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Návrh 
 

na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, 

Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je 

vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II 

o celkovej ploche 21,60 m
2
 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou 

a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava, IČO:  35 697 270  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 
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Bratislava, máj 2015 



   
 

 

N á v r h    u z n e s e n i a 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava – Ružinov 

po prerokovaní materiálu  

 

 

A.       s ch v a ľ u j e 
 

prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná 

budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa 

a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape 

parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. 

Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m
2
 za účelom jeho využívania na technické 

účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej 

telekomunikačnej siete GSM podľa rozhodnutia č.j.: SÚ/CS 12025/2010/AZA, 

SÚ/CS 1565/2011/3/AZA-3, zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.2.2011, ktorým 

sa povoľuje užívať Základňovú stanicu 1240 BR – 0841 Bratislava – Vietnamská stavebníkovi 

Orange Slovensko a.s. 
 

za nájomné minimálne 185,868 eur/m
2
/rok, spolu v sume minimálne 4.014,75 eur/ročne 

(nájomné je cenou bez DPH) 
 

do nájmu spoločnosti  Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava, IČO:  35 697 270, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za dodržania podmienok rozhodnutia stavebného úradu 

č.j.: SÚ/CS 12025/2010/AZA, SÚ/CS 1565/2011/3/AZA-3, zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 24.2.2011. Základňová stanica verejnej elektronickej telekomunikačnej siete 

pozostáva z technologického kontajnera a dvoch nosičov antén výšky 4,0 m na upevnenie troch 

trojpásmových antén a jednej MW antény o priemere 0,3 m. Technologický kontajner je umiestnený 

na objekte SO 02 blok D na základe zmluvy o nájme zo dňa 24.7.2009 v znení dodatku č. 1 na dobu 

určitú, ktorá uplynie 23.7.2015 s nájomcom Orange Slovensko, a.s.. Nosiče antén sú umiestnené na 

strešnej ploche bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41, súpisné číslo 5822 v Bratislave, stavba na 

pozemku parc.č. 14814/382 v k.ú. Trnávka v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41 v Bratislave na základe Zmluvy o nájme na dobu 

neurčitú s nájomcom Orange Slovensko, a.s.. 
 
 

 

B.        u k l a d á 

 

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi, 

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o nájme 

          T: do 23.7.2015 
 



   
 
Dôvodová správa: 

 

 

PREDMET:  prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 

5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 

blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva 

č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská 

distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava 

II o celkovej ploche 21,60 m
2
 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace 

s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej 

siete GSM na dobu určitú 10 rokov. 

 

 

ŽIADATEĽ: Orange Slovensko, a.s. 
 Metodova 8, 821 08  Bratislava 

 IČO:  35 697 270 

 

 

VLASTNÍCKE  VZŤAHY: 

katastrálne územie Trnávka 

samostatne stojaca budova, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. 

v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela 

registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva 

č. 4967 je v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov v podiele 36216/44263 

a Západoslovenská distribučná, a.s., v podiele 8047/44263. 

 

 

SKUTKOVY  STAV: 

Základňová stanica verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pozostáva z technologického 

kontajnera a dvoch nosičov antén výšky 4,0 m na upevnenie troch trojpásmových antén a jednej MW 

antény o priemere 0,3 m.  

Technologický kontajner je umiestnený na objekte SO 02 blok D na základe Zmluvy o nájme zo dňa 

24.7.2009 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú, ktorá uplynie 23.7.2015 s nájomcom Orange 

Slovensko, a.s.. 

Nosiče antén sú umiestnené na strešnej ploche bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41, súpisné 

číslo 5822 v Bratislave, stavba na pozemku parc.č. 14814/382 v k.ú. Trnávka v spoluvlastníctve 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41 v Bratislave na 

základe Zmluvy o nájme na dobu neurčitú s nájomcom Orange Slovensko, a.s.. 

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov rozhodnutím č.j.: SÚ/CS 12025/2010/AZA, 

SÚ/CS 1565/2011/3/AZA-3, zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.2.2011, povolil 

užívať Základňovú stanicu 1240 BR – 0841 Bratislava – Vietnamská stavebníkovi Orange 

Slovensko a.s.. 

 

 

STANOVISKO: Západoslovenská distribučná, a.s. 

Spoluvlastník stavby Západoslovenská distribučná, a.s. zaujal k žiadosti spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. nasledovné stanovisko: 

S dĺžkou doby nájmu 10 rokov súhlasí. Navrhuje uzatvoriť novú nájomnú zmluvu, v ktorej 

zároveň bude aktualizovaná výmera prenajímanej plochy, ktorú zariadenie zaberá. 

