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N á v r h 
 

na prenájom pozemkov v lokalite Bajkalskej ulice, katastrálne územie Nivy,  
parc.č.15417/2, parc.č.15417/3, parc.č.15417/4 za účelom riadneho užívania stavby  
so súpisným číslom 720 „Ubytovňa Železničiar“ na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave  
a parc.č.15386/7, parc.č.15386/2 ako priľahlých pozemkov k uvedenej stavbe súp.č.720,  
do nájmu nájomcovi: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, odštepný závod: Železnice Slovenskej 
republiky – Závod služieb železníc Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov 
v lokalite Bajkalskej ulice, kat. úz. Nivy, zapísaných na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy:  
• parc.č.15417/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1200 m² 
• parc.č.15417/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere    123 m² 
• parc.č.15417/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere      95 m² 
výmera spolu:        1418 m² 
zastavaných stavbou súpisné číslo 720, zapísanou na LV č. 1075, za účelom  
riadneho užívania stavby „Ubytovňa Železničiar“ na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave  
a 
• parc.č.15386/2 – ostatné plochy o výmere    3536 m² 
• parc.č.15386/7 – ostatné plochy o výmere      107 m² 
výmera spolu:        3643 m² 
pri ľahlých pozemkov k stavbe súpisné číslo 720,  
 
 
za nájomné 20,- €/m²/rok za zastavané plochy  a  5,- €/m²/rok za priľahlé pozemky,  
nájomné spolu 46 575,-€/rok, 
 
s dobou nájmu na dobu neurčitú , 
 
Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ Klemensova 8,  
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky - Závod 
služieb železníc Bratislava. 
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Dôvodová správa 
 
 
PREDMET:  Nájom pozemkov v lokalite Bajkalskej ulice, katastrálne územie Nivy 

parc.č.15417/2, parc.č.15417/3, parc.č.15417/4 za účelom riadneho užívania 
stavby so súpisným číslom 720 „Ubytovňa Železničiar“ na Bajkalskej ulici  
č. 41 v Bratislave, zapísanej na LV č. 1075 a parc.č.15386/7, parc.č.15386/2  
ako priľahlých pozemkov k uvedenej stavbe, zapísaných na LV č. 1  
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  
s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

 
 
ŽIADATE Ľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“,  sídlom 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV 
                                                                                                   celková                výmera             
kat. úz.         parc.č.     LV    druh pozemku                         výmera v m²        na prenájom v m²    
Nivy             15386/2      1      ostatné plochy                                 3536 m²                 3536 m² 
Nivy             15386/7      1      ostatné plochy                                   107 m²                  107 m²  
Nivy             15417/2      1      zastavané plochy a nádvoria           1200 m²                 1200 m² 
Nivy             15417/3      1      zastavané plochy a nádvoria             123 m²                  123 m² 
Nivy             15417/4      1      zastavané plochy a nádvoria               95 m²                    95 m² 
 
Výmera spolu:                                                                                                               5061 m² 
 
 
ÚČEL NÁJMU: Riadne užívanie stavby súpisné číslo 720 “Ubytovňa Železničiar“  

na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave, zapísanej na LV č. 1075, 
ktorá pozostáva z : 
SO 06 – Rekonštrukcia klub – príz. „A“ 
      07 – Prístavba klub „A“ 
      09 – Ekopergola 
PS 04 – EPS 
IO 02 – Spevnené plochy parkoviska 
     03 – Rekonštrukcia zelene 
     08 – Vonkajšie osvetlenie 

 
 
DOBA NÁJMU:  nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. 
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SKUTKOVÝ STAV: 
 
     Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom, adresa umiestnenia 
Holekova 6, 811 04 Bratislava požiadali o prenájom špecifikovaných pozemkov  
za účelom riadneho užívania stavby súpisné číslo 720 „Ubytovňa Železničiar“ na Bajkalskej 
ulici č. 41 v Bratislave, povolenej rozhodnutím vydaným Štátnym dráhovým úrad Bratislava 
pod č. 3504/96 – ŠDÚ/J-Hr., užívanie ktorej bolo povolené Rozhodnutím č. 5895/01- 
ŠDÚ/J-Po, vydaným dňa 16. 01. 2002 Štátnym dráhovým úradom (ŠDÚ) ako príslušným 
dráhovým správnym úradom v zmysle § 63 zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
zmien a doplnkov a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb.  
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov  
a podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb.  Stavba so súp.č.720 je zapísaná na LV č. 1075. 
 
