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1. NÁVRH UZNESENIA  
 
 

Miestne zastupite�stvo Mestskej �asti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 
 
 

s c h v a � u j e 
 
 
ako prípad hodný osobitného zrete�a pod�a § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. SNR �. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom �asti pozemku registra „E“ KN, k. ú. Vajnory, 
parc. �. 4185/1 – ostatná plocha vo výmere 43 m2, spolo�nosti DIAMANT Vajnory, s. r. o., I�O: 
50255479, Mileti�ova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov, za ú�elom užívania pozemku pre 
zrealizovanú stavbu „Polyfunk�ný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy 
a SO 08-1 Premostenie potoka“, na dobu neur�itú� odo d�a ú�innosti nájomnej zmluvy, za 
nájomné vo výške 8,00 Eur/m²/rok. Nájomná zmluva so spolo�nos�ou DIAMANT Vajnory, s. r. o. 
bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia Miestnym zastupite�stvom Mestskej �asti 
Bratislava-Vajnory. V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 
uznesenie stráca platnos�. 
 

Navrhovaný nájom �asti pozemku parc. �. 4185/1 vo výmere 43 m2
, k. ú. Vajnory, pre 

spolo�nos� DIAMANT Vajnory, s. r. o., predkladáme ako prípad hodný osobitného zrete�a pod�a 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR �. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
z dôvodu, že žiadate� na predmetnej �asti pozemku zrealizoval stavbu - spevnené plochy a 
premostenie potoka a nájomnou zmluvou potrebuje preukáza� svoj vz�ah k pozemku v konaní pred 
stavebným úradom pod�a § 139 ods.1 zákona �. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 
 

Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú � a 
 

miestnemu zastupite�stvu prerokova� návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zrete�a 
týkajúceho sa nájmu �asti pozemku parc. �. 4185/1 vo výmere 43 m2

, k. ú. Vajnory, pre 
spolo�nos� DIAMANT Vajnory, s. r. o., za ú�elom užívania pozemku pre zrealizovanú stavbu 
„Polyfunk�ný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy a SO 08-1 
Premostenie potoka“. 
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Mestská �as� Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy, a to s pozemkom registra „E“ KN parc. �. 4185/1 – ostatná plocha vo výmere 
1 642 m2, zapísaným na liste vlastníctva �. 5389, okres Bratislava III, obec Bratislava-Vajnory, 
katastrálne územie Vajnory, na základe Protokolu �. 70/91 zo d�a 30.09.1991 o zverení majetku 
hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy 
Mestskej �asti Bratislava-Vajnory. 

 
Mestskej �asti bola d�a 12.07.2021 doru�ená žiados� spolo�nosti DIAMANT Vajnory, s. r. o. 

o nájom �asti pozemku parc. �. 4185/1 REG. „E“ k. ú. Vajnory na užívanie pozemku pre 
zrealizovanú stavbu „Polyfunk�ný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy 
a SO 08-1 Premostenie potoka“. Predmetná �as� nájmu pozemku je oddelená od parcely �. 4185/1 
geometrickým plánom �. 1/2019 a vytvorená nová parcela s �íslom 2819/3 o ploche 43 m2. Na 
uvedenej �asti pozemku je zrealizované premostenie potoka a spevnené plochy (prístupová 
komunikácia) na základe povolení: 

� Územné rozhodnutie �. OS-63/2009/MOK-2 zo d�a 15.01.2009, právoplatné d�a 
19.01.2009, 

� Zmena územného rozhodnutia �. OS-430/2010/MOK-2 zo d�a 12.8.2010, právoplatné 
d�a 19.08.2010, 

� Stavebné povolenie �. OS-429/2010/MOK-2 zo d�a 27.11.2010, právoplatné d�a 
29.11.2010, 

� Stavebné povolenie �. OS-479/2018/JAR-4 na stavbu „Polyfunk�ný dom DIAMANT 
Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy a SO 08-1 Premostenie potoka“ zo d�a 
08.10.2018, právoplatné d�a 16.10.2018, 

� Stavebné povolenie �. OS-218/2019/JAR-2 na zmenu stavby pred dokon�ením na 
stavbu „Polyfunk�ný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy 
a SO 08-1 Premostenie potoka“ zo d�a 28.02.2019, právoplatné d�a 04.03.2019. 
 

Spolo�nos� DIAMANT Vajnory, s. r. o. žiada mestskú �as� o uzavretie nájomnej zmluvy na 
parcelu 2819/3 o ploche 43 m2, vytvorenej geometrickým plánom �. 1/2019. 

 
Stanovisko mestskej �asti: 
NAVRHOVANÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO: 
8,00 Eur/m2/rok, �o pri výmere 43 m² predstavuje 344,00 Eur ro�ne - stanovené pod�a 
Rozhodnutia �. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú ceny 
prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno (položka 12)  
 
DOBA NÁJMU:  
nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neur�itú odo d�a ú�innosti nájomnej zmluvy  
 

Nako�ko sa prenájom pozemku uzatvára na obdobie dlhšie ako 10 dní v kalendárom mesiaci, 
navrhujeme schváli� tento nájom ako prípad hodný osobitného zrete�a pod�a �l. 18 ods. 1 
písm. c) Zásad hospodárenia v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov s tým, že miestne zastupite�stvo musí rozhodnú� trojpätinovou 
vä�šinou prítomných poslancov. 

 
Mestská �as� v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona �. 138/1991 Zb. a v zmysle �l. 18 Zásad 

hospodárenia zverejnila svoj zámer prenaja� �as� pozemku za ú�elom užívania pre zrealizovanú 
stavbu premostenie potoka a spevnené plochy, ako prípad hodný osobitného zrete�a, na 
internetovej stránke mestskej �asti ako aj na úradnej tabuli mestskej �asti. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 6/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 02. septembra 2021  

 

 

 

 

 

K bodu 10: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra 

„E“ parc. č. 4185/1 –  ostatná plocha vo výmere 43 m2, spoločnosti DIAMANT Vajnory, s. r. o., za 

účelom užívania pozemku pre zrealizovanú stavbu „Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, 

SO 08 Spevnené plochy a SO 08-1 Premostenie potoka“ 

 

 

Uznesenie k bodu 10: 

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku návrh prerokovali a odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „E“ parc. č. 4185/1 –  ostatná plocha vo výmere 43 m2, 

spoločnosti DIAMANT Vajnory, s. r. o., za účelom užívania pozemku pre zrealizovanú stavbu 

„Polyfunkčný dom DIAMANT Bratislava-Vajnory, SO 08 Spevnené plochy a SO 08-1 Premostenie 

potoka“ 

 

 

Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa: 
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 06.09.2021 

 

 

 

Prevzal:    

 


