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EKO-podniku VPS, ako správcovi predmetného zvereného majetku - časť pozemku o výmere 
1.733,40 m², parc. č. 10403/2 o celkovej výmere 10.440 m², druh pozemku – ostatné plochy, parcela 
registra „C“; vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto, zapísaný na LV č. 1226 pre k.ú. Nové Mesto, bola: 
 
-   dňa 17.03.2017, doručená Ponuka spoločnosti ProPark Slovakia s.r.o., IČO: 36 687 863,  

Chorvátska 8, 811 08   Bratislava  (ďalej len „žiadateľ“) na spoluprácu pri prevádzke plateného 
parkoviska pri Tržnici, na vyšpecifikovanej časti pozemku ale bez uvedenia rozsahu výmery, parc. 
č. 10403/2 o výmere 10.440 m², druh pozemku – ostatné plochy, parcela registra „C“; vo výlučnom 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Za 
predmet nájmu navrhol žiadateľ cenu 2,67 € /1m²/rok bez DPH, celkom 18.200,- €/rok bez DPH; 

 
-   dňa 13.03.2017, doručená Žiadosť spoločnosti  KORADZO, s.r.o., IČO: 46 715 541,  Senecká 

791/22, 900 44 Tomášov  (ďalej len „žiadateľ“) o predĺženie zmluvy na prevádzku plateného 
parkoviska pri Tržnici, na časti pozemku o výmere 1.733,40 m², parc. č. 10403/2 o výmere 10.440 
m², druh pozemku – ostatné plochy, parcela registra „C“; vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta 
SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Za predmet nájmu navrhol 
žiadateľ cenu  10,38 € /1m²/rok bez DPH, celkom 18.000,- €/rok bez DPH; 

 
-  dňa 24.04.2017, doručená Žiadosť spoločnosti Immocap Group, a.s., IČO: 35 944 536,  

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  (ďalej len „žiadateľ“) o uzavretie zmluvy na prevádzku 
plateného parkoviska pri Tržnici, na časti pozemku o výmere 1.733,40 m², parc. č. 10403/2 o 
výmere 10.440 m², druh pozemku – ostatné plochy, parcela registra „C“; vo výlučnom vlastníctve 
Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Za predmet 
nájmu navrhol žiadateľ v mene spol. Immocap Invest II, s.r.o. cenu 11,55 € /1m²/rok bez DPH, 
celkom 20.020,77 €/rok bez DPH. 

 
V súčasnosti parkovisko na uvedenom majetku prevádzkuje na základe Zmluvy  č. 28/OD/2012 o 
nájme pozemkov zo dňa 13.11.2012, spoločnosť KORADZO, s.r.o., počas obdobia 5 rokov, počnúc 
dňom účinnosti tejto zmluvy.  
 
V zmysle  Zásad   hospodárenia a nakladania s majetkom  Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s 
majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR  Bratislavou  pre dobu  nájmu v trvaní nad 5 
rokov, či pre prípady hodné osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9  zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.  
 
Uznesením č. 15/17 z 15-teho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto zo dňa 8.11.2016 Miestne zastupiteľstvo schválilo cenovú mapu s vyšpecifikovanými 
predmetmi nájmu, účelmi nájmu a cenami nájmu pre majetok, ktorý je v správe EKO – podniku VPS a 
ostatný zverený majetok v správe EKO – podniku VPS a mechanizmus prenajímania uvedeného 
majetku EKO-podnikom VPS, ako prípady hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na dobu v trvaní 5 rokov do 22.11.2021, pre 
prenajímanie majetku s dobou trvania  nájmu do 5 rokov, za ceny podľa cenovej mapy. 
 
Správca majetku v súlade s udelenou kompetenciou má možnosť prenajať časť majetku za cenu 
a podmienok výhodnejších, ako je stanovené schváleným cenovým výmerom a na základe uvedených 
skutočností predkladá uvedenú informáciu. 
 
V prípade, že bude rozhodnuté, že alternatívne má prevádzkovanie parkoviska zabezpečovať priamo 
EKO – podnik VPS, je nevyhnutné zabezpečiť opätovné zapracovanie predmetnej činnosti do 
zriaďovacej listiny organizácie medzi hlavné predmety činností organizácie, zabezpečiť obstaranie 
a inštaláciu parkovacích prvkov/technológií a zabezpečiť financovanie uvedenej investičnej akcie 
prostredníctvom príspevku zriaďovateľa organizácie vo forme kapitálových výdavkov. 
 
V prípade ďalšieho prevádzkovania parkoviska prostredníctvom nájomcu prenajímateľ preverí 
možnosti a prípadné spôsoby zvýhodnenia, poskytnutia benefitov pre parkujúcich obyvateľov 
mestskej časti BA-NM a takéto benefity zapracuje do zmluvy o nájme. 



 
Materiál bol prerokovaný v komisiách Miestneho zastupiteľstva a v Miestnej rade MČ 

BA-NM dňa 28.11.2017 a je spracovaný s pripomienkami na doplnenie: 

- preveriť možnosť zvýhodnenia parkovania obyvateľom MČ BA-NM, zvážiť možnosť 

prevádzkovania parkoviska EKO-podnikom VPS.  
 
 