     Ide o pozemky, ktoré v predchádzajúcom období neboli zapísané na liste vlastníctva. 
Vzhľadom na túto skutočnosť, mala Mestská časť Bratislava – Ružinov ako prenajímateľ  
so Železnicami Slovenskej republiky – Závod služieb železníc, Šancová 112,  
831 04 Bratislava, IČO: 31 364 501 ako nájomcom, uzatvorenú Nájomnú zmluvu, ktorá  
bola uzatvorená dňa 29. 04. 1994 na dobu určitú 8 rokov, podľa geometrického plánu  
č. zák. 15-90/Va z decembra 1990, k pozemkovoknižným parcelám, a to: 
 
- z PK vl. č. 13980 parc.č.15418 záber o výmere 1876 m² ako diely 4, 5 pod  

parc.č.15386/2 a 15417/2 v EN, k. ú. Nivy 
- z PK vl. č. 13980 parc.č.15417 záber o výmere 424 m² ako diely 6, 7 pod parc.č.15417/2  

a 15386/2 v EN, k. ú. Nivy 
- z PK vl.č.13980 parc.č.15386 záber o výmere 2386 m² ako diely 10, 11 pod  

parc.č.15417/2 a 15386/2 v EN, k. ú. Nivy 
- z PK vl. č. 4897 prac.č.15389 záber o výmere 185 m² ako diel 12 – podiel 5/6-in  

z výmery 222 m², pod parc.č.15386/2 v EN, k. ú. Nivy 
- bez vložky parc.č.22198/3 záber o výmere 405 m² ako diely 8, 9 pod parc.č.15417/2  

a 15386/2 v EN, k. ú. Nivy  
 
Zastavaná plocha  1197 m²   -   za nájomné  50,00 Sk/m²/rok 
Ostatná plocha  4079 m²   -   za nájomné    1,30 Sk/m²/rok 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Plocha celkom  5276 m²   -   spolu nájomné      65 153,00 Sk/rok 
 
     Uvedené pozemky boli nájomcovi prenajaté za účelom riadneho užívania stavby 
„Ubytovňa Železničiar“ na Bajkalskej ulici č. 41 v Bratislave v katastrálnom území Nivy  
na pohotovostné bývanie a administratívne účely ako zastavanú plochu. Ostatnú plochu  
za účelom prístupovej komunikácie, parkoviska a sadových úprav. 
 
     Železnice SR Klemensova 8, Bratislava požiadali v roku 1998 o kúpu daných pozemkov, 
ale zo strany „ŽSR“ nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 
 
     Železnice SR uhrádzajú nájomné (v prepočte na eurá) v zmysle predtým uvedenej 
Nájomnej zmluvy R.č.93/94-III/23. 
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     Mestská časť Bratislava – Ružinov mala snahu od uplynutia dohodnutej doby nájmu,  
o predĺženie nájomnej zmluvy, k čomu zo strany „ŽSR“ nedošlo.  
 
     Listom č. 154/2005/OPT oznámil nájomca tunajšiemu Miestnemu úradu mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, že cestou nadriadeného metodického útvaru – odboru majetku  
a metodiky logistiky tovarov a služieb (predtým odbor hospodárenia s majetkom) 
Generálneho riaditeľstva ŽSR, ako operatívny správca ubytovne Železničiar na Bajkalskej ul. 
č. 41 v Bratislave, obdržal návrh Nájomnej zmluvy o prenájme daných pozemkov na ďalšie 
obdobie. Informuje, že ŽSR ako nájomca preverujú vecnú, obsahovú a právnu stránku návrhu 
Nájomnej zmluvy a po vyjadrení všetkých zainteresovaných zložiek ŽSR, zapracovaní  
ich prípadných pripomienok po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude zmluva 
preložená na podpis generálnemu riaditeľovi ŽSR a následne postúpená na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
 
     Nakoľko nedošlo k predloženiu generálnym riaditeľom podpísanej nájomnej zmluvy,  
ani iný návrh s prípadnými pripomienkami, listom č. NM/2006/1566-20/ASA bola nájomcovi 
doručená urgencia predloženia nájomnej zmluvy. 
 
     Listom č. NM/2007/1501-21/ASA bolo Železniciam Slovenskej republiky Závodu  
služieb železníc doručené, opätovné pripomenutie predtým uvedenej informácie a opätovná 
urgencia doručenia uzatvorenej nájomnej zmluvy, respektíve oznámenia dôvodu  
jej neuzatvorenia. Uvedeným listom bolo oznámené, že v prípade neuzatvorenia  
nájomnej zmluvy o prenájme daných pozemkov v kat. úz. Nivy, resp. ak nedôjde  
k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu iným spôsobom, bude podaný návrh na vypratanie 
nehnuteľností – predmetných pozemkov na súde.  
 
 
     O majetkovoprávne usporiadanie daných pozemkov požiadali „ŽSR“ až na základe 
podaného návrhu na Okresnom súde Bratislava II, pod č. 18C/66/2010, v ktorom  
sa domáha Mestská časť Bratislava – Ružinov vypratania uvedených nehnuteľností. 
 
