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  Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pozemky a nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a to: 
 
- nájom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 – zastavané 
plochy a nádvorie vo výmere 1 m²  
a parc. č. 432/11 - zastavané plochy a nádvorie vo výmere 1 m², spolu vo výmere 2 m², zapísané 
na LV č. 4184, za účelom umiestnenia kontajnerov Fixpoint, ktoré slúžia na bezpečné odhodenie 
použitých injekčných striekačiek, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za 
nájomné v sume:  
Alternatíva 1  
1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  
Alternatíva 2  
6,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 2 m² predstavuje ročne sumu 12,00 Eur 
 
- nájom časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, registra „C“ parc. č. 4027/46 – ostatná plocha 
vo výmere 1 572 m², parc. č. 4027/47 – ostatná plocha vo výmere 177 m², parc. č. 15420/13 – 
ostatná plocha vo výmere 896 m², parc. č. 4021/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 m², 
parc. č. 4027/32 – ostatná plocha vo výmere 779 m², spolu vo výmere 3 427 m², za účelom 
realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia, II. etapa“, na 
dobu neurčitú, za nájomné: 
Alternatíva 1 
1,00 Eur/rok,  
Alternatíva 2 
1. 30,00 Eur/m²/rok, za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri 
výmere 3 427 m² predstavuje sumu ročne 102 810,00 Eur, 
2. 19,00 Eur/m²/rok, za obdobie od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo pri výmere 3 
427 m² predstavuje ročne sumu 65 113,00 Eur, 
 
- nájom nehnuteľnosti – časť strechy spolu vo výmere 454,10 m², na stavbe súpis. č. 5100, 
postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, za účelom nájmu: 
- vybudovanie a užívanie terasy (vonkajšej botanickej, prírodovednej a relaxačnej) - vo výmere 
176,70 m², 
- vybudovanie a užívanie dočasnej prístavby školy z montovaných kontajnerov (špeciálne 
učebne, chodba, kabinet učiteľov) - vo výmere 277,40 m², 
na dobu určitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do 07. 10. 2040, za nájomné 17,00 
Eur/m²/rok,  čo predstavuje ročne sumu v sume 7 719,70 Eur,  
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- nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, za účelom vybudovania a užívania nových 
kontajnerových stojísk, dobudovania, rekonštrukcie a užívania jestvujúcich kontajnerových 
stojísk, na dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok : 
k. ú. Petržalka 
1. parc. č. 3406 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50,00 m², pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Ševčenkova 17-19,  
2. parc. č. 203/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17,00 m², pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Námestie hraničiarov 31-39,   
3. parc. č. 203/37 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16,00 m², pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Námestie hraničiarov 31-39,   
k. ú. Staré Mesto 
4. časť parc. č. 10272/1 – ostatné plochy vo výmere 20,00 m², bez založeného listu vlastníctva, 
ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá častiam pozemkov parc. č. 10271, parc. č. 10272, parc. 
č. 21904/1, zapísaných na LV č. 8925, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Blumentálska 20, 22, 24,  
k. ú. Dúbravka 
5. časť parc. č.  1447 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32,00 m², bez založeného listu 
vlastníctva, ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku parc. č. 2587/201, 
zapísaného na LV č. 5920, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Galbavého 2,  
k. ú. Karlova Ves 
6. časť parc. č. 48 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25,00 m², bez založeného listu 
vlastníctva, ktorá v stave registra „E“ KN zodpovedá časti pozemku parc. č. 3680, zapísaného 
na LV č. 4971,  
 
 
 Nájom vyššie uvedených pozemkov a nehnuteľností bude predložený na rokovanie 
Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy, ktorého zasadnutie sa bude konať dňa 
27. a 28. 6. 2019.       
 


