
 

                                                          Materiál k bodu č. 13  
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 28. 01. 2020 
 
 
 
 
 
Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 
1472 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
 

 
 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová PhD., v. r.                 1. dôvodová správa 
                    starostka                                                             2. žiadosť zo dňa 14. 08. 2019 
                                                                                                3. list vlastníctva č. 1779 k. ú. Rusovce                                                                                                           
                                                                                                4. projekt odčlenenia prenajatej plochy 
                                                                                                5. Memorandum o spoločnom postupe 
                                                                                                     pri nakladaní s nehnuteľnosťami 
                                                                                                6. zápisnica z rokovania zo dňa 3.12.2019 
                                                                                                7. návrh nájomnej zmluvy 
                                                                                                        
 

    
   
    

 
      

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
správa nehnuteľného majetku  
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 

a) schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha 

v celkovej výmere 1 472 m2 spoločnosti Lotus design, s. r. o., Schengenská 46/B, 851 

10 Bratislava, za účelom vybudovania inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, 

chodníka a osvetlenia na dobu určitú, t. j. 2 roky, resp. do času prevzatia 



 

vybudovanej komunikácie hl. mestom SR Bratislavy, odo dňa  nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy so začiatkom od 15. 02. 2020.  

Nájomné za predmet nájmu je stanovený dohodou vo výške 5 €/m2/rok. Pre výmeru 1 

472 m2 je nájomné vo výške 7 360 €/rok.    

V prvom roku nájmu, t. j. v roku 2020, zaplatí nájomca okrem vyššie uvedeného 

nájomného v jednej splátke aj paušál vo výške 80 000 € na účet mestskej časti 

Bratislava-Rusovce do 31. 03. 2020.       

Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
b) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby v termíne do 31. 03. 2020 

uzavrela so spoločnosťou Lotus design, s. r. o. zmluvný vzťah, ktorým zaviaže 
spoločnosť Lotus design, s. r. o., aby previedla v prospech mestskej časti časť 
pozemku na umiestnenie detského ihriska v zmysle záväzku z Memoranda 
o spolupráci a v súlade s budúcim geometrickým plánom, ktorý dá spracovať 
spoločnosť Lotus design, s. r. o.  

 
 
 
Dôvodová správa  
 
 
Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 14. 08. 2019 doručená žiadosť od spoločnosti 

Lotus design, s. r. o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

na časť pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 1 472 m2, za 

účelom vybudovania inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia pre 

obyvateľov ulice Pri žrebčíne. Nájomnú zmluvu žiada spoločnosť Lotus design, s. r. o.  

uzatvoriť na dobu určitú, t. j. na 2 roky, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, resp. do času 

bezplatného odovzdania nimi vybudovaných a skolaudovaných spevnených plôch a sietí 

hlavnému mestu SR Bratislava. Predmet nájmu je vyznačený v projekte na odčlenenie 

prenajatej plochy, ktorý bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy.  

 

Pozemok registra C KN parc. č. 1320/7 je evidovaný v liste vlastníctva č. 1779, k. ú. Rusovce 

vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy.  Protokolom č. 11 88 0671 08 00 o zverení majetku 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov bol 

predmetný pozemok zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Tento pozemok 

sa nachádza v tzv. Pieskovom hone mestskej časti Bratislava-Rusovce a je súčasťou ulice 

Pri Žrebčíne. 

 

Dňa 13. 08. 2019 bolo podpísané Memorandum o spoločnom postupe pri nakladaní 

s nehnuteľnosťami, účastníkmi ktorého sú vlastníci dotknutých pozemkov, OZ Krajšie 

Rusovce a hlavné mesto SR Bratislava, prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

 

Vzhľadom na podpísané memorandum, ktoré v čl. II ods. 1 pojednáva o uzatvorení nájomnej 

zmluvy s účastníkom č. 1 (Lotus design, s. r. o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava) na 

parc. č. 1320/7 na účel vybudovania plne obojsmernej miestnej komunikácie, dovoľujeme si 

navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu, aby uzatvorenie nájomnej zmluvy posúdilo ako prípad 



 

hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Dovoľujeme si tiež dať do pozornosti uznesenie č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, ktorým  miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo výšku nájomného za prenájom 

pozemkov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, využívané pre 

účely ako záhrada, ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria vo výmere väčšej ako 11 m2  

vo výške 1 €/m2/rok + 20 €.  

