
 
 

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV 
 
Materiál na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov 
dňa 17.04.2018 
 

N á v r h  
na nájom pozemku registra „C“ parc. č.1197/195, katastrálne územie Ružinov za účelom 
vybudovania kontajnerového stojiska pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov-Dom na Exnárovej ulici číslo 17 a 19, so sídlom Exnárova 3129/19, 821 03 
Bratislava, IČO: 31819222 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. Ignác Olexík, PhD., v. r.                                              1. Návrh uznesenia do MZ 
prednosta                                                                                           2. Dôvodová správa 
                                                                                                           3. Prílohy 
 
 
Zodpovední: 
MVDr. Marián Gajdoš, v. r. 
zástupca starostu 
 
 
JUDr. Eva Poprendová, v. r. 
vedúca odboru právneho 
a správy majetku 
 
 
JUDr. Alica Kučerová, v. r. 
vedúca referátu správy 
nehnuteľného majetku 
 
 
Spracovateľ: 
JUDr. Lenka Pieterová, v. r. 
referát správy nehnuteľného 
majetku 
 
 
Materiál bol prerokovaný v MR dňa 20.03.2018 
Materiál bol prerokovaný v KFPČaI dňa 28.03.2018 

 
 

Bratislava, marec 2018 
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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 
 
 
 

s ch v a ľ u j e 
 
nájom pozemku registra „C“ zapísaného na liste vlastníctva č. 7868, 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, katastrálne územie Ružinov: 

• parc. č. 1197/195, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 10 m2,  
nájomcovi: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov-Dom na Exnárovej ulici 
číslo 17 a 19, so sídlom Exnárova 3129/19, 821 03 Bratislava, IČO: 31819222, za účelom 
vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu súp. č. 3129, Exnárova 17,19 na 
pozemkoch parc. č. 1234/6, parc. č. 1234/7, katastrálne územie Ružinov evidovanom na LV č. 
4332, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok. 
 
Odôvodnenie: 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obyvatelia bytového domu súp. č. 3129 na 
Exnárovej ulici číslo 17 a 19 si potrebujú zabezpečiť vybudovaním nového, uzamykateľného  
kontajnerového stojiska čistotu a poriadok v okolí kontajnerov, ako aj zamedziť prístupu iným 
osobám, ktorým nebolo kontajnerové stojisko určené. 
 
Prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. Zámer prenájmu sa zverejňuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Ružinov. V prípade, že nájomná zmluva nebude 
nájomcom v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.  
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Dôvodová správa 

 
 
PREDMET :  Návrh na nájom pozemku registra „C“ parc. č. 1197/195, kat. územie Ružinov 
 
ŽIADATE Ľ:  Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov-Dom na Exnárovej 

ulici číslo 17 a 19, so sídlom Exnárova 3129/19, 821 03 Bratislava, IČO: 
31819222 

 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU :  
 
parc. č.            výmera v m²            druh pozemku                     kat. územie             LV 
1197/195               10                        ostatné plochy                      Ružinov                   7868 
 
VLASTNÍCKE VZ ŤAHY:  
Pozemok parc. č. 1197/195–ostatné plochy o  celkovej výmere 10 m², kat. územie Ružinov je, 
ako parcela registra „C“, evidovaný v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy. Predmetný pozemok bol zameraný a odčlenený z pozemku registra „C” parc. č. 
1197/101 geometrickým plánom číslo 34/2016 zo dňa 31.10.2016, úradne overeným pod 
číslom 2374/16 dňa 09.11.2016, ktorý bol Protokolom č. 23/91 zo dňa 30.10.1991, zverený do 
správy mestskej časti Bratislava–Ružinov.  
 
SKUTKOVÝ STAV A Ú ČEL: 
 
Sekcia správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy postúpila, z titulu 
príslušnosti Mestskej časti Bratislava–Ružinov na priame vybavenie žiadosť Spoločenstva 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov-Dom na Exnárovej ulici číslo 17 a 19, so sídlom 
Exnárova 3129/19, 821 03 Bratislava, IČO: 31819222  vo veci nájmu pozemku registra „C“ 
parc. č. 1197/195, kat. územie Ružinov, za účelom vybudovania nového, uzamykateľného 
kontajnerového stojiska. V súčasnosti bytový dom súp. číslo 3129, Exnárova 17-19 (vlastníci 
bytov a nebytových priestorov stavby so súp. č. 3129 sú evidovaní na LV č. 4332), má 
otvorené kontajnerové stojisko umiestnené v tesnej blízkosti miestnej komunikácie Exnárova 
ulica. Na spevnenej ploche sú umiestnené 2 nádoby na zmiešaný odpad a 1 nádoba na plasty. 
Navrhované kontajnerové stojisko bude vybudované podľa žiadateľom predloženej 
projektovej dokumentácie v mieste pôvodného kontajnerového stojiska a bude uzatvorené 
(klietka z ľahkej oceľovej konštrukcie a sieťoviny, s rozmermi stojiska 1860 x 5340mm, 
zohľadnený je aj previs strechy, výmera plochy bude 9,93 m²). Prístup z komunikácie 
Exnárová ulica bude zachovaný. Prenájom pozemku pod kontajnerovým stojiskom schválilo 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov-Dom na Exnárovej ulici číslo 17 a 19 
na zhromaždení dňa 19.05.2016 (zápisnica Add bod 6). 
 
