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                   Materiál k bodu č. 2 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 05. 05. 2020 
 
 
 
Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 v znení  jej Dodatku 
č. 1 zo dňa 25. 04. 2018 k pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 1667, 
parc. č. 538/5 vo výmere 32 m2 - zastavané plochy a nádvoria, k pozemku pod stavbou 
garáže so súpisným číslom 1668, parc. č. 538/6 vo výmere 32 m2 - zastavané plochy a 
nádvoria, k pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 1669, parc. č. 538/7 vo 
výmere 69 m2 - zastavané plochy a nádvoria, k pozemku pod stavbou garáže so 
súpisným číslom 1670, parc. č. 538/8 vo výmere 26 m2 - zastavané plochy a nádvoria, 
katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   
    

 
 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.                      1. Dôvodová správa 
starostka                                                                                       2. Žiadosť doručená dňa 27. 03. 2020                                                                                                         
                                                                                                      3.List vlastníctva č. 1779 
                                                                                                      4. List vlastníctva č. 2960 
                                                                                                      5. Snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                                      6. Návrh dodatku k nájomnej zmluve 
                                                                                                        

    
   
   
  

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
                        správa nehnuteľného majetku 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo 
 
 
 
schvaľuje: 
 
 
predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 v znení  jej Dodatku č. 1 zo 
dňa 25. 04. 2018 k pozemkom pod stavbou garáží so súpisným číslom 1667, parc. č. 538/5 
vo výmere 32 m2 - zastavaná plocha, k pozemku pod stavbou garáže so súpisným číslom 
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1668, parc. č. 538/6 vo výmere 32 m2 - zastavaná plocha, k pozemku pod stavbou garáže so 
súpisným číslom 1669, parc. č. 538/7 vo výmere 69 m2 - zastavaná plocha, k pozemku pod 
stavbou garáže so súpisným číslom 1670, parc. č. 538/8 vo výmere 26 m2 - zastavaná 
plocha, katastrálne územie Rusovce s Vladimírom Bradáčom, Šášovská 2, 851 06 Bratislava 
na obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 06. 2020 za cenu stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. - 20 € + 1 €/m2/rok, t. j. 179 € ročne, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí.   
 
 
 
 
Dôvodová správa  
 
Pozemky parcelné číslo 538/5, 538/6, 538/7 a 538/8 vznikli geometrickým plánom číslo 
415/2016 zlúčením a nanovo rozdelením pozemku registra C KN par. číslo 539, ktorý bol 
protokolom č. 52/91 zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Pozemky parc. č. 
538/5, 538/6, 538/7 a 538/8 sú evidované v liste vlastníctva č. 1779, katastrálne územie 
Rusovce v prospech vlastníka - Hlavné mesto SR Bratislava, v správe MČ Bratislava-
Rusovce.  
 
Na pozemku parc. číslo 539 bola v roku 1969 postavená stavba – garáž bez súpisného čísla. 
Na prestavbu a prístavbu tejto garáže bolo vydané dodatočné stavebné povolenie 
stavebníkovi Vladimírovi Bradáčovi, právoplatné dňa 5. 12. 2016.  
 
Na základe vydaného Oznámenia o určení súp. č. MÚ/R-3516/2018 zo dňa 16. 08. 2018 
a 20. 05. 2019, boli predmetné stavby zaevidované v operáte katastra nehnuteľností v liste 
vlastníctva č. 2960, katastrálne územie Rusovce v prospech vlastníka – Vladimír Bradáč, 
Šášovská 2, 851 06 Bratislava.  
 
Žiadosťou doručenou dňa 27. 03. 2020 požiadal Vladimír Bradáč mestskú časť Bratislava-
Rusovce o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/003/216 v znení  jej Dodatku č. 1 k pozemkom, 
na ktorých sú postavené garáže so súpisným číslom 1667, 1668, 1669 a 1670, ktoré sú 
v jeho vlastníctve. Stanovený nájom za rok 2020 bol v plnej výške uhradený dňa 02. 03. 
2020. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že na predmetných pozemkoch je už postavená stavba so 
súpisnými číslami 1667, 1668, 1669 a 1670 na základe dodatočného stavebného povolenia 
a oznámenia o určení súpisného čísla, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predĺženie nájomnej zmluvy a jej dodatku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo 
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.   
 
 

               
         

 
V Bratislave dňa 24. 04. 2020                                                            Ing. Oľga Stuparinová    
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