Materiál k bodu č. 8

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 08. 11. 2019

Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemok registra E KN parc. č. 288 – orná
pôda vo výmere 856 m2, katastrálne územie Rusovce, v podiele 11/20 k celku a podielu
6/20 k celku, nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy s materskou školou Vývojová
228 Bratislava-Rusovce

Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v.r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť doručená dňa 02. 10. 2019
3. snímka z katastrálnej mapy
4. list vlastníctva č. 2082
5. nájomná zmluva č. 18160002/2014
a jej Dodatok č. 1
6. nájomná zmluva č. 18160003/2014
a jej Dodatok č. 1
7. návrh Dodatku č. 2 k nájomnej
zmluve č. 18160002/2014
8. návrh Dodatku č. 2 k nájomnej
zmluve č. 18160003/2014

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje:
a) predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160002/2014 v zmysle jej Dodatku č. 1, uzatvorenej
medzi prenajímateľom Alojzom Krennom a nájomcom mestská časť BratislavaRusovce, za účelom prenájmu pozemku registra E KN parc. č. 288 – orná pôda, vo
výmere 856 m2, list vlastníctva číslo 2082, katastrálne územie Rusovce v podiele
11/20 na obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 01. 2019 za cenu nájmu podľa
nájomnej zmluvy č. 18160002/2014 a jej Dodatku č. 1, t. j. 0,83 €/m2/rok
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b) predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160003/2014 v zmysle jej Dodatku č. 1
uzatvorenej medzi prenajímateľom Johannom Krennom a nájomcom mestská časť
Bratislava-Rusovce, za účelom prenájmu pozemku registra E KN par. č. 288 – orná
pôda, vo výmere 856 m2, list vlastníctva číslo 2082, katastrálne územie Rusovce
v podiel 6/20 k celku, na obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 01. 2019 za cenu
nájmu podľa nájomnej zmluvy č. 18160003/2014 a jej Dodatku č. 1, t. j. 0,83 €/m2/rok

Dôvodová správa
Pozemok registra E KN parc. č. 288 – orná pôda, vo výmere 856 m2 je evidovaný v liste
vlastníctva číslo 2082, katastrálne územie Rusovce, v prospech vlastníka Alojza Krenna
v podiele 11/20 k celku, Johanna Krena v podiele 6/20 k celku a Hlavného mesta SR
Bratislava v podiele 3/20 k celku. Ide o pozemok nachádzajúci sa v školskom areáli, ktorý je
čiastočne zastavaný stavbou základnej školy a jeho zostávajúca časť tvorí spolu s ostatnými
pozemkami školský dvor.
Nájomná zmluva č. 18160002/2014 a nájomná zmluva č. 18160003/2014 boli uzatvorené
dňa 31. 03. 2014 na obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2016. Dodatok
č. 1 k nájomnej zmluve č. 18160002/2014 a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.
18160003/2014 boli uzatvorené dňa 11. 01. 2017 na obdobie dvoch rokov so začiatkom od
01. 01. 2017 do 31. 12. 2018.
Doba nájmu na základe uzatvorených dodatkov bola stanovená do 31. 12. 2018. Vzhľadom
k tomu, že doteraz nebola doba nájmu predĺžená uzatvorením nových dodatkov, alebo
nových nájomných zmlúv, v súlade s § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pre rok 2019 sa
doba nájmu obnovila na jeden rok za podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne.
Predĺženie nájomných zmlúv na obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 si dovoľujeme
navrhnúť schváliť z dôvodu, aby pre rok 2019 mala mestská časť doklad o tom, prečo bolo
nájomné v plnej výške pre rok 2019 uhradené.
Prenájom podielu vo veľkosti 11/20 k celku vo výške nájomného 0,83,-€/m2/rok predstavuje
pre mestskú časť čiastku 390,76 € ročne, ktorú bude mestská časť Bratislava-Rusovce
uhrádzať v prospech vlastníka – prenajímateľa pozemku Alojza Krenna.
Prenájom podielu vo veľkosti 6/20 k celku vo výške nájomného 0,83,-€/m2/rok predstavuje
pre mestskú časť čiastku 213,14 € ročne, ktorú bude mestská časť Bratislava-Rusovce
uhrádzať v prospech vlastníka – prenajímateľa Johanna Krenna.
Na doplnenie uvádzame, že uznesením číslo 230 zo dňa 10. 11. 2016 schválilo miestne
zastupiteľstvo uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky v areáli Základnej školy
s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce so súčasnými vlastníkmi pozemkov,
do doby usporiadania vlastníckych vzťahov, za účelom zachovania súčasného využitia týchto
pozemkov za cenu najviac 0,33,-€/m2/rok.
V dôvodovej správe k citovanému uzneseniu bolo okrem iného uvedené, že nájom
v navrhovanej výške sa nebude týkať pozemku registra E KN parc. č. 288 vo výmere 856
m2 v podielovom spoluvlastníctve Alojza Krenna v podiele 11/20 k celku a Johanna Krenna
v podiele 6/20 k celku. Dôvodom je skutočnosť, že nájomná zmluva s týmito prenajímateľmi
bola prvýkrát uzatvorená v roku 2008 vo výške nájmu 0,66,-€/m2/rok a pokračovala zmluvou
uzavretou v roku 2014 s výškou nájmu 0,83,-€/m2/rok. Dôvodom takého skorého uzatvorenia
nájomných zmlúv na pozemok nachádzajúci sa v školskom areáli a takto stanovenej výšky
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nájomného bol súdny spor vedený medzi Hlavným mestom SR Bratislava a súrodencami
Alojzom Krennom a Johannom Krennom.
Vzhľadom na polohu a potrebu tohto pozemku v areáli základnej školy, ktorý je využívaný
pre verejné účely a vzhľadom na finančnú situáciu mestskej časti a dĺžku nájomného vzťahu
(od r. 2008), dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť predĺženie
nájomných zmlúv na pozeok registra E KN parc. č. 288 – orná pôda, pre podiel 11/20 k celku
a pre podiel 6/20 k celku za cenu 0,83 €/m2/rok.

