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R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, do nájmu  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného 
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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  ustanovenia  § 9a ods. 9 písm. c)  zákona SNR  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom častí pozemkov parciel 

registra „E“, v kat. úz. Ružinov, zapísaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy (rozsah nájmu pozemkov je zameraný Geometrickým plánom č. 36315583-124-

2015 na uzatváranie nájomných zmlúv pre dočasný záber a ročný záber, vypracovaným 

spoločnosťou GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., ul. Gen. M.R. Štefánika 42, 911 01 Trenčín zo dňa 

16.10.2015 a Geometrickým plánom č. DZ-UO/RZ-UO/2015 na uzatváranie nájomných 

zmlúv pre dočasné zábery a zábery do jedného roka, vypracovaným spoločnosťou GEO – 

KOD s.r.o., Karloveská 24, 841 05 Bratislava zo dňa 30.1.2015), a to:   

                                      

registra „E“ KN v katastrálnom území Ružinov  

Por 
č. 

Reg 
KN 

Parcela   
číslo 

Druh  
pozemku 

Výmera 

dielu v 

m2 

 

Diel 

GP 

č. 

LV  
č. 

 

Podiel 
Objekt 

diaľn. 

1. „E“ 1363/1 Orná p. 180 D1 7868 1/1 
 

101-00 

2. „E“ 1434/2 Orná p. 232 D85 7868 1/1 203-00 

3. „E“ 1434/2 Orná p. 74 D86 7868 1/1 203-00 

4. „E“ 1454/200 Orná p. 96 D48 7868 1/1 104-00 

5. „E“ 1363/1 Orná p. 241 R1 7868 1/1 401-00 

6. „E“ 1363/1 Orná p. 68 R43 7868 1/1 633-00 

7. „E“ 1434/2 Orná p. 32 R47 7868 1/1 701-00 

8. „E“ 1436 Tr. tráv. porast 265 R49 7868 1/1 701-00 

9. „E“ 1434/2 Orná p. 9 14 7868 1/1 701-00 

ktoré pozemky majú byť prenajaté za účelom dočasného záberu pre objekty: 

 

 101-00       Rýchlostná cesta R7, (manipulačný pás rýchlostnej cesty slúžiaci pre  

                          pohyb staveniskovej dopravy počas výstavby) 

 104-00       Miestna zberná komunikácia Prístavná - Slovnaftská (manipulačný pás  

                          rýchlostnej  cesty slúžiaci pre pohyb staveniskovej dopravy počas 

                          výstavby)  

 203-00        Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1,500 R7 (slúžiaci pre pohyb     

                          staveniskovej dopravy počas výstavby) 

 401-00        Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450 – 0,850 R7  

 633-00        Preložka vzdušného vedenia NN v km, 0,860 R7 

 701-00        Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200 - 4,480 R7 

 

do nájmu  Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 

Bratislava IČO: 35 919 001, za účelom realizácie stavby: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava 

Ketelec – Bratislava Prievoz“ s dobou nájmu na dobu neurčitú 
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Alternatíva 1:  podľa návrhu žiadateľa 

                          za nájomné 7,479 Eur/m2/rok, čo pri výmere 1197 m2 predstavuje  sumu 

8.952,36 Eur/ročne, stanovené Znaleckým posudkom č. 40/2016 a č. 280/2015 

vypracovanými spoločnosťou ÚEOS – Komercia, a.s. Ružová dolina 27, Bratislava, 

zadávaným NDS a.s.   

 

 

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

                          ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za  

                          vecné  bremeno 

                          za nájomné 30,00 Eur/m2/rok (tabuľka 100, položka 11), čo pri výmere    

                          1197 m2  predstavuje  sumu  35.910,00 Eur/ročne. 

 

s podmienkami: 

Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Ružinov. V prípade, že ktorákoľvek z nájomných 

zmlúv nebude nájomcom podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí v príslušnej 

časti uznesenia platnosť (týka sa to pozemkov registra „E“ v kat. úz. Ružinov v tabuľkovej 

časti tohto uznesenia, vedených pod por. č. 1. až 9.,  ktoré nájomca po schválení tohto 

uznesenia dodatočne vylúči z predmetu nájmu pozemkov schváleného týmto uznesením). 

