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 Materiál k bodu č. 5 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
Dňa 15.2.2018 
 
 
 
 
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN  par. číslo 1088/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

15 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c)  ako pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa a ako priľahlé plochy ktoré svojim umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
Dušan Antoš, v. r. 1. Dôvodová správa 

starosta 2. Žiadosť zo dňa 29.11.2017 
 3. Snímka z katastrálnej mapy 
 4. List vlastníctva č. 539 
                                                                                                                   5. Kópia návrh na vklad   
                                                                                                                       vlastníckeho práva  
                                                                                                                       č. V – 462/18 zo dňa 
                                                                                                                       8.1.2018 

    
   

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
správa nehnuteľného majetku  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy  na prenájom pozemkov registra C KN par.  číslo 
1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
15 m2, katastrálne územie Rusovce na obdobie 10 rokov so začiatkom od 01.03.2018 za 
cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15.12.2016. Pre 
pozemky  užívané ako záhrada, ostatná plocha zastavané plochy a nádvoria za cenu  20 € + 
1 €/m2/rok pre parcelu číslo 1088/1 a pre pozemky par. č. 1088/2 a 1088/3 za cenu 
stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15.12.2016 – pozemky 
zastavané stavbou za cenu 10 € + 0,20 €/m2/rok Martinovi Kremnickému s manželkou 
Katarínou Kremnickou, Balkánska 16/32, 851 10 Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, v súlade so  zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c).  
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Uzatvorením novej nájomnej zmluvy sa zruší nájomná zmluva č. 17 16 00 01/2015-16  od 
počiatku, uzatvorená dňa  3.3.2015  do 1.3.2018 v prospech predchádzajúceho nájomcu  
Anna Kremnicka s manželom Gustávom Kremnickým (rodičia a členovia domácnosti Martina 
Kremnického s manželkou Katarínou).   
 
 
 
 
 
Dôvodová správa  
          

       Žiadosťou doručenou dňa 21.10.2016 požiadal Martin Kremnický bytom Balkánska 

16/32, 851 10 Bratislava, syn a príslušník domácnosti  dlhodobého  nájomcu  Anny 

Kremnickej s manželom Gustávom Kremnickým, o kúpu rodinného domu postaveného na 

pozemku registra C KN par. číslo 1088/2, súpisné číslo 16, Balkánska  16/32, 851 10 

Bratislava. Odpredaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 

358/2017  zo dňa 9.11.2017 kupujúcemu Martinovi Kremnickému s manželkou Katarínou. 

Vzhľadom na skutočnosť, že na pozemok  par. číslo 1088/2 zastavaný domom  aj na priľahlé 

pozemky par. číslo 1088/1, 1088/3  bola uplatnená reštitúcia podľa zákona č. 161/2005 Z. z.,  

predmetom predaja bol len  dom bez pozemkov. 

        Pozemky registra C KN par. č. 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 

m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce sú vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

evidované v liste vlastníctva č. 539, katastrálne územie Rusovce.   

        Vzhľadom k tomu, že rodinný dom, súpisné číslo 16, postavený na pozemku par. číslo 

1088/2 odkúpil Martin Kremnický s manželkou Katarínou, žiadosťou zo dňa 29.11.2017 

požiadal miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

pozemok registra C KN par. č. 1088/2 a pozemok par. č. 1088/3  – pozemky  zastavané 

stavbou a na pozemok   par. č. 1088/1 – priľahlá plocha ktorá svojim umiestnením a využitím 

tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva 

č. 255 zo dňa 15.12.2016. 

 
       Z dôvodu, že predmetom nájomnej zmluvy je pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa a pozemky, ktoré  svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so 

stavbou, 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 1.2.2018 
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