č. UZN 260/28/02/17/P, 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. Prenájom záhrady parc. č. 17115/948 a podielu 

1/24 pozemku parc. č. 17115/924 formou obchodnej verejnej súťaže schválilo Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2019 uznesením č. 

UZN 90/18/06/19/P. Nájomné zmluvy na pozemky boli uzatvorené na dobu určitú 5 rokov, 

účelom nájmu je záhradkárstvo a rekreácia. Výška nájomného je 0,50 EUR/m2/rok, pri 

pozemku parc. č. 17115/948 je nájomné na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže vo 

výške 0,70 EUR/m2/rok. 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. 

Z dôvodu porušenia podstatných ustanovení zmlúv a v zmysle stanoviska komisie 

ŽPVUPaD zo dňa 02.06.2021 boli vypovedané k 31.07.2022 nájomné zmluvy na pozemky 

parc. č. 17115/926, 927, 928, 929, 930, 931, 935, 936, 939, 940, 944, 945. 

Z nájomcov, ktorí nedostali výpovede požiadali o pokračovanie v nájme p. L. M. (parc. 

č. 17115/932), p. M. H. a O. S. (parc. č. 17115/934), p. V. T. a J. S. (parc. č. 17115/937),  p. R. 

R. (parc. č. 17115/938), p. J. H. ( parc. č. 17115/942), p. F. B. (parc. č. 17115/943). 

Nájomcovia pozemkov parc. č. 17115/946, 947, 948 zatiaľ nepožiadali o predĺženie 

doby nájmu. Títo nájomcovia boli z dôvodu porušenia zmluvy vyzvaní, aby do 06.06.2022 
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uviedli pozemky do riadneho stavu ich pokosením, orezom drevín, odvozom smetí a vypratali 

neoprávneného užívateľa pozemku. 

M. T. požiadala po obdržaní výpovede z nájmu dňa 25.04.2022 o predĺženie doby 

nájmu. 

V zmysle Prílohy k Smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom 

mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Rača, Sadzobník obvyklého nájomného, je nájomné podľa Časti C Pozemky a nebytové 

priestory, Položka A pozemky užívané na záhradkárske účely, písm. a) záhrady vo výške 1,00 

EUR/m2/rok. 

Podľa územného plánu hl. mesta SR Bratislavy rok 2007, schválenom uznesením MsZ 

č. 123/2007 zo dňa 31. 05. 2007 s účinnosťou od 01. 09. 2007 v znení neskorších zmien 

a doplnkov sú predmetné pozemky súčasťou stabilizovaného územia vo funkčnej ploche 1130 

– ostatná ochranná izolačná zeleň. 

Tento návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol prerokovaný Komisiou životného 

prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 01.06.2022, ktorá prijala nasledovné 

stanovisko: 

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

Bratislava-Rača schváliť prenájom nehnuteľného majetku: 

1. pozemok registra C KN parc. č. 17115/932 vo výmere 214 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech L. M., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

2. pozemok registra C KN parc. č. 17115/934 vo výmere 210 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech O. S., bytom XXXX, 

XXXX a M. H., bytom XXXX, XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

3. pozemok registra C KN parc. č. 17115/937 vo výmere 215 m2, druh pozemku záhrada a 

podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech V. T., bytom XXXX, 

XXXX a J. S., bytom XXXX, XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

4. pozemok registra C KN parc. č. 17115/938 vo výmere 212 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech R. R., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

5. pozemok registra C KN parc. č. 17115/942 vo výmere 208 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech J. H., bytom XXXX, 
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XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

6. pozemok registra C KN parc. č. 17115/943 vo výmere 206 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech F. B., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

za týchto navrhovaných podmienok: 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok v zmysle Zásad hospodárenia s vlastným majetkom 

mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Rača 

- doba nájmu: neurčitá 

- výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber zostávajúcej 

úrody na predmete nájmu do 31.10. príslušného kalendárneho roka 

- na pozemkoch bude zakázaná výstavba akejkoľvek stavby 

 

Nakoľko dňa 01.06..2022 požiadali o prenájom aj nájomníčka pozemku parc. č. 

17115/933 a podielu pozemku parc. č. 17115/924 p. M. K. a parc. č. 17115/941 a podielu 

pozemku parc. č. 17115/924 p. Z. Š., predkladáme Komisii finančnej a majetkovej na 

prerokovanie návrh na prenájom aj týchto pozemkov. 

Stanovisko komisie: 

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

nehnuteľného majetku: 

1. pozemok registra C KN parc. č. 17115/932 vo výmere 214 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech L. M., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

2. pozemok registra C KN parc. č. 17115/934 vo výmere 210 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech O. S., bytom XXXX, 

XXXX a M. H., bytom XXXX, XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

3. pozemok registra C KN parc. č. 17115/937 vo výmere 215 m2, druh pozemku záhrada a 

podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech V. T., bytom XXXX, 

XXXX a J. S., bytom XXXX, XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

4. pozemok registra C KN parc. č. 17115/938 vo výmere 212 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech R. R., bytom XXXX, 
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XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

5. pozemok registra C KN parc. č. 17115/942 vo výmere 208 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech J. H., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

6. pozemok registra C KN parc. č. 17115/943 vo výmere 206 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech F. B., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

7. pozemok registra C KN parc. č. 17115/933 vo výmere 217 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech M. K., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

8. pozemok registra C KN parc. č. 17115/941 vo výmere 208 m2, druh pozemku záhrada 

a podiel 1/24 na priľahlom pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, 

o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača v prospech Z. Š., bytom XXXX, 

XXXX v zmysle § 9a ods.  9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, ako prípad hodného osobitného zreteľa z dôvodu prenájmu vyššie 

uvedených pozemkov súčasným nájomcom, za týchto navrhovaných podmienok: 

-  účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok v zmysle Zásad hospodárenia s vlastným majetkom 

mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Rača 

-  doba nájmu: ...................... 

-  výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber zostávajúcej 

úrody na predmete nájmu do 31.10. príslušného kalendárneho roka 

-  na pozemkoch bude zakázaná výstavba akejkoľvek nadzemnej a/alebo podzemnej stavby 

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

V prípade, že jednotlivá nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2022, toto uznesenie stratí 

platnosť v konkrétnej časti. 
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