V prípade zúženia predmetu nájmu nájomcom o ktorýkoľvek z pozemkov schválených 

v tomto uznesení zníži sa celková  cena nájmu schválená uznesením o cenu nájmu týchto 

pozemkov. 
 

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

majetku obcí v znení neskorších s odôvodnením: 

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

stavbu  „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, potrebuje žiadateľ 

preukázať k dotknutým pozemkom 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 častí pozemkov registra „E“,  v katastrálnom území Ružinov podľa ust. § 9a ods. 9) 

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

hodného osobitného zreteľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., za účelom majetkovo-

právneho usporiadania pozemkov k stavbe: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – 

Bratislava Prievoz“.  
 

 

ŽIADATEĽ:       Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   

                              so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

                              IČO: 35 919 001 

 

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV: 

Predmetné pozemky registra  „E“ v katastrálnom území Ružinov sú vo vlastníctve Hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy (LV č. 7868) a sú zverené do správy Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov protokolom č. 23/91 zo dňa 30.10.1991. 

 

Register „E“ KN v katastrálnom území Ružinov  

LV č. KN  parcela č. Register Druh pozemku Celková 

výmera  v 

m2 

Podiel  

7868 1363/1 E Orná pôda 441 1/1 

7868 1434/2 E Orná pôda 892 1/1 

7868 1436 E Trvalý trav. por. 535 1/1 

7868 1454/200 E Orná pôda 104 1/1 

 

Tabuľka záberov pozemkov registra „E“ KN v katastrálnom území Ružinov 

Parcela  
registra 

„E“ 

Druh  
pozemku 

LV  
pôvodnej 

Celková 
výmera 

na LV v 

m2 

Diel 

GP 
Výmera 

dielu v 

m2 

predmet nájmu 

Objekt 

Diaľnice 

1363/1 Orná p. 7868 441 D1 180 101-00 

1434/2 Orná p. 7868 892 D85 232 203-00 

1434/2 Orná p. 7868 892 D86 74 203-00 

1454/200 Orná p. 7868 104 D48 96 104-00 

1363/1 Orná p. 7868 441 R1 241 401-00 

1363/1 Orná p. 7868 441 R43 68 633-00 

1434/2 Orná p. 7868 892 R47 32 701-00 

1436 Tr. tráv. 
porast 

7868 535 R49 265 701-00 

1434/2 Orná p. 7868 892 14 9 701-00 

Spolu výmera záberov pozemkov:                                                       1197 m2 
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SKUTKOVY STAV A  ÚČEL: 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola doručená pod číslom 

413/85981/30200/2016  „Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme pozemkov, 

v katastrálnom území Ružinov pre stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – 

Bratislava Prievoz“,  katastrálne územie Ružinov, pozemky KN-E : 

 parc. č.  1363/1, orná pôda, o celkovej výmere 441 m2, diel č. D1, o výmere 180 

m2,  pre objekt 101-00, (dočasný záber), 

 parc. č.  1434/2, orná pôda, o celkovej výmere 892 m2, diel č. D85, o výmere 232 

m2,  pre objekt 203-00, (dočasný záber), 

 parc. č.  1434/2, orná pôda, o celkovej výmere 892 m2, diel č. D86, o výmere 74 

m2,  pre objekt 203-00, (dočasný záber), 

 parc. č.  1454/200, orná pôda, o celkovej výmere 104 m2, diel č. D48, o výmere 96 