 
     Postupne došlo k zápisu daných pozemkov v lokalite Bajkalskej ulice, katastrálne územie 
Nivy, na list vlastníctva, nasledovne: 
 
1. Podľa listu vlastníctva č. 1, vyhotoveného 26. 11. 2002, boli predmetné pozemky 

evidované ako: 
- parc.č.15386/2 – ostatné plochy o výmere                       3864 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15417/2 – zastavané plochy o výmere                   1197 m², kat. úz. Nivy 

 
2. Podľa listu vlastníctva č. 1, vyhotoveného 29. 04. 2005, boli evidované predmetné 

pozemky ako: 
- parc.č.15386/2 – ostatné plochy o výmere                        3643 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15417/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  1200 m², kat. úz. Nivy 
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3. Toho času sú predmetné pozemky evidované v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva č. 1 ako: 
- parc.č.15386/2 – ostatné plochy o výmere                      3536 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15386/7 – ostatné plochy o výmere                        107 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15417/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1200 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15417/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  123 m², kat. úz. Nivy 
- parc.č.15417/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    95 m², kat. úz. Nivy 

 
 
     Podľa územnoplánovacej informácie č. UARR/CS 8897/2011/2/ZEL, predmetné parcely 
sa podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 nachádzajú v rozvojovom území 
určenom pre funkciu č. 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu.  
     Z hľadiska regulácie sa objekt nachádza v rozvojovom území s kódom „N“ (rozvojová 
plocha je v súčasnosti neregulovateľná, vzhľadom na chýbajúce vstupy z oblasti ekológie, 
dopravy, vymedzenie bezpečnostných pásiem a pod.) 
     Severovýchodná časť pozemku (parc.č.15386/2) sa nachádza v území určenom pre funkciu 
č. 1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň. 
 
     Z hľadiska dopravy bolo vydané, pod č. UARR/CS 7788/2011/2/JKO, stanovisko,  
že nie sú námietky k prenájmu daných pozemkov na uvedený účel.  
 
     Z hľadiska životného prostredia bolo vydané, pod č. ZP/CS 7470/2011/2/RCI, súhlasné 
s prenájmom uvedených pozemkov za podmienky, že nájomca pozemku, na ktorom  
sa nachádzajú dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny v znení neskorších predpisov sa bude aj naďalej o ne starať, najmä ich ošetrovať  
a udržiavať. 
 
REŠTITUČNÉ NÁROKY 
     Predmetné pozemky ležia na pozemkovoknižných parcelách parc.č.15386, 15417, 15418 
zapísaných v PK vložke č. 13980, parc.č.15419/3 zapísanej v PK vložke č. 11560  
a parc.č.22198/3, neknihovanej. Podľa vyjadrenia Obvodného pozemkového úradu v 
Bratislave č. 946/08/2528/2007/PET k uvedeným pozemkovoknižných parcelám nebol 
uplatnený reštitučný nárok v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov  
a zákona č. 229/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 
     Nájomné odporúčame vo výške, ako bolo schválené za podobný nájom  
v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov, Uznesením č. 23/II/2011 
zo dňa 08. 02. 2011. 
 
 
     Materiál bol prerokovaný v KFPČaI m. č. Bratislava – Ružinov, dňa 24. 08. 2011, ktorá 
vzala predlžený materiál na vedomie a odporučila Miestnemu zastupiteľstvu jeho schválenie  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
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     Materiál bol prerokovaný dňa 06. 09. 2011 v Miestnej rade m. č. Bratislava – Ružinov, 
ktorá odporučila Miestnemu zastupiteľstvu m. č. Bratislava – Ružinov jeho schválenie. 
 
     Podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 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. 
 
Prílohy 
- Spresnenie nájomcu. 
- Návrh na mimosúdne riešenie sporu. 
- Návrh na riešenie majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností formou nájomnej 

zmluvy.  
- Informatívna kópia z mapy na parc.č.15417/2, 15417/3, 15417/4, 15386/2, 15386/7,  

kat. úz. Nivy. 
- Štyri LV č. 1 na parc.č.15417/2, 15417/3, 15417/4, 15386/2, 15386/7, kat. úz. Nivy. 
- LV č. 1075. 
- Územnoplánovacia informácia č. UARR/CS 8897/2010/2/ZEL. 
- Súhlasné stanovisko z hľadiska dopravy č. UARR/CS 7788/2011/2/JKO. 
- Stanovisko z hľadiska životného prostredia č. ZP/CS 7470/2011/2/RCI. 
- Nájomná zmluva R. č. 93/94-III/23 prílohou ktorej je GP č. 15-90/Va. 
- Rozhodnutie č. 5895/01-ŠDÚ/J-Po zo 14. 01. 2002.  
- Rozhodnutie č.: 3522/01-ŠDÚ/J-Hr zo 17. 09. 2001 prílohou ktorého je kópia katastrálnej 

mapy číslo zák.: 6625/04. 
- Rozhodnutie č. 1950/01-ŠDÚ/J-Po z 11. 06. 2001. 
- Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom č. 946/08/2528/2007/PET. 
- Výpis z Obchodného registra Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B – Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“, sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava,  
IČO: 31 364 501. 

- Uznesenie č. 23/II/2011 zo dňa 08. 02. 2011. 
- Stanovisko KFPČaI zo dňa 24. 08. 2011. 






























































































