
 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 

 

Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dňa 22. 11. 2016 

N á v r h 

 

na schválenie nájmu časti pozemku registra „E“ KN v katastrálnom území Nivy, za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava, 

Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.  

so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 

 

Predkladateľ:        Obsah materiálu:  

Ing. Dušan Pekár, v. r.      1. Návrh uznesenia 

starosta    2. Dôvodová správa 

    3. Prílohy 

 

Zodpovedný zástupca starostu: 

MVDr. Marián Gajdoš, v. r. 

 

 

 

Prednosta: 

JUDr. Michal Sygút, v. r. 

 

 

 

JUDr. Eva Poprendová, v. r. 

vedúca odboru právneho 

a správy majetku 

 

 

JUDr. Alica Kučerová, v. r. 

vedúca referátu správy 

nehnuteľného majetku 

 

 

Spracovateľ: 

JUDr. Alžbeta Šafáriková, v. r. 

referát správy nehnuteľného 

majetku 

 

 

Bratislava, november 2016 
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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku  

v katastrálnom území Nivy, v rozsahu podľa Geometrického plánu číslo 36315583-007-2016 

autorizačne overeného dňa 18. 04. 2016, a to: 

 

registra „E“ KN v katastrálnom území Nivy  

LV č.  

 
Re- 
gis- 
ter 
KN 

Par-
cela 
číslo 

Druh  
pozemku  

Spolu-
vlast-
nícky 
podiel 

Celková 
výmera 
v m2 

Diel 

GP č. 

Nájomné 

v € za 

1m²/1rok 

Výmera 

dielu v 

m2 

Objekt 

č. 

 
4428 

 
„E“ 

 
15435/102 

 
Orná pôda 

 
9/10 

 
1186 

 
11 

 
6,872 

 
807 

 
601-00 

 

 

do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14,  

841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, 

Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, s dobou nájmu na dobu neurčitú, 

 

Alternatíva 1.: podľa návrhu žiadateľa 

                         za nájomné 6,872 Eur/m2/rok, čo pri výmere 807 m2 predstavuje  

                         sumu 4 991,13 Eur/ročne, stanovené Znaleckým posudkom č. 102/2016,  

                         ktorý bol vypracovaný spoločnosťou ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová  

                         dolina 27, 824 69 Bratislava, znalcom v odbore stavebníctvo, odhad hodnoty  

                         nehnuteľností, zadávaným NDS a.s.   

 

Alternatíva 2.: podľa rozhodnutia č. 33/2015  primátora hlavného mesta  SR  Bratislavy,  

                         ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné  

                         bremeno 30,00 Eur/m2/rok (tabuľka100, položka 11) čo pri výmere  

                         807 m2 predstavuje sumu  21 789,00 Eur/ročne. 

 

s podmienkou: 

     Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia  

v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že nájomná 

zmluva nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.  

V prípade zúženia predmetu nájmu nájomcom v tomto uznesení zníži sa celková cena nájmu 

schválená uznesením o cenu nájmu tohto pozemku. 
 

     Nájom bude zrealizovaný podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších s predpisov s odôvodnením:  

 

     Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že k vydaniu stavebného povolenia  

na stavbu „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, potrebuje žiadateľ 

preukázať k dotknutému pozemku vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods.1  

zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).   
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Dôvodová správa 

 

 

PREDMET:  Nájom časti pozemku registra „E“ KN v katastrálnom území Nivy podľa 

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

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Národnej 

diaľničnej spoločnosti, a. s. za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

pozemku k stavbe „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“.  

 

 

ŽIADATEĽ:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:  

 

Predmetný pozemok registra „E“ KN v kat. úz. Nivy je evidovaný v katastri nehnuteľností  

na LV č. 4428 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v spoluvlastníckom podiele 9/10 

a je zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov protokolom č. 24  

zo dňa 30. 09. 1991. 

 
LV 
č. 

Reg. 
KN 

Parcela 
číslo 

Druh  pozemku Spoluvlastnícky 
podiel 
 

Celková 
výmera 

v m² 

4428 „E“ 15435/102 Orná pôda 9/10 1186 

 

 

SKUTKOVÝ STAV A ÚČEL NÁJMU: 

 

     Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola doručená dňa 26. 10. 2016  

pod číslom 9614/2/30201/2016 ponuka Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy. 

 

    Národná diaľničná spoločnosť, a. s. zabezpečuje pre stavbu „Diaľnica D1 Bratislava, 

Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“ majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, pozemkov  

v katastrálnom území Nivy.  

 

     ROZHODNUTÍM č. OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAZ zo dňa 08. 02. 2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 03. 2016, bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz- rekonštrukcia“. 

 

Predmetný pozemok bude dočasne využitý pri výstavbe stavebného objektu: 

 601-00       Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV č.8887/8888 MUK Prievoz 
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VÝŠKA NÁJOMNÉHO 

 

Alternatíva 1.: podľa návrhu žiadateľa 

 

6,827 Eur/m2/rok, čo pri výmere 807 m2 predstavuje sumu 4 991,13 Eur/ročne, stanovené 

Znaleckým posudkom č. 102/2016, ktorý bol vypracovaný dňa 06. 05. 2016 spoločnosťou 

ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava, znalcom v odbore stavebníctvo, 

odhad hodnoty nehnuteľností, zadávaným NDS a.s.  

 

 

Alternatíva 2.: Podľa rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta  SR  Bratislavy,  

                           ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné  

                           bremeno 30,00 Eur/m2/rok (tabuľka100, položka 11), čo pri výmere  

                           807 m2 predstavuje sumu  21 789,00 Eur/ročne 

 

 

     V prípade, že Mestská časť Bratislava – Ružinov – správca nepristúpi k nájmu 

dotknutého pozemku v prospech žiadateľa, bude žiadateľ postupovať podľa 

ust. § 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebného zákona) a požiada o vyvlastnenie. 