 



   
 

NÁJOMNÉ: 
Nájomné na základe Zmluvy o nájme zo dňa 24.7.2009 bolo stanovené vo výške 3319,00 eur/rok 

(pri prenajatej ploche časti strechy cca 20 m
2
, t.j. 165,95 eur/m

2
/rok), s aktualizovaním podľa 

príslušnej miery inflácie. Nájomné po zohľadnení mieri inflácie je vo výške 3.717,36 eur/ročne, t.j. 

185,868 eur/m
2
/rok (nájomné je cenou bez DPH). 

 

Na základe predloženého pôdorysu elektronickej komunikačnej siete spoločnosťou Orange 

Slovensko, a.s. je prenajímaná plocha časti strechy 21,60 m
2
 (7,20 m x 3,00 m). 

 

Nájomné   21,60 m
2
  x  185,868 eur/m

2
/rok  =   4.014,75 eur/ročne  

(nájomné je cenou bez DPH). 
 

 

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

Toho času je možné prenajímať majetok vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov na 

základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym prenájmom (ponukové konanie - 

ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahne  40.000,- eur) 

podľa § 9a ods.9 a nasl. zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

okrem dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb., pričom osobitný 

zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby. 
 

 

Miestna rada: 

Miestna rada po prerokovaní materiálu zobrala predložený materiál na vedomie a odporučila 

Miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom za nájomné minimálne 185,868 eur/m
2
/rok, spolu 

v sume minimálne 4.014,75 eur/ročne. 

 

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej, podnikateľských činností a informatizácie a v 

Komisii mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly. 

 































 

 
 

             Mestská časť Bratislava - Ružinov  
                Mierová  21, 827 05 Bratislava 212 
 

 
 
 

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku  
v spoluvlastníctve 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov  a  Západoslovenskej distribu čnej, a.s. 
 

 
Mestská časť Bratislava - Ružinov v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
 

zverejňuje 
 
svoj zámer prenajať  na dobu určitú 10 rokov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť strechy 
samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. 
v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela 
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva 
č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., 
katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 
za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej 
stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM podľa rozhodnutia č.j.: 
SÚ/CS 12025/2010/AZA, SÚ/CS 1565/2011/3/AZA-3, zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 24.2.2011, ktorým sa povoľuje užívať Základňovú stanicu 1240 BR – 0841 
Bratislava – Vietnamská stavebníkovi Orange Slovensko a.s. 

 
za nájomné 185,868 eur/m2/rok, spolu v sume   4014,75 eur/ročne 

(nájomné je cenou bez DPH) 
 
do nájmu spoločnosti  Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava, IČO:  35 697 270, 
 
za dodržania podmienok rozhodnutia stavebného úradu č.j.: SÚ/CS 12025/2010/AZA, 
SÚ/CS 1565/2011/3/AZA-3, zo dňa 24.01.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.2.2011. 
 
Základňová stanica verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pozostáva z technologického 
kontajnera a dvoch nosičov antén výšky 4,0 m na upevnenie troch trojpásmových antén a jednej 
MW antény o priemere 0,3 m. Technologický kontajner je umiestnený na objekte SO 02 blok D na 
základe zmluvy o nájme zo dňa 24.7.2009 v znení dodatku č. 1 na dobu určitú, ktorá uplynie 
23.7.2015 s nájomcom Orange Slovensko, a.s.. Nosiče antén sú umiestnené na strešnej ploche 
bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41, súpisné číslo 5822 v Bratislave, stavba na pozemku 
parc.č. 14814/382 v k.ú. Trnávka v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
bytového domu na Vietnamskej ul. č. 41 v Bratislave na základe Zmluvy o nájme na dobu neurčitú 
s nájomcom Orange Slovensko, a.s.. 
 
Predmetný návrh nájmu časti strechy bude predložený na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa 23.06.2015. 
 



 
STANOVISKO 

 
 
K bodu: “Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej 
budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v 
Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na 
pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 
14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, 
obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho 
využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej 
stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa“ 
 
 
Predkladateľ:  Martin Pener, zástupca starostu  

 
zo zasadnutia Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (KLPaK) 

mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa  15. 6. 2015 
___________________________________________________________________ 
 

 
KLPaK 
 
 
prerokovala a  
 
1. berie na vedomie „Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne 
stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. 
v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na 
pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 
14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, 
obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho 
využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej 
stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.“ 
 
2.  odporúča MZ schváliť „Návrh  na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy 
samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na 
Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je 
vybudovaná na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parcelné 
číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, 
obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho 
využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej 
stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange 



Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, za nájomné 185,868 eur/ m2/rok, spolu v sume 4.014,75 eur/ročne 
bez DPH, z toho nájomné pre Mestskú časť Bratislava - Ružinov je vo výške 3.717,36 
eur/rok, na obdobie 10 rokov.“  
 
 
 
 

Hlasovanie:   Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 

      JUDr. Daniela Šurinová  v. r. 
            predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
V Bratislave, 15. 6. 2015 
Zapísala: Zeleníková 
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