 

Na základe rokovania medzi poslancami miestneho zastupiteľstva, starostkou MČ a 

spoločnosťou Lotus design, s. r. o. dňa 03. 12. 2019 bola výška nájomného stanovená na 5 

€/m2, čo pri výmere 1 472 m2 predstavuje sumu vo výške 7 360 €/rok a bol stanovený paušál 

vo výške 80 000 €, ktorý budúci nájomca spolu s nájomným za prvý rok nájmu zaplatí 

v jednej splátke na účet mestskej časti Bratislava-Rusovce do 31. 03. 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 18. 01. 2020                                                        Ing. Oľga Stuparinová                                                                     
 
 



 

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

Zápisnica 
zo stretnutia s poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 Bratislava-Rusovce zo dňa 03. 12. 2019 
 

Prítomní:  Lucia Tuleková Henčelová (starostka), p. Róbert Kalmár, p. Katarína Zjavková,  
p. Radovan Jenčík, p. František Lošonský, p. Veronika Vandrášeková, p. Peter Filaga 
 
Ospravedlnení: p. Vladimír Mokráň, p. Barbora Dubovská, p. Jozef Karácsonyi  
 
Hostia: p. Kiur Idrisov (zástupca Lotus design, s. r. o.) 
 
Stretnutie otvorila starostka Lucia Tuleková Henčelová. 
 
Na úvod uviedla, že zo stretnutia bude vyhotovený zvukový záznam.  
 
Program:  
Otvorenie 
1. Prerokovanie návrhu na riešenie situácie ohľadom prenájmu pozemku parc. č. 1320/7 

spoločnosti Lotus design, s. r. o. 
2. Prerokovanie návrhu Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy vo veci zvýšenia sadzby dane z 

nehnuteľnosti 
3. Diskusia  
 
K bodu 1  
Starostka uviedla, že podnetom na zvolanie stretnutia bolo prijaté uznesenie č. 134 zo dňa 
12. 11. 2019, ktoré na miestnom zastupiteľstve predniesol poslanec Radovan Jenčík. 
Úvodné slovo dostal p. Kiur Idrisov, zástupca spoločnosti Lotus design, s. r. o. Uviedol, že 
mal osobné stretnutie s poslancom Radovanom Jenčíkom, na ktorom si vypočul jeho 
námietky vo veci prenájmu pozemku parc. č. 1320/7 za účelom vybudovania prístupovej 
cesty k prislúchajúcim stavebným pozemkom.  
 
Po zvážení celej situácie je spoločnosť Lotus design, s. r. o. pripravená poukázať mestskej 
časti Bratislava-Rusovce finančnú hotovosť (ako náhradu za vyrúbanú zeleň) vo výške 
80.000 EUR. Po krátkej diskusii bolo prítomnými poslancami odsúhlasené, že starostka 
spracuje materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v januárovom termíne (01/2020) 
vo veci nájmu parc. č. 1320/7 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie, pričom bude 
rešpektované Memorandum o spolupráci (podpísané medzi OZ Krajšie Rusovce a majiteľmi 
pozemkov susediacich s parc. č. 1320/7) a zároveň bude výška darovanej sumy započítaná 
k výške nájmu za predmetnú parcelu schválenú miestnym zastupiteľstvom. Zároveň bolo 
dohodnuté, že spoločnosť Lotus design, s. r. o. nechá spracovať geometrické zameranie, 
ktorým bude odčlenená časť pozemku na umiestnenie detského ihriska (v zmysle záväzku 
z Memoranda o spolupráci). Táto parcela bude následne predmetom zmluvy o budúcej 
zmluvy medzi spoločnosťou Lotus design, s. r. o. a mestskou časťou Bratislava-Rusovce.  
 
 
K bodu 2   
Starostka uviedla, že mestskej časti bol doručený materiál z Magistrátu hl. mesta – 
sadzobník určenia dane z nehnuteľnosti. Starostka ďalej uviedla, že v prípade mestskej časti  
Bratislava-Rusovce sa jedná o zvýšenie tejto sadzby o takmer 105-106% a požiadala 
prítomných poslancov o zaujatie stanoviska. 
Poslanec Jenčík uviedol, že s poslancami mestského zastupiteľstva nebol tento sadzobník 
prerokovaný. Odsúdil spôsob prerokovania predmetného materiálu. Starostka uviedla, že 14 
mestských častí dalo kladné stanovisko Magistrátu k materiálu. Rusovce, Petržalka 
a Devínska Nová Ves tento návrh nepodporili. Poslanec Jenčík zároveň uviedol, že 
v žiadnom prípade za tento materiál nebude na mestskom zastupiteľstve hlasovať. 



