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1. NÁVRH UZNESENIA  

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 
 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „E“ v k. ú. Vajnory, 
parc. č. 5439 – orná pôda vo výmere 0,5 m2 pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, za účelom umiestnenia monitorovacieho 
objektu a následných vstupov na pozemok z dôvodu odberu vzoriek podzemných vôd, na obdobie 

15 rokov od účinnosti dohody. Nájom za užívanie pozemku bol navrhnutý v sume 30,00 EUR 

ročne. Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu bude podpísaná do 60 dní od schválenia 
uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Vajnory. V prípade, že dohoda 

nebude do tohto termínu podpísaná, toto uznesenie stráca platnosť. 
 

 

Prenájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 5439 – orná pôda vo výmere 0,5 m2 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR            
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že Výskumný ústav 
vodného hospodárstva, ako štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Ministerstva životného prostredia SR, plánuje na predmetnej časti pozemku nízkej výmery 
vybudovať monitorovací objekt pre potreby realizácie projektu „Skvalitnenie účelovej 
monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 

Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „E“ v k. ú. Vajnory, parc. č. 5439 – orná pôda vo 
výmere 0,5 m2 pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála           
L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, za účelom umiestnenia monitorovacieho objektu a následných 
vstupov na pozemok z dôvodu odberu vzoriek podzemných vôd. 
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3.  DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 Mestská časť Bratislava-Vajnory hospodári so zvereným majetkom vo vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, a to s pozemkom registra „E“ parc. č. 5439 – orná pôda vo výmere 
36 m2, zapísaným na liste vlastníctva č. 5389, okres Bratislava III, katastrálne územie Vajnory. 

 

 Mestskej časti bola dňa 6.3.2019 doručená žiadosť od spoločnosti IN SITU P&R, s.r.o., 
Hydrogeológia, ochrana a tvorba životného prostredia, Malá 15, 811 02 Bratislava, o súhlas 
s umiestnením jedného  monitorovacieho objektu (vrtu) VÚVH na pozemku registra E parc.         

č. 5439 – orná pôda. Nájomcom (užívateľom) časti pozemku o výmere 0,5 m2 bude Výskumný 
ústav vodného hospodárstva, ktorý v rámci projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete 
VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ poveril spoločnosť IN SITU P&R, s.r.o. 

na všetky úkony v súvislosti s realizáciou činností, vrátane rokovaní s majiteľmi jednotlivých 
nehnuteľností. Súčasťou vykonávaných prác je aj vstup na pozemky, na ktorých budú situované 
monitorovacie objekty, získanie potrebných povolení, ako aj získavanie súhlasov s umiestnením 
monitorovacích objektov. Geologické práce budú pozostávať z vyhĺbenia jedného vrtu 
s priemerom vŕtania 200 mm a hĺbkou približne 10 m, podrobný popis realizačných prác na 
lokalite je uvedený v Prílohe č. 5 žiadosti spoločnosti IN SITU P&R, s.r.o.. 
 

 

Navrhujeme schváliť tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa Čl. 18 
ods. (1) písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Vajnory 

a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „Zásady 
hospodárenia“) v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov s tým, že miestne zastupiteľstvo musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. 

 

Mestská časť v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. a v zmysle článku 18 
Zásad hospodárenia zverejnila svoj zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
na internetovej stránke mestskej časti ako aj na úradnej tabuli mestskej časti. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 3/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 11. apríl 2019   

 

 

 

 

K bodu 8 : 

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 5439 – orná pôda vo výmere 0,5 m2 v k. ú. Vajnory, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pre Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava za účelom umiestnenia monitorovacieho 
objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd 

Uznesenie k bodu 8: 
 

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať a schváliť žiadosť na nájom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava za účelom umiestnenia monitorovacieho 
objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd 
a odporúčajú požiadať Výskumný ústav o zverejňovanie výsledkov na webovej stráne Vajnory. 
Hlasovanie:   za: 9        proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.04.2019 

 

 

 

  

 

 


































