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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada 

odporúča 

Miestnemu  zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu

schváliť

EKO – podniku verejnoprospešných služieb, Bratislava prenájom majetku:

- časť oplotenia na parcele č. 15123/28, o výmere 10.377 m² - Ostatné plochy, parcela reg. „C“, za  
účelom umiestnenia 1 ks reklamného panela/billboardov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m;

- časť oplotenia na parcele č. 15123/169, o výmere 6.559 m² - Ostatné plochy, parcela reg. „C“, za  
účelom umiestnenia 1 ks reklamného panela/billboardov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m;

- časť oplotenia na parcele č. 15120/1, o výmere 9.917 m² - Ostatné plochy, parcela reg. „C“, za  
účelom umiestnenia 3 ks reklamných panelov/billboardov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m;

- časť oplotenia na parcele č. 15119/1, o výmere 18.290 m² - Ostatné plochy, parcela reg. „C“, za 
účelom umiestnenia 2 ks reklamných panelov/billboardov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m;

- časť oplotenia na parcele č. 15132/4, o výmere 2.334m² - Trvalé trávnaté porasty, parcela reg. „C“, 
za účelom umiestnenia 2 ks reklamných panelov/billboardov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m;

; zapísaných  na  LV č.  2382  pre  k.ú.  Nové  Mesto,  obec  Bratislava  –  m.č.  Nové  Mesto,  okres  
Bratislava III vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, SR, 
v správe  EKO-podniku  verejnoprospešných  služieb,  Halašova  20,  832  90  Bratislava,  IČO 
00 491 870;

; pre spoločnosť ISPA, spol. s r.o., IČO: 31 328 717 Kopčianska 92, 851 01 Bratislava;

; na dobu určitú do 31.12.2019,

;  v  súlade  s  ustanovením §  9a  ods.  9  písm.  b)  zákona  č.  138/1991 Zb.  o  majetku  obcí  v  znení 
neskorších predpisov;

; za cenu navrhnutú  rokovaním zmluvných strán v hodnote vyššej, ako sú všeobecné hodnoty nájmov 
identického spravovaného majetku mestskej časti, t.j. za cenu nájmu:

520,00 €  bez DPH / 1ks reklamný panel / ročne

; za podmienky, že Zmluva o nájme bude nájomcom podpísaná v lehote do 60 dní odo dňa schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomca nájomnú zmluvu nepodpíše v lehote do  
15 dní od schválenia uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť;

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

EKO-podniku VPS,  ako správcovi  predmetného zvereného majetku,  bola  dňa 10.7.2017 doručená 
žiadosť spoločnosti ISPA, spol. s r.o., IČO: 31 328 717 Kopčianska 92, 851 01 Bratislava (ďalej len 
„žiadateľ“), o  umožnenie pokračujúceho prenájmu časti majetku za účelom prevádzkovania deviatich 
reklamných stavieb/bilboardov.

Žiadateľ na základe  Zmluvy o prenájme časti obecného zariadenia v k.ú. Bratislava - Nové Mesto,  
uzavretej dňa 22.09.1999 v znení predchádzajúcej zmluvy zo dňa 14.06.1991 a jej dodatku č. 1 zo dňa 
22.01.1997, následne modifikovanými Dodatkom č. 1 zo dňa 25.09.2000 a Dodatkom č. 2 zo dňa 
11.10.2006, dlhodobo užíval predmet nájmu ako nájomca majetku na základe udelených príslušných 
oprávnení na umiestnenie reklamných panelov uvedený predmet nájmu..

Nakoľko uznesením č.15/17 z 15-teho zasadnutia MZ MČ BA-NM zo dňa 8.11.2016  bola správcovi 
predmetného majetku odňatá kompetencia na prenájom majetku na uvedený účel nájmu (prenájom 
časti oplotenia na umiestnenie bilboardu/reklamnej plochy), takýto nájom majetku je nutné schváliť 
miestnym zastupiteľstvom.

Voči nájomcovi neevidujeme nedoplatky za nájomné ani dodávané služby, nájomca si plnil všetky 
záväzky a povinnosti, vyplývajúce z nájmu a užívania prenajatého  majetku. Predmet nájmu dlhodobo 
od roku 1991 užíval v zhode so zmluvnými podmienkami.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme  žiadateľovi schváliť predmet nájmu a dobu nájmu v 
trvaní 2 rokov.
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