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 Materiál k bodu č. 9 
 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA – RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Rusovce 
dňa 15.2.2018 
 
 
 
 
 
Žiadosť o vyjadrenie a schválenie návrhu trvalého dopravného značenia „Bratislava-

Rusovce Lónyaiho ul. – zmena dopravného značenia“ na rozhraní ulíc Balkánska ulica 
a ulica Lónyaiova, katastrálne územie Rusovce na základe predloženého projektu,   

v súvislosti so žiadosťou p. Františka Hegedűsa, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, na 
predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, kde má umiestnený predajný stánok na 
predaj ovocia a zeleniny, a aby nemusel tento stánok premiestniť na iné miesto 

 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
Dušan Antoš, v. r. 1. Dôvodová správa 
starosta 2. Žiadosť zo dňa 13.12.2017 

 3. Uznesenie č. 353/2017 
 4. Snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                                                   5. List vlastníctva č. 2 
                                                                                                                   6. Návrh projektu  
                                                                                                                      „Trvalé dopravné značenie“ 

    
   
   
   

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
správa nehnuteľného majetku  
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje návrh projektu na „Trvalé dopravné značenie  Bratislava-Rusovce, Lónyaiho ul. – 
zmena dopravného značenia“ v predloženom znení, v súvislosti so žiadosťou p. Františka 
Hegedűsa na prehodnotenie predĺženia nájomnej zmluvy na časť  pozemku  registra C KN 
par. č. 965/1 – vo výmere 18 m2,  za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku 
vo vlastníctve žiadateľa a aby nemusel tento predajný stánok premiestniť na iné miesto. 
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Dôvodová správa  
 
     František Hegedűs, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava,  požiadal dňa 6.9.2017  miestny 
úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce o predĺženie nájomnej zmluvy k časti pozemku 
registra C KN par. č. 965/1 vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce,  za účelom 
predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku, ktorý má vo svojom vlastníctve.  
    Požiadavka p. Františka Hegedűsa bola predložená dňa 9.11.2017 poslancom miestneho 
zastupiteľstva na schválenie. Uznesením číslo 353/2017 zo dňa  9.11.2017 požiadavka p. 
Hegedűsa schválená nebola a poslanci miestneho zastupiteľstva požiadali starostu mestskej 
časti Bratislava-Rusovce o dohodnutie pracovného stretnutia s nájomcom a o upresnenie 
a vytypovanie vhodnejšej lokality na umiestnenie predajného stánku z dôvodu 
bezpečnejšieho predaja a bezpečnejšieho prechodu a prejazdu touto  križovatkou. 
  
    Pozemok registra C KN par. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8916 m2  
je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, 
evidovaný v liste vlastníctva č. 2.      
     Predajný stánok sa nachádza na pozemku registra C KN par. č. 965/1 v blízkosti domu 
záhradkárov a je umiestnený v blízkosti križovatky Balkánska ul. a Lónyaiova ul. kde vznikajú 
často nebezpečné situácie a na tieto skutočnosti sa sťažujú aj obyvatelia bývajúci v blízkosti 
tohto stánku. Z uvedených dôvodov sa poslanci miestneho zastupiteľstva zhodli na tom, že 
najlepším riešením by bolo po diskusii s prenajímateľom posunúť predajný stánok na 
bezpečnejšie miesto.  
      Dňa 5.12.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu mestskej časti Bratislava-
Rusovce so žiadateľom o prenájom p. Františkom Hegedűsom,  na ktorom p. starosta bližšie 
oboznámil p. Hegedűsa s názorom poslancov mestskej  časti Bratislava-Rusovce a požiadal 
p. Hegedűsa o určenie miesta, kde by sa dal stánok presťahovať. Podľa vyjadrenia 
žiadateľa, by premiestnenie predajného stánku bolo pre neho a pre jeho rodinu likvidačné. 
Na tomto stretnutí navrhol, že na vlastné náklady dá vypracovať návrh na zmenu 
dopravného značenia a po odsúhlasení poslancami miestneho zastupiteľstva a po schválení 
tohto dopravného značenia magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, na vlastné náklady 
dá túto zmenu dopravného značenia urobiť. 
 
    Aby bolo možné tento návrh na zmenu dopravného značenia predložiť magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie a aby mohol následne p. Hegedűs požiadať 
o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN par. č. 965/1 vo výmere 18 
m2, na ktorom je v súčasnej dobe umiestnený predajný stánok na predaj ovocia a zeleniny 
a aby p. Hegedűs  nemusel tento stánok premiestniť na iné miesto, dovoľujeme si 
požiadať poslancov miestneho zastupiteľstva o ich vyjadrenie.   
 
    Na upresnenie uvádzame, že nájomná zmluva p. Hegedűsa č. 18160121/2013 a jej 

dodatkov č. 1 – 4 bola ukončená uplynutím doby nájmu na ktorú bola dojednaná a to 

30.09.2017. Z dôvodu, že zo strany mestskej časti Bratislava-Rusovce nedošlo 

k protokolárnemu prevzatiu nehnuteľnosti a ani do 30 dní od skončenia nájmu nepodala 

mestská časť návrh na príslušný okresný súd  na vypratanie nehnuteľnosti, v súlade 

s Občianskym zákonníkom § 676 ods. 2) obnovila sa táto zmluva za tých istých podmienok 

za akých bola dojednaná pôvodne na obdobie jedného roka t. j. do 30.09.2018. Predpísané 

nájomné za užívanie tejto časti pozemku za obdobie obnovenia nájomnej zmluvy zo zákona 

je každý mesiac uhrádzané. 

 
 
Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová 
V Bratislave, dňa 1.2.2018 
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