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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 pozemkov registra „E“ v k. ú. Vajnory, 
parc. č. 4216 – ostatná plocha, parc. č. 4217 – ostatná plocha a parc. č. 4149/3 – ostatná plocha 
v celkovej výmere 1 154 m2 za podmienok uvedených v Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve 
a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoVB-304/2015/ 

Vajnory/1947/RumDa zo dňa 15.10.2015 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Dúbravská 
cesta 14, 841 04 Bratislava, za účelom dočasného záberu počas realizácie stavby „Diaľnica D4 

Bratislava, Ivanka sever – Rača“, za nájomné vo výške 5,155 €/m2/rok. Dodatok č. 1 bude 

podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-

Vajnory. V prípade, že dodatok nebude do tohto termínu podpísaný, toto uznesenie stráca 
platnosť. 
 

 

Prenájom časti pozemkov registra „E“ v k. ú. Vajnory, parc. č. 4216 – ostatná plocha, parc. 

č. 4217 – ostatná plocha a parc. č. 4149/3 – ostatná plocha v celkovej výmere 1 154 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 potreby 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré Národná diaľničná spoločnosť, a. s. potrebuje 
počas realizácie stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“. Realizácia stavby je vo 
verejnom záujme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pozemkov registra „E“ v k. ú. Vajnory, parc. č. 4216 – ostatná plocha, 
parc. č. 4217 – ostatná plocha a parc. č. 4149/3 – ostatná plocha v celkovej výmere 1 154 m2 pre 

Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, za účelom dočasného 
záberu počas realizácie stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“. 
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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. 4216 – ostatná plocha vo 

výmere 7 690 m2 , parc. č. 4217 – ostatná plocha vo výmere 3 069 m2 a parc. č. 4149/3 – ostatná 
plocha vo výmere 416 m2, zapísaným na liste vlastníctva č. 5389, okres Bratislava III, katastrálne 
územie Vajnory. 

 

 Národná diaľničná spoločnosť zabezpečuje majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností – 

pozemkov v dočasnom zábere stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“ v k. ú. 
Vajnory. Na uvedenú stavbu bolo Okresným úradom v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej 

politiky vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. OÚ-BA-OVBP2-2014/58426/ZAV, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2014. 
 Mestská časť Bratislava-Vajnory ako prenajímateľ uzatvorila s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou, a. s. Nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena      
č. 30703/NZaZoVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa (interné číslo 184/2015/NZ) zo dňa 
15.10.2015 na nájom pozemkov par. č. 4217 a parc. č. 4216 v celkovej výmere 816 m2 

v dočasnom zábere do 1 roka a parc. č. 4149/3, 4121/2, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526 a 5527 

v celkovej výmere 1 013 m2 v dočasnom zábere na obdobie 3 rokov. V zmysle Článku VIII. bod 
8.4 „prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby 
v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu 

s dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka a/alebo dočasného záberu na dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve“. 

V zmysle predmetného bodu zaslala dňa 01.04.2019 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. mestskej 
časti návrh Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve, ktorým sa upresňujú jej podstatné náležitosti, 
a to predmet nájmu, doba nájmu a celková finančná náhrada nájmu.   
 

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 9 : 

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena č. 30703/NZaZoBVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa (číslo mestskej časti 
184/2015/NZ) na pozemky p.č. 4216, 4217, 4149/3 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 
Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Uznesenie k bodu 9: 
 

Prítomní členovia finančnej komisie, správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu 
prerokovať a schváliť  uzatvorenie Dodatoku č. 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoBVB-304/2015/Vajnory/1947/RumDa (číslo 
mestskej časti 184/2015/NZ) na pozemky p.č. 4216, 4217, 4149/3 pre Národnú diaľničnú 
spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09  Bratislava 
 

Počas rokovania a hlasovania bodu 9 bola neprítomná p. Mgr. J. Muchová. 
 

Hlasovanie:    za: 8        proti: 0  zdržal sa: 0 

     

 

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 11.04.2019 

 

 

 

 

 

 








































