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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 28.06.2022
Návrh
na prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 17375/29 zapísaného 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.
___________________________________________________________________________
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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku registra C KN parc. č.
17375/29 o celkovej výmere 1494 m2, prenajatá časť pozemku je v predpokladanej výmere 35
m2, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových
domoch na Cyprichovej ul. č. 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 831 54 Bratislava, zastúpenými
správcom: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava
a Cyprichovej ul. č. 1,3, 831 54 Bratislava, zastúpenými správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE,
s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, spoločne zastúpenými správcom na strane nájomcu:
Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895
403 z dôvodu výstavby a následného užívania kontajnerového stojiska vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1,3 a 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 831 54 Bratislava,
postavenom na časti pozemku parc. č. 17375/29, k.ú. Rača, z dôvodu zabezpečenia nádob na
odpad, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na verejných chodníkoch na Cyprichovej ul., pričom
vlastníci bytov a NP kontajnerové stojisko vybudujú na vlastné náklady za týchto podmienok:
- doba nájmu: neurčitá,
- výška nájomného: 5 EUR/m2/rok,
- účel nájmu: výstavba a užívanie kontajnerového stojiska, umiestnenie nádob na komunálny,
triedený a biologicky rozložiteľný odpad, podľa skutočného projektu,
- nájomná zmluva bude podpísaná do 30.09.2022,
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.09.2022, toto uznesenie stratí platnosť.
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2.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 17375/29 vo výmere 35 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy a zverený na základe protokolu č. 59/1991 o zverení majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava Rača zo dňa 19.09.1991.
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
K. ú.
parc. č.
LV č. výmera
Rača 17375/29
1
1494 m2

prenajatá časť vo výmere
podľa skutočného projektu

cena za m2
5,00 EUR/m2/rok

ÚČEL PRENÁJMU:
Výstavba kontajnerového stojiska a užívanie pozemku pod kontajnerovým stojiskom.
CENA ZA PRENÁJOM:
5,00 EUR/m2/rok.
SKUTKOVÝ STAV:
Návrh na prenájom časti pozemku predkladáme z dôvodu záujmu o vybudovanie
kontajnerového stojiska vlastníkov bytov a nebytových priestorov Cyprichova
2,4,6,8,10,12,14,16,18, zastúpenými správcom: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,
Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava a Cyprichovej ul. č. 1,3, 831 54 Bratislava, zastúpenými
správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, spoločne
zastúpenými správcom na strane nájomcu: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.,
Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895 403
V súčasnosti sú nádoby umiestnené na verejných chodníkoch na Cyprichovej ul.ej ul.,
pričom vlastníci bytov a NP kontajnerové stojisko vybudujú na vlastné náklady.
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 BratislavaRača, Sadzobník obvyklého nájomného, je nájomné podľa Časti C Pozemky a nebytové
priestory, Položka V kontajnerové stojiská vo výške 5,00 EUR/m2/rok.
Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu
tento návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 17375/29, 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 z dôvodu vybudovania a následného užívania kontajnerového
stojiska pre obyvateľov – vlastníkov bytov a nebytových pristorov na Cyprichovej ul.
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3.

Dokumentácia
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