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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
nájom časti pozemku registra „C-KN“ v k.ú. Dúbravka
 parc. č. 3175/19 – Ostatná plocha – za účelom umiestnenia jedného jednostranného
reklamného zariadenia „Billboardu“ o rozmere 510 x 240 cm bez osvetlenia – ulica
Janka Alexyho (GPS súradnice 48.186573, 17.044068)
 parc. č. 1425 – Zastavaná plocha a nádvorie – za účelom umiestnenia jedného
obojstranného reklamného zariadenia „Billboard“ o rozmere 510 x 240 cm bez
osvetlenia – ulica Repašského (GPS súradnice 48.1897920, 17.0337830),
spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., , IČO: 35 808 683, so sídlom Bajkalská 19B
Bratislava, na dobu určitú do 30.09.2024. Nájomné je vo výške 2062,71 €/ročne za celý
predmet nájmu 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
Skutkový stav
Spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., na základe Nájomnej zmluvy č. 340/2012 mala
v nájme 2 ks reklamných zariadení, táto zmluva bola uzatvorená na obdobie do 05.11.2018,
odvtedy sa v súlade s úst. § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka prolonguje vždy o 1 rok.
Nakoľko predmetný nájom dohodnutý zmluvou bol ukončený, po dohode požiadala
spoločnosť o predĺženie nájomnej zmluvy o 2 roky s odôvodnením, že spoločnosť prevádzkuje
len malé množstvo reklamných stavieb typu billboard v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
a zároveň pravidelne uhrádza sumu nájomného. O tieto reklamné stavby sa žiadateľ pravidelne
stará, nie sú v zanedbanom stave.
Pozemok parc. č. 3175/19 je vedený na LV č. 1 a pozemok parc. č. 1425 je vedený na
LV č. 3485, oba pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Nájom bude prerokovaný prípadom hodným osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Taktiež spoločnosť je členom AVR (asociácia vonkajšej reklamy), kde spoločne
pomáhali aj pomáhajú pri odstraňovaní čiernych stavieb a čistení mesta od vizuálneho smogu.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa
Žiadateľ na dotknutých pozemkoch umiestnil reklamné zariadenia na základe
v minulosti uzavretých zmlúv. Uzavretím novej nájomnej zmluvy bude usporiadaný vzťah
k pozemku s tým, že zo zmlúv bude vylúčené ustanovenie § 767 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
ktoré umožňuje automatické predĺženie doby nájmu.
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Uznesenie MR č. 177/2022 zo dňa 13.09.2022:
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť nájom pozemkov v zmysle predloženého materiálu.
Hlasovanie :
prítomní :
5

za :

0

proti : 5

zdržal sa :

0

nehlasovali : 0

Uznesenie nebolo prijaté.
-----Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa
05.09.2022:
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom na svojom zasadnutí dňa
05.09.2022 prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka schváliť, predaj pozemkov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie :
prítomní :
5

za :

0

proti : 5

zdržal sa :

0

nehlasovali : 0
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