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Materiál  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                                           dňa   02. novembra 2010 
 
 
 
 

N  Á  V R  H 
na predĺženie doby nájmu pozemkov parcela č. 4289/16, parcela č. 4290/10 a  

 parcela č. 4290/11   
 
 

 
Predkladateľ:                                                     Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
Ing. arch. Andrej Petrek     - v materiáli  
starosta mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto  
                                                                              
                                                                                                                                                      
Zodpovedný:            Materiál obsahuje:    
 
Ing. arch. Andrej Petrek  - návrh uznesenia  
starosta mestskej časti   - dôvodová správa  
Bratislava – Staré Mesto   - kópia katastrálnej mapy   
                                       
                                                                                                              
 
Spracovateľ:                                                         
                                                                              
JUDr. Marek Šujan                                                 
vedúci právneho oddelenia        
 
Mgr. Michaela Bauer                             
právne oddelenie  
 
  
 
 

Bratislava, november 2010  
 
 
 
 



N  á  v  r  h    u  z  n  e  s  e  n  i  a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
A. s c h v a ľ u  j e  
 

 predĺženie doby nájmu pozemkov:  
 

a) pozemok parcela č. 4289/16, ako parcela registra „C“, o výmere 1759 m², druh 
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 10,  

b) pozemok parcela č. 4290/10, ako parcela registra „C“, o výmere 93 m², druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 10, 

c) pozemok parcela č. 4290/11, ako parcela registra „C“, o výmere 775 m², druh 
pozemku záhrady, v k. ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 10. 

 
v prospech nájomcu č. 1 IB Búdková s.r.o., IČO: 36 737 747, so sídlom Československých 
tankistov 143, 841 06 Bratislava a nájomcu č. 2 A & I, s.r.o., IČO: 36 838 969, so sídlom 
Michalská 19, 811 03 Bratislava,  na dobu určitú do 31.12.2011.  
  
   
B. s p l n o m o c ň u j e 

 
starostu mestskej časti Bratislava -Staré Mesto vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknutých 
pri prepisovaní a výpočtoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



D  ô  v  o  d  o  v  á    s  p  r  á  v a 
 

 
        Dňa 19.12.2008 bola s účinnosťou od 01.01.2009 uzatvorená Zmluva o nájme pozemkov 
č. 706/2008 (ďalej len „zmluva“) medzi prenajímateľom mestskou časťou Bratislava – Staré 
Mesto, (ďalej len „prenajímateľ“) a nájomcom č. 1 IB Búdková s.r.o., IČO: 36 737 747, so 
sídlom Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava a nájomcom č. 2 A & I, s.r.o., 
IČO: 36 838 969, so sídlom Michalská19, 811 03 Bratislava (ďalej len nájomca“). Predmetom 
tejto zmluvy bol nájom pozemkov parcela č. 4289/16, parcela č. 4290/10 a parcela č. 4290/11 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaných na LV č. 10, Správy katastra 
pre hlavné mesto SR Bratislavu. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do doby nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, najdlhšie však do 31.12.2010.  
 
        V zmysle zmluvy je nájomca oprávnený využívať pozemok parcela č. 4289/16 na účel 
výstavby prístupovej cestnej komunikácie a inžinierskych sietí a pozemky parcela č. 4290/10 
a parcela č. 4290/11 využívať za účelom vytvorenia prístupu pre vybudovanie oporného múru 
v súvislosti s výstavbou miestnej komunikácie.  
 
        Nájomca požiadal dňa 20.10.2010 mestskú časť Bratislava – Staré Mesto o predĺženie 
doby nájmu pozemkov o jeden rok t. j. do 31.12.2011, s odôvodnením, že nestihol získať 
v lehote platnosti zmluvy právoplatné kolaudačné rozhodnutie a taktiež v súvislosti 
s nadchádzajúcim zimným obdobím rozkopávkové povolenie a realizovať tak výstavbu 
miestnej komunikácie a súvisiacich inžinierskych sietí.  
 
        Nájomca plánuje aj naďalej pokračovať vo výstavbe prístupovej miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí. Nájomca doteraz účelovo vynaložil prostriedky v hodnote                   
61.800,00 EUR na predprojektoú a projektovú prípravu stavby miestnej komunikácie 
a inžinierskych sietí a súvisiacich prác.   
 
        Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem schváliť predĺženie doby nájmu pozemkov 
o jeden rok t. j. do 31.12.2011.  
 

     
 
 