STANOVISKÁ ODBORNÝCH ÚTVAROV M Č: 
 
Podľa územnoplánovacej informácie a stanovísk príslušných odborných útvarov mestskej 
časti Bratislava–Ružinov č. UP/CS 13895/2017/2/UP8, pre územie, v ktorom sa nachádza 
pozemok registra „C“ parc. č.1197/195, kat. územie Ružinov je v platnom Územnom pláne 
hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007, v znení zmien a doplnkov stanovené funkčné 
využitie územia: kód funkcie 202, územia občianskej vybavenosti, občianska vybavenosť 
lokálneho významu. Ide o územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb 
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a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. 
Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické 
vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. 
 
V zmysle platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007 v znení zmien 
a doplnkov je parc. č. 1197/195 v kat. území Ružinov súčasťou územia, ktoré je definované 
ako stabilizované územie. 
SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD: 
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2007 
ZaD 01– Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy,  2009 
ZaD 02- Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 2012 
ZaD 03-Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, 2014  
ZaD 05-Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (s účinnosťou od 10. 11. 2014)  
 
UPOZORNENIE: 
Podľa ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, kapitola C.14.4.1: 
Ochranné pásma dopravných systémov–sa požaduje rešpektovať o. i. ochranné pásma 
letiska, heliportov a leteckých pozemných zriadení, a to o. i. Letiska M. R. Štefánika, 
Bratislava.  

Stanovisko z hľadiska dopravy 
Z hľadiska dopravy s navrhovaným prenájmom pozemku bol vyslovený súhlas. 
 
Stanovisko z hľadiska životného prostredia  
Z hľadiska životného prostredia  s navrhovaným prenájmom pozemku bol vyslovený súhlas. 
 
ZÁVER  
Mestská časť Bratislava-Ružinov  o d p o r ú č a prenájom pozemku registra „C“, parc. č. 
1197/195–ostatné plochy o celkovej výmere 10 m² v kat. území Ružinov. 
 
Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný listom č. OU-BA-PLO-2017/114063 
zo dňa 06.09.2017 zaslal na žiadosť Miestnemu úradu MČ Bratislava-Ružinov  „Vyjadrenie 
k uplatneným reštitučným nárokom“, kde oznámil, že v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. 
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, v zmysle 
zákona NR SR č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení 
zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v znení neskorších predpisov nebol uplatnený reštitučný nárok oprávnenou 
osobou na pozemkovoknižné pozemky parc. č. 465 a parc. č. 466/300 v katastrálnom území 
Ružinov na ktorých sa nachádza pozemok parc. č. 1197/195. 
 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného 
prostredia a stavebných činností, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene listom 
č. MAGS OZP 48822/2016-307/413 zo dňa 26.07.2016 vo svojom stanovisku k žiadosti 
žiadateľa súhlasil s nájmom pozemku registra „C“ parc. č. 1197/195, kat. územie Ružinov za 
účelom budovania kontajnerového stanovišťa určeného bytovému domu Exnárova 17 a 19 za 
nasledovných podmienok: 
- Stanovište kontajnerov je drobná stavba v zmysle stavebného zákona a jeho budovanie 
podlieha ohláseniu drobnej stavby na Stavebnom úrade. 
- Kontajnerové stanovište bude rozmermi zodpovedať umiestneniu 4 ks 1 100 l kontajnerov, 
z toho 2 ks kontajnerov na zmesový komunálny odpad a 2 ks 1 100 l kontajnerov na triedený 
zber papiera a plastov.  
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Kontajner na sklo bude umiestnený na spevnenej ploche pri kontajnerovom stanovišti tak, aby 
bol dostupný zvozovej technike oprávnenej osoby.(Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 
1,4 m a 1,1 m (š,h) pri otvorení veka je 1,4 m x 1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
umiestňovať kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými kontajnermi je 
potrebné zachovať vzdialenosť 0,15 – 0,30 m. Za účelom vyprázdňovania kontajnerov 
a manipulácie s nimi potrebuje oprávnená osoba 1,4 m, pričom to je zároveň potrebná 
minimálna šírka pre vchod/východ stanovišťa.) 
- Správca nehnuteľností zabezpečí dodanie kontajnera na zber papiera a na zber skla. Pre 
umiestnenie kontajnera na sklo zabezpečí dobudovanie spevnenej plochy. 
- Podlaha stanovišťa kontajnerov-zariadenia na nádoby na odpadky má byť spevnená, 
nepriepustná, vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná. Stanovište má byť zastrešené plnou 
strechou a označené tabuľkou na viditeľnom mieste, aby bolo zrejmé, ktorému bytovému 
domu je stanovište určené. Prístupová cesta do stanovišťa musí mať hladký povrch bez 
prekážok a zábran, zošikmenou plochou bez obrubníkov, nie vzdialenejšia ako 10 m od 
hlavnej komunikácie prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby 
- Najvhodnejšie riešenie pre uzamykanie stanovišťa je DEK systém, príp. univerzálny kľúč po 
dohode s oprávnenou osobou. V inom prípade je správca povinný zabezpečiť prístup do 
stanovišťa za účelom vyprázdnenia kontajnerov. 
- Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov, ktorým je stanovište určené sú 
povinní udržiavať čistotu na stanovišti a jeho okolí, ako aj v okolí kontajnera na sklo, 
neukladať komunálne odpady mimo zberných nádob, kontajnerov a drobné stavebné odpady 
a elektrozariadenia z domácností ukladať len na vyhradené miesta určené všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016, nie na stanovište kontajnerov 
a jeho okolie. V prípade, že sa na stanovišti a jeho okolí, mimo kontajnerov bude nachádzať 
odpad sú povinní vlastníci prostredníctvom správcu nehnuteľností, spoločenstva vlastníkov 
bezodkladne zabezpečiť odstránenie odpadu na náklady vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytových domov, ktorým je stanovište určené bez ohľadu na to, akým spôsobom 
k rozpornému uloženiu odpadov došlo. 
 
