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Mestská časť Bratislava-Ružinov 
 
 
 
 
 

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej  
časti Bratislava-Ružinov 
dňa  27.09.2011 
 
 
 
 

N á v r h 
 

na prenájom pozemku časti parc. č. 14814/556,  v katastrálnom území Trnávka, za účelom 
vybudovania parkovacích miest a príjazdovej rampy nájomcovi spoločnosti IN DEVELOP, 
s.r.o.  sídlom  Pod  Juhom 3154/8,  911 01 Trenčín z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
 
Predkladateľ :                                                                     Materiál obsahuje: 
Mgr. Ján Buocik                                                                1. Návrh uznesenia 
zástupca starostu                                                                2. Dôvodovú správu 
                                                                                           3. Prílohy  
 
Ing. Lýdia Adamovičová 
prednostka 
 
JUDr. Eva Fajnorová 
vedúca právneho odboru 
 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Alica Kučerová 
vedúca referátu správy 
nehnuteľného majetku 
 
                                                                                         
Prerokované : 
v komisii finančnej, podnikateľských činností                                                                                                                                                                    
a informatizácie dňa 22.6.2011 
                                               
 
                            
 
 

V Bratislave september 2011 
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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  § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom časti pozemku evidovanom 
na LV č. 1 ako parc.č. 14814/556,  zastavané plochy a nádvoria, ktorý má celkovú výmeru 
4205 m2, v katastrálnom území Trnávka a to :  

• časť pozemku o výmere 423 m2 na vybudovanie parkovacích miest a príjazdovej 
rampy pre stavbu: „Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“   

                                      za nájomné 30 eur/m2/rok,  t.z. 12.690,- eur/rok 
 
do nájmu spoločnosti IN DEVELOP,  s. r.o., so sídlom Pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín , 
IČO:  44 882 823     

 
s dobou nájmu na dobu neurčitú  s nasledujúcimi podmienkami: 

1. Nájomca sa zaväzuje vybudované parkovacie miesta po realizácii odovzdať 
vlastníkovi pozemku Hlavnému mestu SR Bratislave, ktorú skutočnosť oznámi 
Mestskej časti Bratislava-Ružinov  do 10 dní od odovzdania 

2. Nájomca sa zaväzuje vybudovať parkovacie miesta a príjazdovú rampu so 
zachovaním drevín a trávnatých plôch v pásoch zelene medzi parkovacími miestami 
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Dôvodová správa:  
 
PREDMET :  nájom nehnuteľnosti - pozemku na dobu neurčitú 
 
ŽIADATE Ľ : IN DEVELOP, s.r.o.  
                        Pod Juhom 3154/8 
                        911 01 Trenčín 
                        IČO : 44 882 823 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU :  
Parcelné číslo       výmera v m2       druh pozemku             kat.územie          lokalita 
14814/556             4205 m2                    zastavané plochy          Trnávka                Na križovatkách  
                                                         a nádvoria 
 
VLASTNÍCKE VZ ŤAHY  : 
Pozemok parc.č. 14814/556, kat. úz. Trnávka, o celkovej výmere 4205 m2, zastavané plochy 
a nádvoria je zapísaný v KN na liste vlastníctva č. 1, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, 
v správe Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Žiadateľ má zámer prenajať časť  pozemku 
parc.č. 14814/556, kat. uz. Trnávka o výmere 423 m2 na vybudovanie parkovacích miest a 
príjazdovej rampy.  
                                                                       
Odôvodnenie doby nájmu :  
Mestská časť Bratislava – Ružinov nevie presne určiť ako bude dlho trvať po kolaudácii 
proces odovzdávania a preberania vybudovaných parkovacích miest do vlastníctva Hlavného 
mesta SR Bratislavy a následne do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na pozemku 
zriadi žiadateľ aj príjazdovú rampu. Zároveň uvádzame, že nájomca bude platiť nájom až do 
ukončenia nájomného vzťahu, ktorý môže byť ukončený až po splnení všetkých podmienok, 
ktoré budú zakotvené v nájomnej zmluve. 
 
SKUTKOVÝ STAV a ÚČEL  : 
Žiadateľ požiadal o prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556, zastavané plochy a nádvoria, 
spolu o pôvodne 945,67 m2, kat. uz. Trnávka z toho  899,86 m2 za účelom  vybudovania 
spevnených plôch  a 45,81 m2 na vybudovanie príjazdovej rampy do podzemnej garáže. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov vydala „ROZHODNUTIE o umiestnení stavby č.337 
k stavbe: „Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“ , na parc.č. 14814/501,14814/502, 
kat. uz. Trnávka, (vonkajšie spevnené plochy na parc.č. 14814/556, kat. uz. Trnávka), č.j.: 
SU/2007/5595-11/HAM, zo dňa 18.06.2007, právoplatné 2.8.2007. Dobu nájmu časti 
predmetného pozemku požaduje žiadateľ na dobu určitú počas realizácie stavby Bytového 
domu, pričom na základe vzájomnej  d o h o d y je možné vybudované a skolaudované verejné 
parkovacie (vonkajšie spevnené plochy) miesta odovzdať bezplatne do majetku obci.        
 
