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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov: 
 
1) Nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 1723, parc.                
č. 2310/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 171 m2, parc. č. 2310/10 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 3624 m2, parc. č. 2310/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 138 m2, 
parc. č. 2310/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m2, parc. č. 2310/17 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 488 m2, parc. č. 2310/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
331 m2, parc. č. 2310/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 88 m2, parc. č. 2310/20 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 175 m2 a parc. č. 2310/21 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 28 m2, parc. č. 2310/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 965 m2, Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, za účelom usporiadania 
právneho vzťahu k pozemkom, ktoré užíva, za nájomné 13,- Eur/m² ročne, na pozemky pod 
stavbami. 
 
2) Nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 1723, parc.                 
č. 2310/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, parc. č. 2310/7 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 447 m2, parc. č. 2310/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 338 m2 , 
parc. č. 2310/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, spoločnosti BIONERGY, a. s., 
Prešovská 48, Bratislava, za účelom usporiadania právneho vzťahu k pozemkom, ktoré užíva, za 
nájomné 13,- Eur/m² ročne, na pozemky pod stavbami. 
 
3) Spoločný nájom pozemkov, k.  ú. Devínska Nová Ves, zapísaných na LV č. 1723, parc. č. 
2310/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8514 m2, parc. č. 2310/8 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 4741 m2, parc. č. 2310/9 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1464 m2, 
parc. č. 2310/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 44 m2, parc. č. 2310/15 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 146 m2, parc. č. 2310/23 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
942 m2, pre  Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava a pre 
spoločnosť BIONERGY, a. s., Prešovská 48, Bratislava, za účelom usporiadania právneho vzťahu 
k pozemkom, ktoré užívajú za nájomné 4,- Eur/m2 ročne na pozemky, ktoré tvoria prístupové 
cesty,    

 
s podmienkou : 
 
Nájomné zmluvy budú nájomcom podpísané do 30 dní od schválenia v Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomné zmluvy nebudú nájomcom v uvedenej 
lehote podpísané, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
 



Dôvodová správa 
 
 

PREDMET  : Nájom nižšie špecifikovaných pozemkov vo vlastníctve hlavného   
                                               mesta SR Bratislavy   
 
 
ŽIADATE Ľ  : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
    Prešovská 48 
    Bratislava 826 46  
 
 
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU NÁJMU:  
 
parcelné číslo  druh pozemku  výmera v m2  pozn.    
2310/4                  zastavané plochy a nádvoria             171 m2 

2310/5        zastavané plochy a nádvoria     8514 m2 
2310/6        zastavané plochy a nádvoria      105 m2 

2310/7                   zastavané plochy a nádvoria             447 m2 
2310/8                   zastavané plochy a nádvoria     4741 m2 

2310/9                   zastavané plochy a nádvoria           1464 m2  
2310/10                 zastavané plochy a nádvoria           3624 m2 

2310/11                 zastavané plochy a nádvoria             338 m2     
2310/12                 zastavané plochy a nádvoria               19 m2 
2310/13                 zastavané plochy a nádvoria             138 m2 
2310/14                 zastavané plochy a nádvoria               44 m2 

2310/15                 zastavané plochy a nádvoria             146 m2 

2310/16                 zastavané plochy a nádvoria               64 m2 

2310/17                 zastavané plochy a nádvoria              488 m2 

2310/18                 zastavané plochy a nádvoria              331 m2 
2310/19                 zastavané plochy a nádvoria                88 m2 
2310/20                 zastavané plochy a nádvoria              175 m2 

2310/21                 zastavané plochy a nádvoria                28 m2 

2310/22                 zastavané plochy a nádvoria               965 m2 

2310/23                 zastavané plochy a nádvoria               942 m2 

Všetky pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 1723 do vlastníctva hlavného mesta SR 
Bratislavy. Celková výmera pozemkov je 22 832 m², časť pozemkov vo výmere 6072 m² je 
zastavaná stavbami vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., druhá časť 
pozemkov vo výmere 909 m² je zastavaná stavbami vo vlastníctve spoločnosti BIONERGY, a.s. 
Zostávajúcu časť vo výmere 15 851 m² tvoria prístupové cesty k hore uvedeným stavbám.  
 