Prenájom pozemku navrhujeme schváliť podľa § 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, 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.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obyvatelia bytového domu súp. č. 3129 na 
Exnárovej ulici číslo 17 a 19 si potrebujú zabezpečiť vybudovaním nového, uzamykateľného  
kontajnerového stojiska čistotu a poriadok v okolí kontajnerov, ako aj zamedziť prístupu iným 
osobám, ktorým nebolo kontajnerové stojisko určené. 
 
Nájomné 5,00 Eur/m²/rok, bolo určené v zmysle ROZHODNUTIA č. 33/2015 primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej 
odplaty za vecné bremeno, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 01. 2016–Tabuľka č. 100, položka 
193 – kontajnerové stojiská. 
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Materiál bol prerokovaný v Porade starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 
06.02.2018, v ktorej bol odsúhlasený predmetný nájom. 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Ružinov dňa 20.03.2018 prerokovala návrh na nájom 
pozemku registra „C“ parc. č.1197/195, katastrálne územie Ružinov (LV č. 7868) z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, miestna rada predložený materiál zobrala na 
vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu nájom predmetného pozemku schváliť. 
 
Komisia finančná podnikateľských činností a informatizácie dňa 28.03.2018 prerokovala 
návrh na nájom pozemku registra „C“ parc. č.1197/195, katastrálne územie Ružinov (LV č. 
7868) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predložený materiál zobrala na 
vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu nájom predmetného pozemku schváliť. 
 
Bol zverejnený zámer na prenájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, pozemku registra „C“ parc. č. 
1197/195, katastrálne územie Ružinov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov 
od 27.03.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: kópie 
1. Kópia z KM s vyznačením parc. č. 1197/195, kat. územie Ružinov. 
2. List č. č. MAGS OZP 48822/2016-307/413-odstúpenie žiadosti+prílohy: list zo dňa  
    03.05.2016, list zo dňa 26.01.2017, kópia z KM s vyznačením KS 
3. Žiadosť zo dňa 22.02.2017 
4. Doplnenie podania zo dňa 28.04.2017 
5. Doplnenie podania zo dňa 06.06.2017 2x 
6. LV č. 7868 
7. Pôdorys-pôvodný stav KS 
8. Časť projektu KS–Výkres č.1, Výkres č.3 
9. Technická správa 
10. Územnoplánovacia informácia a stanovisko č. UP/CS 13895/2017/2/UP8 
11. Vyjadrenie k uplatneným reštitučným nárokom č. OU-BA-PLO-2017/114063 
12. Vyjadrenie Magistrátu hl.m.SR Bratislavy č. MAGS OZP 48822/2016-307/413  
13. Výpis z registra MV SR  
14. ROZHODNUTIE č. 33/2015 účinné od 01. 01. 2016 s prílohou č. 1 - Tabuľka č. 100.  
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