Materiál k bodu č. 4

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 časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 500 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 tohto pozemku ako okrasná záhrada
Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť zo dňa 7.12.2017
3. Snímka z katastrálnej mapy
4. List vlastníctva č. 2
5. List vlastníctva č. 1500

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa majetku
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie doby nájmu vo forme uzatvorenia novej nájomnej zmluvy s doterajším
nájomcom na prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy
a nádvoria – vo výmere 500 m2, katastrálne územie Rusovce na obdobie do 31.12.2019 so
začiatkom od 01.03.2018 za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255
zo dňa 15.12.2016 a to 20 € + 1 €/m2/rok JUDr Dagovi Vaškorovi, Lónyaiova 10, 851 10
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada
s podmienkou, že spätne za obdobie od 01.01.2018 do 28.2.2018 uhradí nájomca alikvotnú
čiastku z predpísaného nájomného. Uzatvorením novej nájomnej zmluvy sa zruší nájomná
zmluva č. 18160007/2006 od počiatku.
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Dôvodová správa

Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 7.12.2017 doručená žiadosť JUDr. Daga
Vaškora, Lónyaiova 10, 851 10 Bratislava, ktorou žiada o predĺženie doby nájmu časti
pozemku registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2 na
obdobie do 31.12.2019 Tento pozemok chce aj naďalej využívať ako okrasnú záhradu.
Presná poloha prenajatého pozemku je vyznačená v snímke z katastrálnej mapy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu.
Pozemok registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy nádvoria vo výmere 2444 m2 sa
nachádza v blízkosti zdravotného strediska, je oplotený a prístup k nemu majú len vlastníci
susedných nehnuteľností vrátane JUDr. Daga Vaškora. Pozemok registra C KN par. č. 984
je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zapísaný v liste vlastníctva č. 2, katastrálne
územie Rusovce a mestskej časti Bratislava-Rusovce bol zverený do správy protokolom č.
52/91.
Časť tohto pozemku vo výmere 500 m2 bola v roku 2006 nájomnou zmluvou č.
18160007/2006 prenajatá Mgr. Dagovi Vaškorovi s manželkou Luciou na dobu určitú a to 10
kalendárnych rokov od 01.01.2006 do 31.12.2016. Podľa tejto nájomnej zmluvy bude
prenajatá časť pozemku pričlenená k stavebnému pozemku pre pripravovanú výstavbu
rodinného domu vo vlastníctve nájomcu v snahe dodržať index zastavanosti a tento
pozemok bude nájomca využívať ako okrasnú záhradu. Nájomná zmluva č. 18160007/2006
bola ukončená uplynutím doby nájmu na ktorú bola dojednaná a to 31.12.2016. 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. Predpísané nájomné za užívanie tejto časti pozemku za obdobie
obnovenia nájomnej zmluvy zo zákona bolo v plnej výške uhradené.
Vzhľadom k tomu, že časť pozemku registra C KN par. č. 984 vo výmere 500 m 2, presne
identifikovanej v snímke z katastrálnej mapy, bezprostredne susedí s pozemkami na ktorých
má žiadateľ postavený rodinný dom a tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí jeden celok s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a z dôvodu obmedzeného
prístupu na tento pozemok je možné predpokladať, že efektívne ho môže využívať len
vlastník stavby, alebo užívateľ tejto stavby, bolo by neekonomické a zbytočné organizovať
na prenájom pozemku verejnú obchodnú súťaž.
Na základe uvedeného si dovoľujeme 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
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