Materiál k bodu č. 2

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 15.2.2018

Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším
nájomcom k pozemkom par. číslo 65/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2
m2, par. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2, par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, par.
č. 65/6 – záhrada vo výmere 66 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom
využitia časti týchto pozemkov ako záhrada a s časti zastavané stavbou súpisné číslo
710
Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť zo dňa 9.1.2018
3. List vlastníctva č. 1
4. List vlastníctva č. 1068
5. Geometrický plán
č. 255-194/2001
č. 255-135/2002

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy (predĺženie nájomnej zmluvy č.
18160015/2004, 18160016/2004 a 18160001/2006) na prenájom pozemku registra C KN
par. číslo 65/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, par. č. 65/4 – záhrada vo
výmere 12 m2, par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, par. č. 65/6 – záhrada vo výmere 66
m2, katastrálne územie Rusovce na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01.03.2018 za cenu
stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15.12.2016 t. j. 20 € + 1
€/m2/rok pre pozemky par. číslo 65/4,65/5 a 65/6 a pre pozemok par. č. 65/3 za cenu
stanovenú uznesením č. 255 zo dňa 15.12.2016 10 € bez ohľadu na výmeru Ing. Eugenovi
Kánovicsovi, Maďarská 23/A, 851 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa a pozemok neúmyselne zabratý pri
výstavbe rodinného domu. Uzatvorením novej nájomnej zmluvy zanikajú zmluvy č.
18160015/2004, 18160016/2004 a 18160001/2006 od počiatku.

1

Dôvodová správa

Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 9.1.2018 doručená žiadosť Ing. Eugena
Kánovicsa, ktorou žiada o predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160015/2004 na prenájom
pozemku registra C KN par. č. 65/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2,
nájomnej zmluvy č. 18160016/2004 na prenájom pozemkov par. č. 65/4 – záhrada vo
výmere 12 m2, pozemku par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, ktoré vznikli geometrickým
plánom 255-194/2001 a nájomnej zmluvy č. 18160001/2006 na prenájom pozemku par. č.
65/6 – záhrada vo výmere 66 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 255-135/2002.
Pozemok par. č. 65/3, 65/4, 65/5 a 65/6 vznikli odčlenením od pozemku registra C KN par.
65/1 – záhrada, katastrálne územie Rusovce.
Pozemok registra C KN par. č. 65/1 – záhrada vo výmere 496 m2 je evidovaný v liste
vlastníctva č. 1 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava, zverený do správy
mestskej časti Bratislava-Rusovce protokolom č. 52/91. Pozemok registra C KN par. č. 65/3
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 je evidovaný v liste vlastníctva č. 1
v prospech vlastníka hlavné mesto SR Bratislava, v správe mestskej časti BratislavaRusovce, zverený do správy protokolom č. 52/91 ako pôvodné parcelné číslo 65/1.
Dňa 01.01.2004 uzatvorila mestská časť Bratislava-Rusovce s Ing. Eugenom
Kánovicsom a jeho manželkou Andreou nájomnú zmluvu č. 18160015/2004 na prenájom
pozemku par. č. 65/3 – zastavaná plocha s výmerou 2 m2 a nájomnú zmluvu č.
18160016/2004 na prenájom pozemku par. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2 a prenájom
pozemku par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2 na dobu určitú t. j. do dňa právoplatnosti
rozhodnutia súdu vo veci vedenej na Okresnom súde BA – V, pod spisovou značkou
14C 222/00.
Dňa 01.01.2006 uzatvorila
mestská časť Bratislava-Rusovce s Ing. Eugenom
Kánovicsom a jeho manželkou Andreou nájomnú zmluvu č. 18160001/2006 na prenájom
pozemku par. č. 65/6 – záhrada s výmerou 66 m2 na dobu určitú t. j. do dňa právoplatnosti
rozhodnutia súdu vo veci vedenej na Okresnom súde BA – V, pod spisovou značkou
14C 222/00.
Z dôvodu, že mestská časť nebola účastníkom tohto súdneho konania a nemala
vedomosť o priebehu tohto konania, písomne požiadala magistrát o informáciu ohľadne tohto
konania. Na základe tejto písomnej požiadavky, doručil magistrát hl. mesta SR Bratislava
dňa 7.3.2017 mestskej časti rozsudok súdu č. 14C 222/00 s vyznačenou právoplatnosťou
9.8.2006 s vykonateľnosťou 12.8.2006. Vzhľadom k tomu, že rozsudok súdu 14C 222/00
nadobudol právoplatnosť ešte v roku 2006, požiadala mestská časť Bratislava-Rusovce
magistrát hl. mesta SR Bratislavu o doplňujúcu informáciu ohľadne prebiehajúcich súdnych
konaní na pozemkoch par. č. 65/1 a 65/3. Dňa 16.5.2017 obdržala mestská časť BratislavaRusovce vyjadrenie magistrátu, z ktorého vyplýva, že na pozemkoch par. č. 65/1 a 65/3
prebieha súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava V, vo veci určenia
vlastníckeho práva k daným pozemkom. Na základe týchto informácií vyzvala mestská časť
Ing. Kánovicsa na uzatvorenie nových nájomných zmlúv na predmetné pozemky do doby
ukončenia súdneho konania a za cenu nájomného stanoveného uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15.12.2016 a to pre účely:
- záhrada ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria vo výmere väčšej ako 11 m2 vo
výške nájomného 20 € + 1 €/m2/rok
- pre pozemky zastavané stavbou od 1 m2 do 10 m2
10 €/rok bez ohľadu na výmere.
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S ohľadom na to, že pozemok par. č. 65/3 má pomerne malú plochu a je zastavaný
stavbou – rodinný dom vo vlastníctve prenajímateľa a pozemky par. č. 65/4, 65/5 a 65/6
majú pomerne malú plochu a prístup k nim je možný len cez pozemok žiadateľa, alebo cez
susedné pozemky formou zriadenia vecného bremena – práva prechodu, 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

3

4

5

6

7

8

9