 

Starostka na záver požiadala aj ostatných prítomných poslancov, aby jej aspoň e-mailom 
zaslali svoj súhlas, resp. nesúhlas s návrhom. Poslanec Lošonský uviedol, že nevidí dôvod 
posielať stanovisko, keďže hlasovanie o návrhu je v rukách mestského zastupiteľstva a „náš 
hlas je príliš maličký“, aby sa bral v úvahu. Starostka poznamenala, že argumentáciu našich 
poslancov vie minimálne použiť v písomnom stanovisku mestskej časti smerom k Magistrátu.  
Poslanec Jenčík doplnil, že ak mestská časť nesúhlasí s návrhom, malo by ísť na Magistrát 
negatívne stanovisko, keďže v prípade neodpovedania sa toto považuje automaticky za 
súhlas.  
Starostka doplnila k celej veci, že návrh za Rusovce bolo odporučiť Magistrátu zvýšenie 
dane z nehnuteľnosti (v dôsledku výpadku príjmov), avšak maximálne o 40%. 
V závere sa poslankyňa Vandrášeková spýtala do kedy je potrebné stanovisko zaslať a či je 
potrebné poslať ho individuálne za každého alebo hromadne za všetkých poslancov.  
Starostka ukončila stretnutie po tom ako poslanci prisľúbili zaslať stanovisko k návrhu 
najneskôr v priebehu 2 nasledujúcich dní.  
     
Starostka ukončila stretnutie. 
 
v Bratislave dňa: 3. 12. 2019 
 
 
                                                                                      PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
   Starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Zápisnica bola spracovaná na základe zvukového záznamu 
 

 

                                        Nájomná zmluva číslo .................... 
             uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  



 

                                         
 
 
 
medzi: 
Prenajímateľom:      Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
                                   Primaciálne nám. č. 1 
                                   814 99 Bratislava 
                                   IČO: 603 481 
 
v zastúpení:               Mestská časť Bratislava-Rusovce 
                                  so sídlom: Vývojová 8,  851 10 Bratislava 
                                  IČO: 00304611 
                                  zastúpená: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka  
                                  bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava 
                                  číslo účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953 
 
                                  (ďalej len „prenajímateľ“) 
    
                                    a  
 
Nájomcom:                Lotus design, s. r. o. 
                                    so sídlom: Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava 
                                    IČO: 46 770 950 
                                    v zastúpení: Kiur Idrisov, konateľ 
                                    bankové spojenie: 
                                    číslo účtu: 
 
                                    (ďalej len „nájomca“) 
 
 
 
 
 
                                                                Čl. I 
                                                       Predmet nájmu  
 
Predmetom nájmu je časť pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo 

výmere 1472 m2, zapísaného v liste vlastníctva číslo 1779, katastrálne územie Rusovce v 

prospech vlastníka hlavné mesto SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce 

na základe Protokolu č. 11 88 0671 08 00 o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov. Predmet nájmu je vyznačený 

v projekte odčlenenia prenajatej plochy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto nájomnej zmluvy.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                Čl. II.   
                                                           Účel nájmu  
 



 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti opísané v Čl. I tejto zmluvy za účelom 

vybudovania inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia pre obyvateľov 

ulice Pri žrebčíne. Nájomca využije tento pozemok výlučne len na tento účel.  

 
 
 
                                                                Čl. III.  

                                         Cena nájmu a platobné podmienky  

 

1. Dňa 28. 01. 2020 uznesením č. ....... schválilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Rusovce uzatvorenie nájomnej zmluvy, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   

 

2. Výška nájmu sa stanovuje dohodou na 5 €/m2/rok. Za pozemok vo výmere 1472 m2 je  výška 

nájomného stanovená na 7 360 € ročne.  

 

3. Za obdobie od 15. 02. 2020 do 31. 12. 2020 uhradí nájomca prenajímateľovi alikvótnu 

čiastku predpísaného nájomného vo výške 6 452,48 € (slovom šesťtisícštyristopäťdesiatdva 

euro a štyridsaťosem eurocentov) do 31. 03. 2020, na účet prenajímateľa vo VÚB, a. s., 

Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol 46770950.  

 

4. Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 sa nájomca zaväzuje uhradiť ročné nájomné 

prenajímateľovi vo výške 7 360 € (slovom sedemtisíctristošesťdesiat euro) do 30. 01. 

príslušného kalendárneho roka na účet MČ Bratislava-Rusovce vedený vo VÚB, a. s., 

Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol 46770950. 