Ing. Mária Žilinková, inžinierska činnosť, Budovateľská 1, 821 08 Bratislava, ktorá zastupuje 
IN DEVELOP, s.r.o., pod Juhom 3154/8, 911 01 Trenčín, dňa 29.9.2010 oznámila, že 
žiadateľ znížil  pôvodnú výmeru 899,86 m2 na vybudovanie  parkovacích miest a príjazdovej 
rampy na výmeru 422,32 m2, zaokrúhlene 423 m2, ktorú žiada prenajať.  
 
Pozemky parc.č. 14814/501,14814/502, kat. uz. Trnávka sú v KN zapísané na liste vlastníctva 
č.4247, vo vlastníctve žiadateľa. 
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Podľa stanoviska referátu územného a regionálneho rozvoja č.j.: ÚARR/CS/9232/2010/2/JKO 
zo dňa 1.06.2010 z  hľadiska dopravy sa uvádza, vzhľadom k tomu, že vybudované 
spevnené plochy - parkovacie miesta budú  odovzdané do majetku obce, bol vyslovený súhlas 
s nájmom pozemku počas výstavby. 
 
Podľa stanoviska  referátu životného prostredia a VPS  č.j.: ŽP/CS15241/2010/2/ZPA zo dňa 
18.11.2010, z hľadiska životného prostredia  je uvedené: 
Dňa 29.9.2010 Ing. Mária Žilinková, inžinierska činnosť, Budovateľská 1, 821 08 Bratislava, 
ktorá zastupuje IN DEVELOP, s.r.o., pod Juhom 3154/8,911 01 Trenčín požiadala 
o prehodnotenie stanoviska k nájmu časti pozemku s výmerou 422,32 m2 na parc.č. 
14814/556, kat. uz. Trnávka na ul. na Križovatkách. K žiadosti bola doložená kópia 
z katastrálnej mapy s vyznačením záberu pozemku na vybudovanie parkovacích miest 
a príjazdovej rampy   so zachovaním drevín a trávnatých plôch v pásoch zelene medzi 
parkovacími miestami (viď príloha) S navrhovaným riešením súhlasíme za podmienky, že 
trávnaté plochy a dreviny zostanú zachované.   
(Pôvodným listom č.j.: ZP/CS9255/2010/2/ZPA zo dňa 3.6.2010 nebol daný súhlas s nájmom, z dôvodu, že 
údaje v dokumentácii, ktorú žiadateľ predložil, neboli zhodné s údajmi, ktoré boli uvedené v žiadosti o vydanie 
súhlasu na výrub drevín v zábere stavby „ Bytový dom Na križovatkách, Bratislava“.) 
 
Podľa platného územného plánu,  hl. m. SR Bratislavy r. 2007  v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa parc.č. 14814/556, kat. úz. Trnávka nachádza v stabilizovanom území určenom 
pre  urbanistickú funkciu :201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu. INTENZITA ZÁSTAVBY: Miera stavebných zásahov prevažne do 15 % celkovej 
podlažnej plochy zástavby existujúcej v území k 01.09.2007. Jedná sa v zásade o nadstavby, 
dostavby a prístavby domov, využitie podkroví a dovybavenie vnútroblokových priestorov, 
výstavba v prielukách a pod. PRÍPUSTNÉ a NEPRÍPUSTNĚ FUNKČNĚ VYUŽITIE:  
uvedené v prílohe UPI.   Parcela je v riešenom území územného plánu zóny: „Trnávka-stred“, 
ktorú obstarala Mestská časť Bratislava-Ružinov. Spracovateľ UPN-Z je Ing. arch. P. 
Vaškovič. Po vyhodnotení stanovísk bude predložená orgánom miestnej samosprávy. Územný 
plán bude podkladom pre riadenie územia. Pre zriadenie parkoviska doporučujú  prenájom 
predmetnej časti pozemku počas výstavby. Zároveň zobrali na vedomie výhľadovú ponuku 
investora odovzdať bezodplatne vybudované parkovacie miesta obci. (č.j.: UARRCS 
9301/2010/2/POR )  
 