 
ÚČEL:      majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod čističkou odpadových vôd  
   
 
DOBA NÁJMU: nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú 
 
VÝŠKA NAVRHOVANÉHO NÁJMU 
vychádza zo sadzby 13,- Eur/m² ročne na pozemky pod stavbami, čo pri zastavanej ploche                        
o výmere 6981 m² predstavuje sumu 90753,- Eur ročne, 
výška nájmu pre pozemky, ktoré tvoria prístupové cesty k daným stavbám vychádza zo sadzby             
4 Eur/m² ročne, čo pri výmere 15851 m² predstavuje sumu 63 404,- Eur ročne.      



Výška nájomného je stanovená v súlade s navrhovanou zmenou Rozhodnutia č. 28/2011 primátora 
hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa ustanovujú pravidlá evidencie, realizácie a sledovania 
zmluvných vzťahov hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 
 Spoločnosť BVS, a.s. požiadala o nájom pozemkov uvedených v špecifikácii. Časť   
pozemkov je zastavaná stavbami čističky odpadových vôd vo vlastníctve žiadateľa o nájom a  časť 
tvoria pozemky, na ktorých sú stavby čističky odpadových vôd, vo vlastníctve dcérskej 
spoločnosti žiadateľa, spoločnosti  BIONERGY, a.s. Na zvyšku pozemkov sa nachádzajú 
prístupové cesty k uvedeným stavbám.   
 
 BVS, a.s. je vlastníkom nasledovných stavieb: povodňovej ČS postavenej na parc. č. 
2310/4, monobloku na pozemku parc. č. 2310/10, budovy odvodnenia kalu na parc. č. 2310/13, 
umývacej rampy na parc. č. 2310/16, budovy garáží a dielní na parc. č. 2310/17, prevádzkovej 
budovy na parc. č. 2310/18, trafostanice na parc. č. 2310/19, vstupnej šnek. stanice na parc. č. 
2310/20, lapača štrku na parc. č. 2310/21 a hr. predč. a lap. pies. na parc. 2310/22. Všetky 
vymenované stavby sú zapísané na list vlastníctva č. 921. 
 BIOENERGY, a.s., dcérska spoločnosť žiadateľa, vlastní budovu plynojemu vybudovanú 
na parc. č. 2310/6, budovu kalového a plynového hospodárstva na parc. č. 2310/7, vyhnívajúcu 
a uskladňovaciu nádrž na pozemku parc. č. 2310/11 a kalové a plynové hospodárstvo – kolektor 
na parc. č. 2310/12. Tieto stavby sú zapísané na LV č. 5799. 
  
 BVS požiadala o nájom pozemkov uvedených v špecifikácii, nakoľko v súčasnosti 
prebieha na stavebnom úrade stavebné konanie za účelom rozšírenia danej čističky. Dané konanie 
bolo prerušené. V rozhodnutí o prerušení konania bol žiadateľ o nájom vyzvaný stavebným 
úradom na usporiadanie svojho právneho vzťahu k pozemkom hlavného mesta, nakoľko tieto 
pozemky sú žiadateľom užívané bez právneho dôvodu. V prípade, že žiadateľ o nájom nebude 
mať právny vzťah k pozemkom usporiadaný, príslušný stavebný úrad dané konanie zastaví. 
   
 Na základe uvedeného predkladáme na schválenie nájom vyššie  špecifikovaných 
pozemkov žiadateľovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle “ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nakoľko iný spôsob prenájmu v zmysle citovaného zákona nie je vhodné 
aplikovať pre tento prípad.  
 
 Materiál bol prerokovaný v mestskej rade dňa 1. 12. 2011, kde pri hlasovaní nezískal 
dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
 
STANOVISKÁ K NÁJMU 
Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok.  
Oddelenie mestskej zelene 
Súhlasí s nájmom pozemkov 2310/4 až 23 k. ú. Devínska Nová Ves. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje voči spoločnosti BVS, a.s. a spoločnosti BIONERGY, a.s. žiadne pohľadávky. 
Starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  
Nemá výhrady voči predmetnému nájmu pozemkov. 
 
 











































 


