Materiál k bodu č. 12

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 23. 06. 2020

Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/007/2017 k pozemku registra
C KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN
parc. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2, katastrálne územie Rusovce, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

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

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť doručená dňa 08. 06. 2020
3. List vlastníctva č. 2
4. List vlastníctva č. 532
5. Snímka z katastrálnej mapy
6. Návrh dodatku č. 1 k nájomnej
zmluve

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:
predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/007/2017 k pozemku registra C KN
parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č.
783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2, katastrálne územie Rusovce s MVDr. Antonom
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Dostálom PhD., Kovácsova 29, 851 10 Bratislava na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01.
07. 2020 za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016
t. j. 20 € + 1 €/m2/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ročné nájomné za
pozemky spolu vo výmere 180 m2 je vo výške 200 €.

Dôvodová správa
Žiadosťou doručenou dňa 08. 06. 2020 požiadal MVDr. Anton Dostál PhD. mestskú časť
Bratislava-Rusovce o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/007/2017 k pozemkom registra C
KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN parc.
č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2, katastrálne územie Rusovce. Stanovený nájom
za rok 2020 bol v plnej výške t. j. 200 € uhradený dňa 10. 02. 2020.
Pozemky parc č. 783/10 a parc. č. 783/1 sú zapísané v liste vlastníctva č. 2, katastrálne
územie Rusovce v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava, protokolom č. 52/91 boli
tieto pozemky zverené do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Predmetné
nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne mestskej časti, v ochrannom pásme železnice
Bratislava–Rusovce, v blízkosti železničnej stanice a tesne susedia s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa. Pozemok parc. č. 783/10 je oplotený a obkolesený z dvoch strán
nehnuteľnosťami vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb, z jednej strany susedí
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a z jednej strany susedí s pozemkom parc. číslo 783/1
– ostatná plocha vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti
Bratislava-Rusovce. Prístup na pozemok parc. č. 783/10 je v súčasnosti umožnený len cez
pozemok parc. č. 783/1, ktorý z jednej strany susedí s pozemkami vo vlastníctve MVDr.
Antona Dostála a z druhej strany s pozemkom parc. č. 783/9, ktorý je vo vlastníctva hl.
mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Vzhľadom na umiestnenie pozemku parc. č. 783/10, pomerne malej výmery, sťaženého
prístupu k tomuto pozemku je možné predpokladať, že plne využívať tento pozemok nemôže
iný záujemca, len vlastník okolitých pozemkov. Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme
navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť predĺženie nájomného v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

V Bratislave dňa 15. 06. 2020

Ing. Oľga Stuparinová
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