m2,  pre objekt 104-00, (dočasný záber), 

 parc. č.  1363/1, orná pôda, o celkovej výmere 441 m2, diel č. R1, o výmere 241 

m2,  pre objekt 401-00, (ročný záber), 

 parc. č.  1363/1, orná pôda, o celkovej výmere 441 m2, diel č. R43, o výmere 68 

m2,  pre objekt 633-00, (ročný záber), 

 parc. č.  1434/2, orná pôda, o celkovej výmere 892 m2, diel č. R47, o výmere 32 

m2,  pre objekt 701-00, (ročný záber ), 

 parc. č.  1436, trvalý trávnatý porast, o celkovej výmere 535 m2, diel č. R49, 

o výmere 265 m2,  pre objekt 701-00, (ročný záber ), 

 parc. č.  1434/2, orná pôda, o celkovej výmere 892 m2, diel č. R14, o výmere 9 m2,  

pre objekt 701-00, (ročný záber ), 

ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č.7868, vlastník  Hlavné mesto SR Bratislava, zverené 

do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov, protokolom č. 23 z 30.10.1991.  

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zabezpečuje pre stavbu diaľnice „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec Bratislava – Prievoz“, majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, 

pozemkov v katastrálnom území Ružinov.  

 

Podľa §139 ods.1 ) zákona 50/1976 Zb.: 

1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým  v spojení „vlastnícke 

alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie: 

a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody 

o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom 

bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 

 

Stavba „Rýchlostná cestu R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ (ďalej aj ako „R7“) 

- prípravu projektu schválila  vláda Slovenskej republiky dňa 26.06. 2003,  uznesením č. 

523/2003. Tranzitná doprava, najmä nákladná je v súčasnosti riešená diaľnicou D1. Tá je však 

v časoch dopravných špičiek veľmi preťažená a v budúcnosti nebude schopná zvládnuť 

rastúcu intenzitu dopravy. Na zlepšenie tejto nepriaznivej situácie je preto nevyhnutné 

vypracovať celý rad opatrení, pričom jedným z prvoradých je vytvoriť diaľničný obchvat a 

odviesť tranzitnú dopravu mimo mesto. Stanoviská pre prvé úseky boli Ministerstvom 

životného prostredia SR vydané v máji 2009. Následne bolo vydané Územné rozhodnutie 

o umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ 

Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-

OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.01.2015.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_16._okt%C3%B3bra_2002_do_4._j%C3%BAla_2006
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%A9ho_prostredia_Slovenskej_republiky
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
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Účelom pripravovanej stavby s výstavbou rýchlostnej  cesty R7 v úseku Bratislava Ketelec – 

Bratislava Prievoz je prepojenie pripravovanej diaľnice D4 v úseku Bratislava, Jarovce – 

Ivanka pri Dunaji, sever po existujúcu križovatku Prievoz na diaľnici D1 s plynulou a 

bezpečnou prevádzkou, ktoré bude kapacitne vyhovujúce požiadavkám dopravného prúdu, 

dopravne, prevádzkovo, technicky výhodné a prijateľné z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo 

a životné prostredie, ako aj z hľadiska plánovaného rozvoja dotknutých mestských častí. 

 

Cestné objekty diaľnice (100, 800): 

 101-00       Rýchlostná cesta R7 (manipulačný pás rýchlostnej cesty slúžiaci pre pohyb     

                         staveniskovej dopravy počas výstavby) 

 104-00       Miestna zberná komunikácia Prístavná – Slovnaftská  (manipulačný pás  

                    rýchlostnej  cesty, slúžiaci pre pohyb staveniskovej dopravy počas 

                          výstavby)  

 203-00        Estakáda Malé Pálenisko na R7 v km 1,500 R7, (slúžiaci pre pohyb     

                          staveniskovej dopravy počas výstavby) 

 401-00        Preložka horúcovodného rozvodu 2xDN700 v km 0,450 – 0,850 R7  

 633-00        Preložka vzdušného vedenia NN v km, 0,860 R7 

 701-00        Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0,200 - 4,480 R7 

 

Výstavbou všetkých stavebných objektov R7, D1 a D4 vznikne významné prerozdelenie 

dopravy v rozhodujúcej komunikačnej sieti takmer celého Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 významne odľahčia Bratislavu od tranzitnej dopravy, 

smerujúcej predovšetkým do Rakúskej republiky a Maďarskej republiky, ale aj významne 

prerozdelia cieľovú dopravu prichádzajúcu cez hranice mesta. Pri vzájomnej koexistencii 

týchto troch vysokokvalitných stavebných objektov sa výrazne odľahčí doprava v 

Bratislave a zároveň vznikne optimálne a efektívnejšie trasovanie ciest automobilovej 

dopravy v rámci územia Bratislavy. 