Čiastka je splatná v jednej splátke.  

 

5. V roku, v ktorom bude ukončená nájomná zmluva, uhradí nájomca alikvótnu čiastku 

predpísaného nájomného podľa počtu dní, počas ktorých mal predmetnú nehnuteľnosť 

v nájme, do jedného mesiaca po ukončení nájomnej zmluvy na účet mestskej časti 

Bratislava-Rusovce vedený vo VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953 

0953, variabilný symbol 46770950. Čiastka je splatná v jednej splátke.  

 

6. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že v prvom roku nájmu t. j. v roku 2020 zaplatí nájomca 

okrem predpísaného nájomného v jednej splátke aj paušál vo výške 80 000 € (slovom 

osemdesiattisíc euro) do 31. 03. 2020 na účet mestskej časti Bratislava-Rusovce vedený vo 

VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol 

46770950.  

 

Za deň úhrady sa považuje deň pripísania stanoveného nájomného a dohodnutého paušálu 

na bankový účet prenajímateľa. 

 

7. Nájomné je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť počas doby nájmu v zmysle tejto 

zmluvy v prípade: 

 

a) podstatnej zmeny cenových a daňových predpisov a prijatím uznesenia miestneho 

zastupiteľstva týkajúceho sa výšky ceny predmetu nájmu 



 

b) nárastom o zvyšujúcu sa každoročnú mieru inflácie v Slovenskej republike (overenú 

a vyhlásenú Štatistickým úradom SR). 

 

Cenu nájmu v takomto prípade upraví prenajímateľ oznámením o zvýšení nájomného 

a oznámi takéto zvýšenie nájomného nájomcovi písomne.  

 
Za omeškanie zaplatenia nájomného nájomcom môže stanoviť prenajímateľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % ročného nájomného za každý mesiac omeškania. Jej nezaplatenie ani po 
vyzvaní, je dôvodom vypovedania nájomnej zmluvy. 
 

 

 

                                                                    Čl. IV. 

                                                          Podmienky nájmu  

 

1. Nájomca znáša náklady spojené s obvyklým užívaním prenajatej nehnuteľnosti a nemôže 

počas celého obdobia nájmu meniť dohodnutý účel užívania.  

 

2. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade so všeobecne platnými právnymi 

predpismi, a to najmä hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi.  

 

 

 

                                                                Čl. V.  
                                                           Doba nájmu  
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 2 roky, resp. do času bezplatného odovzdania a  

prevzatia vybudovanej komunikácie hl. mestom SR Bratislavy (podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr) so začiatkom doby nájmu od 15. 02. 2020.  

 

2. V prípade, ak nájomca neodovzdá vybudovanú komunikáciu v lehote uvedenej v ods. 1 tohto 

článku, písomne požiada prenajímateľa o predĺženie doby nájmu.  

 

 

 

                                                                 Čl. VI 

                                                        Ukončenie nájmu  

 
1. Nájomnú zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

 

2. Prenajímateľ môže ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou s jednomesačnou výpovednou 

lehotou z dôvodu neplatenia nájomného, ak nájomca mešká s platbou viac ako jeden 

mesiac, alebo porušil podmienky nájmu uvedené v článku IV ods. 1.) tejto zmluvy.  

 

3. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení 

druhej strane. 

4. Do doby, kým nie je zmluva právne ukončená, je nájomca povinný platiť nájomné aj 

v prípade, ak už pozemok neužíva. 

 



 

 

 

                                                            Čl. VII. 

                                               Osobitné podmienky  

 

1. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné meniť chronologicky očíslovaným písomným 

dodatkom k tejto zmluve po podpísaní oboma zmluvnými stranami.  

 

 

 

                                                                  Čl. VIII. 

                                                      Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, oboznámili sa 

s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

2. Zmluva je napísaná v 4 vyhotoveniach, pričom 2 rovnopisy dostane nájomca a 2 rovnopisy 

ostanú prenajímateľovi. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom, nasledujúcim po jej zverejnení. 

 

 

 

 

 

 

 v Bratislave dňa.....................                        v Bratislave dňa  ...........................                                                  

 

 

 

 

 

Nájomca:                                                           Prenajímateľ: 

 

....................................                                                       .............................................   

 Kiur Idrisov                                                       PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  

 konateľ spoločnosti                                                               starostka        

 Lotus design, s. r. o. 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Projekt odčlenenia prenajatej plochy    

 


