Materiál k bodu č. 15

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 24. 11. 2020

Žiadosť o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce, z majetku
obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada.

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

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť doručená dňa 24. 09. 2020
3. List vlastníctva č. 2
4. List vlastníctva č. 1607
5. Geometrický plán č. 43/2019
6. Návrh nájomnej zmluvy

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:
predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. č. 984 – zastavané plochy
a nádvoria – vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce, s doterajším nájomcom PhDr.
Irenou Vitálošovou, PhD., Lónyaiova 2, 851 10 Bratislava, na obdobie od 01. 01. 2021 do 30.
06. 2030 za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15. 12.
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2016, a to 20 € + 1 €/m2/rok, t. j. za 183 m2 je stanovená výška nájomného na 203 € ročne,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada. Nájomný vzťah sa
uzatvára prostredníctvom novej nájomnej zmluvy z dôvodu upresnenia výmery pozemku
geometrickým plánom. Nájomná zmluva č. NP/010/2017 a jej Dodatok č. 1 dňom 01. 01.
2021 stratia platnosť.

Dôvodová správa
Mestskej časti Bratislava-Rusovce bola dňa 24. 09. 2020 doručená žiadosť, ktorou dlhodobá
nájomníčka predmetného pozemku PhDr. Irena Vitálošová, PhD., žiada o predĺženie
nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 v znení Dodatku č. 1, platné do 31. 12. 2020.
Pozemok registra C KN parc. 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, t. j. terajší nájomcovia.
Pozemok registra C KN parc. č. 984 je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
zapísaný v liste vlastníctva č. 2, katastrálne územie Rusovce a mestskej časti BratislavaRusovce bol zverený do správy protokolom č. 52/91.
Dňa 17. 04. 2019 bola do podateľne mestskej časti doručená žiadosť, ktorou nájomcovia
častí pozemku registra C KN parc. č. 984, spoločne požiadali o odkúpenie pozemku do
svojho vlastníctva. Na základe tejto žiadosti dala mestská časť vyhotoviť geometrický plán č.
43/2019 na oddelenie pozemkov a následne znalecký posudok č. 76/2019 na stanovenie
všeobecnej hodnoty predmetných pozemkov. Dňa 09. 01. 2020 podľa čl. 80 ods. 5 štatútu
hlavného mesta SR Bratislavy bol doručený mestskej časti aj predchádzajúci súhlas
primátora k odpredaju týchto pozemkov.
Vzhľadom k tomu, že pri schvaľovaní rozpočtu mestskej časti na rok 2020 bol poslancami
miestneho zastupiteľstva vyjadrený nesúhlas s odpredajom týchto pozemkov a daný návrh
len na ich dlhodobý prenájom, bolo dňa 24. 02. 2020 zvolané pracovné stretnutie za účasti
nájomcov týchto pozemkov a pani starostky, na ktorom boli nájomcovia s touto skutočnosťou
oboznámení. Poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rusovce, na svojom zasadnutí
dňa 05. 05. 2020 uznesením č. 176 schválili prenájom ostatných častí tohto pozemku
dlhodobým nájomcom s dobou nájmu od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2030. Aby mohla mestská
časť neskôr s celým týmto pozemkom nakladať, je potrebné zosúladiť dobu nájmu pre
všetkých doterajších nájomcov a stanoviť dobu nájmu pre PhDr. Irenu Vitálošovú, PhD. tak,
aby doba nájmu pre všetkých nájomcov končila dňom 30. 06. 2030.
Vyhotoveným geometrickým plánom č. 43/2019 boli jednotlivým častiam prenajatých
pozemkov pridelené parcelné čísla a bola upresnená ich výmera.
Nájomca PhDr. Irena Vitálošová, PhD., Lónyaiova 2, 851 10 Bratislava, mala na základe
nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 a jej Dodatku č. 1 prenajatú časť pozemku vo výmere
178 m2. Táto nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, t. j. do 31. 12. 2020.
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Geometrickým plánom bola časť pozemku prenajatá PhDr. Irene Vitálošovej, PhD.,
označená parcelným číslom 984/5 a výmera bola upresnená na 183 m2. Nájomca chce tento
pozemok aj naďalej využívať ako okrasnú záhradu a za 5 m2, o ktoré bola výmera
prenajatého pozemku zväčšená, za rok 2020 doplatí sumu vo výške 5 €. Stanovený nájom
za 178 m2 na rok 2020 bol v plnej výške uhradený 12. 03. 2020.
Vzhľadom k tomu, že táto časť pozemku registra C KN parc. č. 984 (parc. č. 984/5) vo
výmere 183 m2, bezprostredne susedí s pozemkami, na ktorých má žiadateľka postavený
rodinný dom a tento pozemok tvorí priľahlú plochu k týmto pozemkom a svojim umiestnením
a využitím tvorí jeden oplotený celok s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a z dôvodu
obmedzeného prístupu na tento pozemok je možné predpokladať, že efektívne ho môže
využívať len vlastník tejto stavby a priľahlého pozemku, bolo by neekonomické a neefektívne
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.

V Bratislave dňa 05. 10. 2020

Ing. Oľga Stuparinová
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