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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:    

 

A: s c h v a ľ u j e   

 

prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, celková výmera 2951 m2, zastavaná plocha 

a nádvorie, okres Bratislava III, obec: Bratislava-Nové Mesto, katastrálne územie Nové Mesto; rozsah 

prenajímanej plochy predstavuje 8 m2, ktorý je zverený do správy Základnej škole s materskou školou, 

Kalinčiakova 12 v Bratislave protokolom č. 302/2016 zo dňa 28.09.2016 

 

; za účelom umiestnenia 2 ks osvetlených bigboardov v tvare „V“ každý s dvoma reklamnými plo-

chami   jednotlivo o rozmeroch 980 cm x 360 cm  

 

; na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023 

 

; za nájomné v sume 5 000,00 eur/1ks reklamnej plochy s rozmermi 980 cm x 360 cm/rok, t. j. celkovo 

za 4 ks reklamných plôch za sumu nájomného 20 000,00 eur/rok   

 

; pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., IČO: 44 540 957, so sídlom Ivanská cesta 2D, 821 04              
Bratislava  

 

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

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je daný aktuálnym 

stavom existencie reklamných stavieb v areáli základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave, t. j. 

odstránenie všetkých reklamných stavieb z oplotenia školského areálu, ktoré sú vo vlastníctve             

spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., čím dôjde k podstatnému zníženiu „reklamného smogu“ v danej 

lokalite 

 

 

s podmienkami: 

1. Zmluva o nájme bude zo strany nájomcu podpísaná najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa schvá-

lenia tohto uznesenia miestnym zastupiteľstvom; v prípade, ak nájomca v uvedenej lehote zmluvu 

o nájme nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť. 

2. Zmluva o nájmu bude obsahovať rozväzovaciu podmienku: „Nájomca je povinný najneskôr do 

30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy, na vlastné náklady odstrániť  z oplotenia areálu základnej školy 

všetkých osem (8) kusov jednostranných reklamných bilboardov o rozmeroch reklamnej plochy 

jednotlivo 510 cm x 240 cm, ktoré ku dňu podpísania Zmluvy budú/sú umiestnené na oplotení 
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areálu základnej školy. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany v zhode potvr-

dzujú, že jednostranné reklamné bilboardy sú umiestnené na oplotení na pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 15140/2, katastrálne územie Nové Mesto v počte päť (5) kusov a na pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 15140/85, katastrálne územie Nové Mesto v počte tri (3) kusy.    

 

B: s c h v a ľ u j e   

 

použitie finančných prostriedkov z celkového ročného nájmu (v sume 20 000,00 eur) ako účelovo 

viazané finančné prostriedky s účelom ich použitia na opravu elektroinštalačných rozvodov (vrátane 

nových rozvádzačov), nátery a maľby po realizácií nových rozvodov, výmenu podlahových krytín, 

opravu exteriérových chodníkov pre Základnú školu s materskou školou, so sídlom Kalinčiakova 12 

v Bratislave, IČO: 50 409 964  

 

 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 08.03.2021 bola mestskej časti doručená žiadosť spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., IČO: 44 540 

957, so sídlom Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“), ktorou žiada o uzavretie 

nájomnej zmluvy na reklamné zariadenia – bigboardy na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, 

k. ú. Nové Mesto s navrhovanou cenou za jednu reklamnú plochu (rozmer jednotlivo 980 cm x 360 

cm) 3 700,00 eur/rok a s dobou trvania nájmu od 01.01.2021 do 31.12.2021.  

 

Základná škola s materskou školou mala so spoločnosťou uzavretú nájomnú zmluvu č. 7/2019 zo dňa 

11.12.2019, kde výška nájomného za jednu bigboardovú plochu bola určená sumou 2 000,00 eur/rok 

a dobou nájmu do 31.12.2020. 

 

Stavebným úradom mestskej časti bolo dňa 09.03.2021 oznámené: 

- rozhodnutím č. 526/2020/UKSP/BZDA-R-27 zo dňa 30.04.2020 bola povolená zmena doby 

trvania reklamnej stavby (1ks osvetlený bigboard v tvare „V“ s dvoma reklamnými plochami 

jednotlivo o rozmeroch 980 cm x 360 cm, osadený na nosnom pilieri v zeleni za oplotením 

školy na rohu ulíc Trnavská / Bajkalská) do 31.12.2020 

- rozhodnutím č. 527/2020/UKSP/BZDA-R-26 zo dňa 27.04.2020 bola povolená zmena doby 

trvania reklamnej stavby (1ks osvetlený bigboard v tvare „V“ s dvoma reklamnými plochami 

jednotlivo o rozmeroch 980 cm x 360 cm, osadený na nosnom pilieri v zeleni za oplotením 

školy na Bajkalskej ul.) do 31.12.2020. 

 

Ďalej bolo cestou stavebného úradu oznámené, že dňa 22.12.2020 boli do podateľne miestneho úradu 

doručené dve žiadosti spoločnosti, a to: 

- žiadosť zo dňa 18.12.2020 vo veci zmeny doby trvania reklamnej stavby umiestnenej na rohu 

ulíc Trnavská a Bajkalská 

- žiadosť zo dňa 18.12.2020 vo veci zmeny doby trvania reklamnej stavby umiestnenej na ulici 

Bajkalská. 

 

Základná škola s podmienkami pokračovania v nájme, tak ako ich určila mestská časť, t. j. i) cena na 1 

reklamnú plochu v sume 5 000,00 eur/rok ; súhlasí a žiada podmienky nájmu rozšíriť ii) reklamné 

zariadenia umiestnené na oplotení areálu školy v počte 8 ks budú odstránené do konca mája 2021 

a nájomca zaplatí za tieto zariadenia adekvátnu časť nájomného (cena nájmu bola dohodnutá 

v nájomnej zmluve č. 7/2019); iii) výmena reklamných zariadení sa bude realizovať z chodníka na 

Bajkalskej ul. pomocou plošiny; v prípade potreby riešenia opravy a revízie el. zariadenia, bude spo-

ločnosť vždy kontaktovať vedenie školy (najneskôr deň vopred).  

 



5 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí miestnej rady dňa 23.03.2021 s nasledovným hlasovaním: 

- za:  2 

- proti:  0 

- zdržali sa: 3 

- nehlasoval: 1  


