Materiál k bodu č. 16

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

Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1043 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť BratislavaRusovce.
__________________________________________________________________________
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová PhD., v. r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Žiadosť doručená dňa 15. 06. 2020
3. List vlastníctva č. 2275, k. ú. Rusovce
4. Snímka z katastrálnej mapy
5. Návrh nájomnej zmluvy

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:
prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1043 m2, katastrálne územie Rusovce, ktorý je vo vlastníctve – Ing. Matúš Ferenc,
Čaklovská 16750/6, 821 02 Bratislava, v podiele 1/1 k celku, pre nájomcu - Mestskú časť
Bratislava-Rusovce, za cenu stanovenú dohodou, t. j. 2,00 €/m2/rok, na obdobie 10 rokov od
01. 01. 2021 do 31. 12. 2031 s podmienkou spätného doplatenia schváleného nájmu za
obdobie od 28. 08. 2019 do 31. 12. 2020. Ročný nájom pre pozemok vo výmere 1043 m2 je
vo výške 2 086 €. Doplatok nájmu za obdobie od 28. 08. 2019 do 31. 12. 2020 je v celkovej
sume 2 806,10 €.
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Dôvodová správa
Dňa 07. 10. 2020 doručil vlastník pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1043 m2, katastrálne územie Rusovce žiadosť, ktorou žiada mestskú
časť, ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, 851 10 Bratislava
o vyplatenie nájmu za užívanie pozemku v jeho vlastníctve a to pozemku registra C KN parc.
č. 545/20 vo výmere 1043 m2, ktorý je súčasťou školského areálu. Cenu nájmu vo svojej
žiadosti stanovil na 2 €/m2/rok s podmienkou spätného doplatenia nájmu za obdobie od 28.
08. 2019, kedy sa stal vlastníkom tohto pozemku, do 31. 12. 2020. Ročný nájom za takto
stanovených cenových podmienok je vo výške 2086 € a doplatok nájmu za obdobie od 28.
08. 2019 do 31. 12. 2020 je vo výške 2806,10 €.
Pozemok registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2,
katastrálne územie Rusovce, je evidovaný Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom v liste vlastníctva č. 2275, pre vlastníka – Ing. Matúš Ferenc, Čaklovská 16750/6,
821 02 Bratislava v podiele 1/1 k celku od 28. 08. 2019.
Pozemok registra C KN parc. č. 545/20 je súčasťou školského dvora a nie je zastavaný
žiadnou stavbou.
Pre pozemky nachádzajúce sa v školskom areáli vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb, miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 230 zo dňa 10. 11.
2016 výšku nájomného na 0,33 €/m2/rok, za účelom umožnenia uzatvorenia nájomných
zmlúv s vlastníkmi týchto pozemkov do doby usporiadania vlastníckych vzťahov,
s predpokladom zachovania súčasného využitia týchto pozemkov pre Základnú školu
s materskou školu. Za takto stanovených cenových podmienok boli v minulosti
prenejaté aj ďalšie dva pozemky v školskom areáli. Pri zachovaní stanovenej ceny
nájmu uznesením miestneho zastupiteľstva č. 230, t. j. vo výške 0,33 €/m2/rok by bol
ročný nájom za pozemok vo výmere 1043 m2 vo výške 344,19 € a doplatok za obdobie
od 28. 08. 2019 do 31. 12. 2020 by bol vo výške 463 €.
Vzhľadom na polohu tohto pozemku, že sa nachádza v školskom areáli a vzhľadom na
potrebu využívania tohto pozemku pre verejné účely a pre potreby všetkych detí mestskej
časti Bratislava-Rusovce, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť
uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi vlastníkom, ako prenajímateľom predmetného pozemku
a mestskou časťou Bratislava-Rusovce, ako nájomcom. Stanovenie výšky nájmu si
dovoľujeme nechať na zvážení poslancom miestneho zastupiteľstva.

V Bratislave dňa 10. 11. 2020

Ing. Oľga Stuparinová
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