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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

1. Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo dňa     
    29.09.2011 takto: 
 
 text v znení : 
    „Odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy po celú dobu nájmu“   
 
    sa nahrádza textom v znení: 
   „Odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na dobu určitú 20 rokov“ 
 
2. Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa     
    01.03.2012 takto : 
 
     text v znení :  
    „na dobu neurčitú“ nahrádza textom v znení : „na dobu určitú 20 rokov“,    
  
 
s podmienkami:   
  
1. Dodatky k nájomným zmluvám budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia uznesenia 
 v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že dodatky k nájomným zmluvám v tejto lehote nebudú 
 nájomcom podpísané toto uznesenie stratí platnosť.  
 
2. Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi do 60 dní od nadobudnutia účinnosti dodatkov 
 k nájomným zmluvám geometrické plány, ktorými bude špecifikovaný predmet nájmu 
 v nájomných zmluvách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET :    Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 
   264/2011 zo dňa 29.09.2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR 
   Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 01.03.2012 
      
 
SKUTKOVÝ STAV :  
 
 Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy schválilo nájom pozemku registra „C“ parc. 
č. 2917/6 v k. ú. Rača uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo 
dňa 29.09.2011, združeniu Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur (ďalej len 
„združenie“). Z dôvodu prijatia vyššie uvedeného uznesenia uzavrelo hl. mesto SR Bratislava ako 
prenajímateľ Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0736-11-00 zo dňa 28.10.2011 s vyššie uvedeným 
združením ako nájomcom (ďalej len „zmluvné strany“), za účelom vybudovania a užívania stavby 
cyklochodníka spájajúceho mestskú časť Bratislava - Rača, mestskú časť Bratislava - Vajnory 
a obec Svätý Jur.    
Uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 01.03.2012 bol 
schválený nájom pozemkov registra „C“ parc.č. 2688, parc. č. 2681/1, parc.č. 2686/5, parc. č.  
623/3, parc. č.  2714/1 a parc. č. 2696 v k. ú. Vajnory, spolu o výmere 905,33 m2. Zmluvné strany 
uzatvorili dňa 21.03.2012 Zmluvu o nájme pozemku č. 08-83-0195-12-00, predmetom ktorej sú 
vyššie uvedené pozemky, za účelom vybudovania a užívania stavby cyklochodníka spájajúceho 
mestskú časť Bratislava - Rača, mestskú časť Bratislava - Vajnory a obec Svätý Jur.   
Listom zo dňa 29.03.2012 nájomca požiadal oddelenie nájmov nehnuteľností magistrátu o zmenu 
doby nájmu uvedenej v Čl. II ods. 1 nájomných zmlúv, na dobu určitú 20 rokov, z dôvodu 
požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „riadiaci orgán“) 
nevyhnutnej k schváleniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt, ktorý je podporovaný na úrovni územnej samosprávy nielen 
Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Bratislava – Rača ale aj Bratislavským 
vyšším územným celkom a bude financovaný v rámci čerpania eurofondov z operačného programu 
bratislavský kraj (OPBK), ktorého výzvu bude vyhlasovať riadiaci orgán pre OPBK, opatrenie 1.1 
regenerácia osídiel/zachovanie a podpora prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Riadiaci orgán odporučil nájomcovi rešpektovať podmienku 
k preukázaniu iných užívacích práv k nehnuteľnostiam napr. formou nájomnej zmluvy, na dobu 
určitú v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu a zároveň ukončenie 
nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa nehnuteľností – pozemkov nie je možné po dobu 5 rokov 
po ukončení realizácie aktivít projektu.         
 



















Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy      
č. 264/2011 zo dňa 29. 09. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 01. 03. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného 
osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú. Vajnory, združeniu 
Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure  

 Kód uzn.: 5.3 
5.3.1 
5.3.5 

 

Uznesenie č. 488/2012 
     zo dňa 12. 04. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča   

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť: 
 

1.   Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo 
dňa 29. 09. 2011 takto: 

 text v znení: 
       „Odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy po celú dobu nájmu,“   
 
       sa nahrádza textom v znení: 
      „Odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na dobu určitú 20 rokov,“. 
 

2.   Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo 
dňa 01. 03. 2012 takto: 

      text v znení:  
      „na dobu neurčitú“ nahrádza textom v znení: „na dobu určitú 20 rokov,“.     
  
s podmienkami:   
  

1.  Dodatky k nájomným zmluvám budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia 
uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že 
dodatky k nájomným zmluvám v tejto lehote nebudú  nájomcom podpísané, toto 
uznesenie stratí platnosť.  

 

2.  Nájomca je povinný predložiť prenajímateľovi do 60 dní od nadobudnutia účinnosti 
dodatkov  k nájomným zmluvám geometrické plány, ktorými bude špecifikovaný 
predmet nájmu v nájomných zmluvách.  

- - - 

 







 


