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 Materiál k bodu č. 6 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
dňa 15.2.2018 
 
 
 
 

Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k pozemku 
registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 11 m2 z majetku 
obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí § 9a ods. 9 písm. c)  z dôvodu zastavanosti tohto pozemku rodinným domom 
súpisné číslo 1146 

 

 

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

starosta 2. Žiadosť zo dňa 
 3. Snímka z katastrálnej mapy 
 4. List vlastníctva č. 2 
                                                                                                                   5. List vlastníctva č. 1589 

    
   
   
   

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
správa nehnuteľného majetku 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje uzatvorenie novej nájomnej zmluvy  s doterajším nájomcom na prenájom 
pozemku registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria  – vo výmere 11 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 a to  10 € + 
0,20 €/m2/rok  Ivanovi Hudcovičovi s manželkou Annou,  Lónyaiova12, 851 10 Bratislava, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v súlade so  zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
§ 9a ods. 9 písm. c)  z dôvodu zastavanosti tohto pozemku rodinným domom súpisné číslo 
1146. Uzatvorením novej nájomnej zmluvy sa zmluva č. 18160015/2007 ruší od počiatku.   
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Dôvodová správa 

 
 

      Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 26.01.2018 doručená žiadosť Ivana 

Hudcoviča s manželkou Annou, Lónyaiova  12, 851 10 Bratislava, ktorou žiadajú 

o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy k  pozemku registra C KN par. č. 965/41  – zastavané  

plochy a nádvoria  vo výmere 11 m2 na obdobie 10 rokov,  ktorý  je zastavaný stavbou – 

rodinný dom súpisné číslo 1146, katastrálne územie Rusovce.  

      Pozemok registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy nádvoria vo výmere 11 m2 je 

vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný v liste vlastníctva č. 2, katastrálne 

územie Rusovce a  mestskej časti Bratislava-Rusovce bol zverený do správy protokolom č. 

52/91 ako pozemok par. č. 965.  

      Pozemok registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 

bol v roku 2007 nájomnou zmluvou č. 18160015/2007 zo dňa 24.10.2007 prenajatý 

manželom Ivanovi a Anne Hudcovičovcom na dobu neurčitú za cenu stanovenú  vo výške  

9,13 €/ rok za celú prenajatú plochu.   

      Z dôvodu neuhradenia predpísaného nájomného za roky 2015,2016 a 2017 pristúpila 

mestská časť Bratislava-Rusovce k vypovedaniu predmetnej nájomnej zmluvy, pričom 

nájomná zmluva skončí dňom  28.2.2018.  

       Po doručení tejto výpovede z nájomnej zmluvy účastníkom nájomnej zmluvy p. Ivanovi 

Hudcovičovi s manželkou Annou, bolo dňa 24.1.2018 uhradené predpísané nájomné v plnej 

výške aj za predchádzajúce roky  a Ivan Hudcovič spolu s manželkou Annou požiadali 

o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na pozemok pod stavbou súpisné číslo 1146,  

postavenej na pozemku parcelné číslo 965/41.   

       Vzhľadom k tomu, že tento pozemok je zastavaný stavbou súpisné číslo 1146, ktorú 

majú žiadatelia v užívaní (vlastníkmi sú deti žiadateľov) a tento pozemok nemôže užívať 

nikto iný, len vlastník alebo užívateľ stavby, 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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