V Bratislave dňa 04. 11. 2019

Ing. Oľga Stuparinová
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Dodatok č. 2
k Nájomnej zmluve č. 18160002/2014

Čl. 1
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Alojz Krenn

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
zastúpená: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
IČO: 00 304 611
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
č. účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953

(ďalej len „nájomca“)

Čl. 2
Predmet dodatku
2.1

Predmetom tohto dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) je predĺženie nájomnej zmluvy
č. 18160002/2014 (ďalej len „nájomná zmluva“) na predmet nájmu, ktorým je pozemok
registra E KN parc. č. 288 – orná pôda vo výmere 856 m2, k. ú. Rusovce, v spoluvlastníckom
podiele 11/20 k celku, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2082.

Čl. 3
Rozsah a obsah predmetu dodatku
3.1

Čl. 3. Nájomné a spôsob jeho platenia sa dopĺňa o odsek 2a v nasledovnom znení:
„2a. Za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 nájomca uhradí predpísané nájomné .vo
výške 390,76 € do 30. 11. 2019 za užívanie pozemku bez platne uzatvorenej nájomnej zmluvy
na účet SK73 0900 0000 0000 11383676.

19

Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 sa nájomca zaväzuje uhradiť nájomné vo výške 390,76 € do
30. 06. 2020 na účet SK73 0900 0000 0000 11383676.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania stanoveného nájomného na bankový účet
prenajímateľa.“

3.2

Čl. 4 ods. 1 Doba nájmu a zánik nájmu sa mení nasledovne:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2020.“

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
4.1

Predĺženie nájomnej zmluvy schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. ...... zo dňa 12. 11.
2019.

4.2

Všetky ostatné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán podľa nájomnej zmluvy,
neupravené týmto dodatkom zostávajú zachované.

4.3

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke MČ.

4.4

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých
po podpísaní tri rovnopisy obdrží prenajímateľ a jeden rovnopis obdrží nájomca.

4.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave, dňa

Nájomca

.............................................................
Alojz Krenn

V Bratislave, dňa

Prenajímateľ

..........................................................
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka
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Dodatok č. 2
k Nájomnej zmluve č. 18160003/2014

Čl. 1
Zmluvné strany

Prenajímateľ:

v zastúpení:

Johann Krenn

Robert Krenn

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomca:

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
zastúpená: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
IČO: 00 304 611
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
č. účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953

(ďalej len „nájomca“)

Čl. 2
Predmet dodatku
2.1

Predmetom tohto dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) je predĺženie nájomnej zmluvy
č. 18160003/2014 (ďalej len „nájomná zmluva“) na predmet nájmu, ktorým je pozemok
registra E KN parc. č. 288 – orná pôda vo výmere 856 m2, k. ú. Rusovce, v spoluvlastníckom
podiele 6/20 k celku, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2082.
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Čl. 3
Rozsah a obsah predmetu dodatku
3.1

Čl. 3. Nájomné a spôsob jeho platenia sa dopĺňa o odsek 2a v nasledovnom znení:
„2a. Za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 nájomca uhradí predpísané nájomné vo
výške 213,14 € do 30. 11. 2019 za užívanie pozemku bez platne uzatvorenej nájomnej zmluvy
na účet SK41 0900 0000 0006 32958700.

Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 sa nájomca zaväzuje uhradiť nájomné vo výške 213,14 € do
30. 06. 2020 na účet SK41 0900 0000 0006 32958700.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania stanoveného nájomného na bankový účet
prenajímateľa.“

3.2

Čl. 4 ods. 1 Doba nájmu a zániku nájmu sa mení nasledovne:
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2020.“

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
4.1

Predĺženie nájomnej zmluvy schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. ...... zo dňa 12. 11.
2019.

4.2

Všetky ostatné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán podľa nájomnej zmluvy,
neupravené týmto dodatkom zostávajú zachované.

4.3

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke MČ.

4.4

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých
po podpísaní tri rovnopisy obdrží prenajímateľ a jeden rovnopis obdrží nájomca.

4.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave, dňa

Nájomca

.............................................................
Johann Krenn
v zastúpení Robert Krenn

V Bratislave, dňa

Prenajímateľ

..........................................................
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka
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