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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

prenájom časti pozemku parc. č. 2962/2 – Ostatná plocha, vo výmere 34,96 m2 za účelom 
vybudovania a užívania spoločného kontajnerového stojiska k bytovému domu Batková 5-11. 
Pozemok s parc. č. 2962/2 je vedený na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, je prípadom hodným osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spoločnsti MADJAN s.r.o., Správa nehnuteľností, so sídlom Robotnícka 5, Bratislava na dobu od 
01.01.2022 na dobu určitú 31.12.2040, za nájomné 175,- EUR ročne, s podmienkou, že nájomná 
zmluva bude podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. 
V prípade, ak nájomná zmluva nebude v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Dôvodová správa 

 Pozemok s parc. č. 3058/19 je vedený na LV č. 847 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka protokolom č. 888/02. Spoločnosť 
MADJAN s.r.o., Správa nehnuteľností, so sídlom Robotnícka 5, Bratislava požiadala o prenájom 
danej časti pozemku z dôvodu vybudovania a následného užívania spoločného kontajnerového 
stojiska pre bytový dom Batkova 9-11 a Batkova 5-7. Cena nájmu je určená na základe Zásad 
hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava - Dúbravka a s majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

 Žiadateľ žiada prenajať si časť pozemku za účelom následného vybudovania a užívania 
kontajnerových stojísk pre určité bytové vchody. 
 

- - - 
 

Uznesenie MR  č. 124/2021 
zo dňa 30.11.2021 

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť,  
nájom časti pozemku v zmysle predloženého materiálu.  
 
Hlasovanie : 
prítomní : 7 za : 5 proti : 1 zdržal sa : 1 nehlasovali : 0 

 
- - - 

 
Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí dňa 
11.10.2021 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka schváliť,  nájom pozemku podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie : 
prítomní : 6 za : 6 proti : 0 zdržal sa : 0 nehlasovali : 0 
 



 
- - - 

 
Stanovisko Ekonomickej komisie: 

Ekonomická komisia na svojom zasadnutí zo dňa 23.11.2021 prerokovala návrh na nájom časti 
pozemku spoločnosti MADJAN, s.r.o. za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska a 
odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom schváliť za sumu 
175,-€ / ročne 

Hlasovanie  
prítomní : 7 za : 5 proti : 1 zdržal sa : 1 nehlasovali : 0 
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Vec 

Odstúpenie žiadosti o nájom pozemku za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovým 
domom Batkova 9,11 a Batkova 5,7 

Spoločnosť MADJAN s.r.o., Správa nehnuteľností, Robotnícka 5, 831 03 Bratislava 
požiadala hlavné mesto SR Bratislavu o prenájom časti pozemku reg. ,,C" pare. č. 2962/2 v k. ú. 
Dúbravka, vo výmere 34,96 m2

, za účelom vybudovania a užívania spoločného kontajnerového 
stojiska k bytovým domom Batkova 9, 11 a Batkova 5,7. 

Majetkovoprávnym preverením uvedeného pozemku bolo zistené, že pozemok je síce vo 
výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, avšak Protokolom č. 888/02 bol zverený do 
správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Z titulu príslušnosti Vám v prílohe zasielame žiadosť na priame vybavenie. 

S pozdravom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Sekcia správy þÿ�n�e�h�n�u�t�e�>�n�o�s�t�í

1 

poverený vedením sekcie 
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MAGS ONM 54563/2020-430925 
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MADJAN, spol. s r.o . 

Dátum prevzatia
.. .. .. ,. ... ..... ... . .... . .......... . ..... Haanova 15 
Svolím podpisom potvrdzujem 
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