 

     Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor listom číslo:  

OU-BA-PLO/2016/47915/224393 dňa 11. 11. 2016 vydal Vyjadrenie k uplatneným 

reštitučným nárokom v zmysle zákona č. 299/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v ktorom oznamuje, že nebol 

uplatnený nárok oprávnenou osobou k predmetnému pozemku. 

 

     Podľa územnoplánovacej informácie č. UP/CS19097/2016/2/UP7 zo dňa 15. 11. 2016, pre 

územie, v ktorom sa nachádza daná parcela, sú v Územnom pláne hlavného mesta SR 

Bratislavy stanovené  nasledovné podmienky pre výstavbu. 

 

DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE – PREDMETNÉ ÚZEMIE:     

1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň 

Charakteristika funkčnej plochy 1130 

 

 Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred 

nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, zeleň v ochranných pásmach 

vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach  

je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

 

Prípustné a neprípustné funkčné využitie 

viď tabuľka 1130 (regulácia funkčného využitia plochy 1130) 

 

INTENZITA VYUŽITA ÚZEMIA  

V zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien 

a doplnkov je predmetná parcela v k. ú. Nivy súčasťou stabilizovaného územia  

vo vnútornom meste s kódom funkcie 1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň.  

 

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje: 
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- Pre stabilizované územie územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie 

a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, 

nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter 

stabilizovaného územia. 

- Merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä 

charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné pri 

hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. 

- Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú 

charakteristickú zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast, resp. neúmerné 

zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť. 

- Je potrebné rešpektovať diferencovaný prístup podľa jednotlivých typov existujúcej 

zástavby a nie je možné ho generalizovať stanovením jednotnej regulácie intenzity 

využitia pre celú stabilizovanú funkčnú plochu. 

Základným princípom pri stanovení regulácie stabilizovaných území v meste je uplatniť 

požiadavky a regulatívy funkčného dotvárania územia na zvýšenie kvality prostredia. 

 

SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD:  

Územný plán hlavného  mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien a doplnkov 

ZaD 01 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 31.03.2008 

ZaD 02 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012 

ZaD 03 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 25. – 26.06.2014  

ZaD 05 – Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, zo dňa 23.10.2014 

 

UPOZORNENIE: 

Následne v zmysle platnej ÚPD hl. mesta SR Bratislavy kapitola C.14.4.1: Ochranné pásma 

dopravných systémov – sa požaduje rešpektovať stanovené ochranné pásma letísk 

a heliportov resp. definované bezpečnostné a ochranné pásma Letiska M. R. Štefánika  

a v časti B na str. 150 kapitola 9.1.4 Ochranné pásma, pričom uvedené je zrejmé  

aj z grafickej časti ÚPD – 3. Verejné dopravné vybavenie, legenda – ochranné pásma letiska 

a heliportov (uvedené dávame do pozornosti s ohľadom na absenciu výškovej regulácie 

 v záväznej časti ÚPD hl. m. SR Bratislavy, ZaD 02).  

 

Stanovisko z hľadiska dopravy 

 

 Referát územného plánu a regionálneho rozvoja dáva z hľadiska dopravy ako 

príslušný cestný správny orgán nasledovné stanovisko: 

S nájmom pozemku súhlasíme. 

 

 

Stanovisko z hľadiska životného prostredia a ochrany prírody 

 

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb z hľadiska životného prostredia pre 

stavbu „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia k. ú. Nivy“ s nájmom 

pozemkov súhlasí. 
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ZÁVER 

 

 Mestská časť Bratislava – Ružinov k predloženému návrhu na nájom predmetných 

pozemkov, vlastník hl. m. SR Bratislava, kat. úz. Nivy vydáva nasledovné stanovisko: 

 

o d p o r ú č a   s a. 

 

Z predloženej dokumentácie nie sú zrejmé a preukázané žiadne skutočnosti, ktoré by boli 

v rozpore s ÚPN hl. mesta SR Bratislavy. Následne platia a je potrebné rešpektovať ostatné 

pripomienky a požiadavky vyplývajúce s vyššie uvedených stanovísk. 

 

 

     Prenájom pozemku podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

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

zreteľ musí byť zdôvodnený (iný ako trhový alebo ekonomický záujem), zámer prenajať 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,  

ak ju má zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  

 

     Zámer prenajať nehnuteľný majetok, a to časť predmetného pozemku registra „E“KN   

v katastrálnom území Nivy bol zverejnený dňa 07. 11. 2016. 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 

1. Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy – „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – 

rekonštrukcia“, katastrálne územie Nivy č. 9614/2/30201/2016 doručená MÚ MČ BA – 

Ružinov dňa 26. 10. 2016. 

2. Situačná mapa. 

3. LV č. 4428.  

4. Časť ROZHODNUTIA č. OU-BA-OVBP2-2016/7613/KAT zo dňa 08. 02. 2016, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 03. 2016. (Vzhľadom na jeho rozsiahlosť je k dispozícií 

k nahliadnutiu v spise č. NM/CS 18410/2016/ASA.) 

5. Kópia vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom číslo: OU-BA-

PLO/2016/47915/224393 zo dňa 11. 11. 2016. 

6. ROZHODNUTIE č. 33/2015 primátora hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú  

ceny prenájmov a ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno,  

ktoré nadobudlo účinnosť 01. 01. 2016 s prílohou č. 1 - Tabuľka č. 100 položka č. 11.  

7. Územnoplánovacia informácia a súborné stanovisko č. UP/CS19097/2016/2/UP7 zo dňa 

15.11.2016 . 

8. Výpis z OR Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. 










