Obvodný pozemkový úrad v Bratislave listom 930/3649/2010-HAV zo dňa 30.08.2010, 
doručeným 9.9.2010, zaslal na žiadosť Miestneho úradu m.č. Bratislava-Ružinov „Vyjadrenie 
k uplatneným reštitučným nárokom“  v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ako aj  v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov k stavbe oznámil, (k žiadosti), že žiadosť 
o stavebné povolenie na stavbu „ Bytový dom, Na križovatkách, Bratislava“, bola podaná 
v lehote platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vydaného pod č. 
SU/2007/5595/11/HAN zo dňa 18.6.2007, právoplatného 2.8.2007. Stavebné konanie na 
objekt SO 02- Spevnené plochy, na pozemku 14814/501,14814/502,14814/556, kat. uz. 
Trnávka bolo rozhodnutím zo dňa 31.01.2011 pod č.j.: SU/CS 2094/2011/3/ZHU prerušené. 
Jedným z dôvodov prerušenia bolo, že stavebník nepreukázal iné právo k pozemku parc.č. 
14814/556, kat. uz. Trnávka, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, 
objekt spevnených plôch.  
 
Dňom 1. júla 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa menil 
a dopĺňal zákon Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
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predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom a účelom zákona bolo upraviť a 
sprehľadniť nakladanie s majetkom obcí. Dňa 01.01.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 
507/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  
 
Zákony priniesli zásadné zmeny pri nakladaní s majetkom obce, t. z. aj s majetkom Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý má Mestská časť Bratislava – Ružinov zverený 
do správy. Podľa §9a ods.9) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  „Ustanovenie odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do 
nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 
okrem:  

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3.500 eur 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní 

v kalendárnom mesiaci 
c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých 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.“ 

 
Toho času je možné prenajímať pozemky (nehnuteľnosti) vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy 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 č.138/1991 Zb., okrem   dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov § 9a ods.9 písm. c.) zákona č.138/1991 Zb., (zákon č. 507/2010 Z.Z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov účinný od 
1.1.2011)  
 

Na stránke www.katasterportal.sk je možné zistiť aktuálny stav nehnuteľností (pozemkov a stavieb, a vlastníkov, KM......)  

zapísaných a evidovaných v KN na Správe katastra pre hl.m. SR Bratislavy. 

 
Pri prenájme nehnuteľností (pozemkov) zákonodarca v zákone špeciálne nepoukázal na 
prípady ak žiadateľ, nájomca – vybuduje akúkoľvek stavbu, resp. zrealizuje akúkoľvek 
činnosť v prospech vlastníka pozemku, ako aj v prospech širokej verejnosti, v tomto prípade 
by žiadateľ bezodplatne po kolaudácii odovzdal vlastníkovi pozemku Hlavnému mestu SR 
Bratislave vybudované parkovacie miesta a Hlavné mesto SR Bratislava by ich následne 
odovzdalo do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov. V takomto prípade by bolo 
neprimerane tvrdé, postupovať podľa §9a ods.1 zákona SNR č.138/1991 Zb o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.  
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Vzhľadom na uvedené prenájom časti pozemku parc. č. 14814/556  o výmere 423 m2 na 
vybudovanie parkovacích miest a na vybudovanie príjazdovej rampy v katastrálnom území 
Trnávka, navrhujeme schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  
 ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. 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 obec zriadenú, pričom tento zámer 
musí byť zverejnený počas celej tejto doby.  
 
 
Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie návrh prerokovala dňa 
22.6.2011 o odporúča miestnemu zastupiteľstvu  návrh schváliť. 
 
Výška nájmu: 30 eur/m2/rok  
(423 m2 x 30eur/m2/rok  = 12.690,- eur/ročne). 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava- Ružinov dňa 06.09.2011 materiál prerokovala 
a zobrala ho na vedomie. 
 

 
 

Prílohy:  
1. Žiadosť žiadateľa + doplnenia 
2. Kópia z katastrálnej mapy 
3. Kópia vyznačenia záberu pozemku 
4. Kópia listu  vlastníctva č.1 na parc.č. 14814/556 k.u. Trnávka 
5. Kópia listu vlastníctva 4247 
6. Kópia stanoviska referátu ŽP a VPS č.j.: ZP/CS 15241/2010/2/ZPA 
7. Kópia stanoviska MU ref. územného a regionálneho rozvoja list č.j.: 

UARR/CS9232/2010/2/JKO 
8. Kópia územnoplánovacej informácie pre stabilizované územie  č.j.:  UARR/CS 

9301/2010/2/POR  
9. Kópia stanoviska stavebného úradu mestskej časti č. SU/CS/5437/2011/2/HAN 
10. Kópie rozhodnutia č. 2007/5595-11/HAN 
11. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom 
12. Kópia výpisu z obchodného registra 
13. Kópia stanoviska KFaPČ zo dňa 22.6.2011 
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