 

CENA NÁJMU: 

A.)  Podľa ROZHODNUTIA č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa 

ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno, Tabuľka č.100 - 

Tabuľka cien prenájmov nehnuteľného majetku, v položke č. 11 s účelom nájmu: stavebná 

činnosť v lokalite kat. úz. Ružinov, Nivy, Trnávka - nájom 30,00 Eur/ m2/rok. 

    1197 m2    x   30,00 Eur/ m2/rok  =  35.910 Eur/rok 

 

B.) Podľa znaleckých posudkov 

Znalecké posudky predložené žiadateľom (sú k dispozícii na referáte správy NM): 

1. Znaleckým posudkom č. 280/2015 zo dňa 27.08.2015 vo veci stanovenia  všeobecnej 

hodnoty nájmu pozemkov - dielov podľa GP č. DZ-KN/RZ-KN/2015 a GP č. DZ-UO/RZ-

UO/2015, kat. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre účely 

majetkovoprávneho vysporiadania dočasného a ročného záberu stavby: „Rýchlostná cesta R7 

Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, vypracovaným  ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová 

dolina 27, Bratislava, bola zistená všeobecná hodnota nájmov pozemkov v sume 7,479 Eur/ 

m2/rok (časť pozemkov KN-E parc.č. 1363/1,1434/2,1436, kat. úz. Ružinov). 

 

2. Znaleckým posudkom č 40/2016  zo dňa 14.03.2016 vo veci  stanovenia všeobecnej 

hodnoty nájmu pozemkov, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania dočasného a ročného 

záberu stavby: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, kat. úz. 

Ružinov v rozsahu geometrického plánu č. 36315583-124-2015, vypracovaným UEOS – 
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Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava v sume 7,479 EUR/m2/rok (časť pozemku KN-E 

parc.č. 1434/2, kat. úz. Ružinov) 

    1197 m2    x   30,00 Eur/ m2/rok  =  35.910 Eur/rok 

 

V časti LV č. 7868:  POZNÁMKA poznačené: Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania 

a nariadenie ústneho pojednávania,  č. j.: OU-BA-OVBP-2016/82048/GRJ zo dňa 14.9.2016 

v zmysle zákona č. 282/2015 Z. z.  časť pozemku registra E KN parc.č.  1363/1, 1434/2, 

1454/200, 1436,  podľa GP č. 36315583-124/2015 pre dočasný záber, pre účely verejno-

prospešnej stavby – Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, P-2442/16. 

V prípade, ak Mestská časť Bratislava Ružinov - správca nepristúpi k nájmu dotknutých 

pozemkov 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.  

 

Územnoplánovacia informácia a stanovisko z hľadiska ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (UPI 

č.j.: UP/CS 12678/2016/2/UP7): 

Mestská časť Bratislava – Ružinov potvrdzuje, že pre územie v ktorom sa nachádzajú  

uvedené parcely, sú v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy stanovené  nasledovné 

podmienky pre výstavbu: 

DRUH URBANISTICKEJ FUNKCIE – PREDMETNÉ ÚZEMIE:     

302 – distribučné centrá, sklady, stavebníctvo, a súčasne 

1130 – ostatná ochranná a izolačná zeleň 

 

INTENZITA VYUŽITA ÚZEMIA 

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

a doplnkov sú parc. č. 1363/1, 1434/2, 1454/200, 1436 v kat. úz. Ružinov súčasťou rozvo-

jového územia vo vnútornom meste s kódom funkcie 302 – distribučné centrá, sklady, 

stavebníctvo, s kódom E. Význam kódu E – kód vyjadruje povolenú mieru záťaže 

rozvojového územia zástavbou. Stanovuje pre vybrané funkcie intenzitu (mieru) využitia 

rozvojového územia. Pre kód E platí IPP max 1,1. 

