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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

 

V súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-

pisov 

ZVEREJŇUJE ZÁMER 
 

 

 

Prenajať pozemok registra „C“ KN  parc.č. 124/3 a časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 124/2 

o výmere 51 m2 z dôvodu osobitného zreteľa, pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 1723 vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves v k. ú. Devínska Nová Ves so všetkými právami a záväzkami.  

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňuje zámer prenájmu pozemku registra „C“ KN 

parc.č. 124/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1167 m2 a časť pozemku registra 

„C“ KN parc.č. 124/2 o výmere 51 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 

pozemku 458 m2, pre spoločnosť CNC, a.s., IČO:35 810 408, so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava,  

na dobu určitú  od 01.08.2018 do 31.07.2028 za minimálnu cenu 8 €/m2/rok pre časť pozemku parc.č. 

124/2 a za minimálnu cenu 13 €/m2/rok za pozemok parc.č. 124/3 na základe minimálnych sadzieb 

prenájmov NP a pozemkov platných od 15.5.2016, t. j. za minimálne ročné nájomné v hodnote 

15.579,00 €. 

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v majetkoprávnom vyporiadaní užívania predmetných po-

zemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby súp.č. 5366 – telekomunikačné budovy vo vlastníctve žia-

dateľa.  

 

Prenájom predmetných pozemkov bude predložený na schválenie na najbližšom rokovaní Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Informácie o pripravovaných zámeroch nájdete aj na našej webovej stránke www.devinskanovaves.sk, alebo 

na tel. čísle 02/60201400, kontaktná osoba- Ing. Mikulcová. 

 

  V Bratislave dňa 7.6.2018 

 

 

 

          v.r. 

        Ing. Mária Koprdová 

                                                                                             Poverená funkciou prednostu  

miestneho úradu  

http://www.devinskanovaves.sk/
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