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 Materiál k bodu č. 9 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 
 

Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
Dňa 9.11.2017 
 
 
 

Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN 
par. číslo 145/3 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 66 m2 a  pozemku registra C 

KN par. č. 145/4 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 40 m2 z majetku obce 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, za účelom podnikateľskej činnosti -  prevádzkovanie kaderníckeho 
salónu Venuša.  Pozemok par. číslo 145/4    slúži ako prístupová cesta   na údržbu 
objektu postaveného na pozemku par. č. 145/3, súpisné číslo 742 a ako vstupu do 
tohto objektu v ktorom je umiestnená prevádzka kaderníctva Venuša. Stavbu so 

súpisným číslom 742 má p. Anna Keszeiová    vo svojom vlastníctve 
 
 
Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
Dušan Antoš, v. r.                                                               1. Žiadosť doručená  dňa 20.9.2017 
Starosta                                                                                        2. Kópia zmluvy č. 18160012/2004  
                                                                                                     3. Kópia LV č. 1593, k. ú. Rusovce  
                                                                                                     4. Kópia LV č. 1, k. ú. Rusovce 
                                                                                                     5. Kópia katastrálnej mapy 
    

   
    

   
Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
správa nehnuteľného majetku 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C 
KN par. č. 145/3 – zastavané plochy a nádvoria  – vo výmere 66 m2 a pozemku registra C 
KN par. číslo 145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, katastrálne územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01.01.2018  za cenu stanovenú uznesením 
miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok,   Anne 
Keszeiovej –Venuša, IČO: 32 213 115, sídlom Colnícka 114/2, 851 10 Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory a rozvoja podnikania a služieb pre občanov 
na území mestskej časti v podobe prevádzky kaderníctva.   
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Dôvodová správa 
 

 
      Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 20.09.2017 doručená žiadosť Anny 
Keszeiovej – kaderníctvo Venuša, ktorou žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 
18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN par. č. 145/3 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 66 m2 a pozemku registra C KN par. č. 145/4 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere  40 m2. Na pozemku registra C KN par. č. 145/3 je postavená stavba 
súpisné číslo 742, ktorá je vo vlastníctve Anny Keszeiovej a prevádzkuje v nej kaderníctvo 
Venuša a pozemok par. číslo 145/4 sa využíva ako prístupová cesta. Celková výmera 
prenajatej plochy bude 106 m2 a výška nájomného bude 126 €/rok.  
 
      Pozemky par č. 145/3  a par. č. 145/4  sú zapísané v liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Rusovce  v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava,  protokolom č. 52/91 
boli tieto pozemky zverené do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Dňa 8.6.2004 
uzavrela mestská časť Bratislava-Rusovce s Annou Keszeiovou – kaderníctvo Venuša,  
nájomnú zmluvu č. 18160012/2004 na prenájom pozemkov par. č. 145/3 a 145/4 na dobu 
určitú t. j.  do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci vedenej na Okresnom súde 
BA – V, pod spisovou značkou 14C 222/00. Z dôvodu, že mestská časť nebola účastníkom 
tohto súdneho konania a nemala vedomosť o priebehu tohto konania, písomne požiadala 
magistrát o informáciu. Na základe tejto písomnej požiadavky, doručil magistrát hl. mesta SR 
Bratislava dňa 7.3.2017 mestskej časti rozsudok súdu č. 14C 222/00 s vyznačenou 
právoplatnosťou 9.8.2006 s vykonateľnosťou 12.8.2006. Vzhľadom k tomu, že toto súdne 
konanie bolo ukončené ešte v roku 2006, bola p. Keszeiová – kaderníctvo Venuša,  písomne 
upozornená, že táto zmluva končí 31.12.2017 (v súlade s Občianskym zákonníkom § 676) 
a je tu možnosť uzatvoriť novú nájomnú zmluvu za podmienok stanovených uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15.12.2016 vo výške ceny nájomného t. j. 20 € + 
1€/m2/rok.  
 
      Na základe toho, že na pozemku par. č. 145/3 je postavená stavba vo vlastníctve Anny 
Keszeiovej a pozemok par. č. 145/4 slúži ako prístup k tejto stavbe, dovoľujeme si navrhnúť 
miestnemu zastupiteľstvu, aby predloženú žiadosť posúdilo ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov.  
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová                      
V Bratislave, dňa 18.10.2017                                                                                    
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