Regulácia pre kód E 302 

Max. index podlažných plôch (IPP max) -  1,1 

Max. index zastavaných plôch (IZP max) - 0,50 (t.j. 50% pre riešenú časť územia) 

Min. koeficient zelene (KZ min.) -  0,10 

Priestorové usporiadanie -    zariadenia areálového charakteru, komplexy 

 

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 
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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).  

- V dotyku s parcelou 1454/200 vedie Miestna optická káblová trasa – návrh, Neverejná 

sieť – optická káblová trasa – stav, Optická káblová trasa Sitel – stav, Oblastná 

optická káblová trasa – stav – výkres č. 4.6. Telekomunikácie 

- Cez predmetné územie vedie trasa VTL 4,0MPa – stav a jeho bezpečnostné pásmo – 

stav – výkres č. 4.4. Zásobovanie plynom 

- Cez predmetné územie vedie trasa Verejný vodovod – návrh – výkres č. 4.1. 

zásobovanie vodou 

 

Stanovisko z hľadiska dopravy 
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja dáva z hľadiska dopravy ako príslušný cestný 

správny orgán súhlasné stanovisko s nájmom pozemkov. 

 

Stanovisko z hľadiska životného prostredia a ochrany prírody 

Referát ŽP a VPS z hľadiska životného prostredia k nájom uvedených pozemkov súhlasí  

za nasledujúcich podmienok:  

- na základe zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 47 je vlastník, 

správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, 

najmä ošetrovať a udržiavať. 

 

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. 

 

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, listom OU-BA-PLO -

2016/115723/002-Hav zaslal „Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom“, v zmysle  

zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. Listom č. j.: OU-BA-PLO2016/11723-002-Hav zo dňa  

03.06.2016, oznámil  (ako bolo uvedená aj v tabuľkovej časti), že na PKN parc. č. 1436, kat. 

úz. Ružinov bol v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. uplatnený reštitučný nárok.  

 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov bol doručený,  

na vedomie, list Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy  

č. MAGS OGC 49955/2016/321656, adresovaný Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,  

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, ktorý okrem iného obsahuje, že v prípade realizácie 

inžinierskych sietí v pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy odporúča si k 

stavebnému povoleniu usporiadať vzťah k pozemkom formou uzatvorenia Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a za týmto účelom osloviť Oddelenie dopravy – Referát 

technických činností a špeciálneho stavebného úradu Magistrátu hlavného mesta SE 

Bratislavy. 

 

Prenájom pozemkov podľa ustanovenia §9a ods.9 písm. c) zákona NR SR 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 
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úradnej tabuli a na internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby.   

 

Mestská časť Bratislava - Ružinov podľa ust. § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 12. 10. 2016 na internete a  

na úradnej tabuli svoj zámer prenajať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Ponuka NDS, a.s. na uzatvorenie nájomnej zmluvy – „Rýchlostná cesta R7 Bratislava 

Ketelec – Bratislava Prievoz“, kat. úz. Ružinov  

2. ÚPI č. UP/CS 12678/2016/2/UP7 k prevodu pozemkov v k. ú. Ružinov  

3. LV č. 7868 

4. Situačná mapa k stavbe: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 

Prievoz“, ktorá je súčasťou rozhodnutia č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD  

zo dňa 23. 10. 2014. 

5. Časť ROZHODNUTIA č. OU-BA-OVBP-2014/75043/ZAD zo dňa 23. 10. 2014  

o umiestnení stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“. 

(Vzhľadom na jeho rozsiahlosť je k dispozícii k nahliadnutiu v spise)  

č. NM/CS 9851/2016/AKU) 

6. Kópia GP č.p. DZ-UO/RZ-UO/2015 

7. Kópia GP č.p. 36315583-124-2015 

8. Kópia Vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom  

9. Kópia výpisu z OR 

10. Čiastočná kópia ZP č. 280/2015 

11. Čiastočná kópia ZP č. 40/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































































































