
 1 

                               Materiál k bodu č. 5 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 11. 05. 2021 
 
 
 
Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 123 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 18 m2 v  k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 z majetku obce v zmysle     
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemku registra 
C KN parc. č. 628/3.  
 

 

 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.                   1. dôvodová správa 
starostka                                                                                    2. žiadosť zo dňa 30. 03. 2021                                                                                                        
                                                                                                   3. snímka z katastrálnej mapy 
                                                                                                   4. list vlastníctva č. 1, k. ú. Rusovce 
                                                                                                   5. list vlastníctva č. 2891, k. ú. Rusovce 
                                                                                                   6. výpis z obchodného registra  
                                                                                                       MNF INVEST spol. s r. o. 
                                                                                                   7. nájomná zmluva č. NP/021/2017 
                                                                                                   8. nájomná zmluva zo dňa 01. 12. 2020  
                                                                                                   9. geometrický plán č. 71/2014 
                                                                                                 10. návrh nájomnej zmluvy  
           
 
                                                                                                 
 
      

Spracovateľ: 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
 
schvaľuje: 
prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
123 m2 a parc. č. 622/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce na 
obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 06. 2021 za cenu stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m2/rok  spoločnosti  MNF INVEST 
spol. s r. o., Majerníkova 4, 841 05 Bratislava, IČO: 51 120 828 v podiele ¾ k celku, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov na účel vybudovania príjazdovej 
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komunikácie na pozemok registra C KN parc. č. 628/3 s podmienkou, že táto komunikácia 
bude slúžiť aj ako prístupová komunikácia k pozemku registra C KN parc. č. 626/6 a 626/8, 
k. ú. Rusovce. Predpísaný nájom za celý rok pre podiel ¾ k celku je vo výške 120,75  €. 
 

 
 
 

Dôvodová správa 

 
 

Dňa 30. 03. 2021 doručila spoločnosť MNF INVEST spol. s r. o., Majerníkova 4, 841 05 

Bratislava, IČO: 51 120 828, mestskej časti žiadosť, ktorou žiada o prenájom pozemkov 

registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a parc. č. 

622/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce. Svoju žiadosť 

zdôvodňuje potrebou vybudovať na týchto pozemkoch prístupovú cestu k pozemku registra 

C KN parc. č. 628/3, ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb, a to Norbert Berki s manželkou 

Margitou v podiele 1/3 k celku, Miroslav Pinte v podiele 1/3 k celku a Radoslav Garanič 

v podiele 1/3 k celku. Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 01. 12. 2020, uzatvorenej za 

účelom zriadenia stavby, inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN 

elektrickej prípojky a prípadne aj iných prípojok, je nájomcom tohto pozemku (parc. č. 628/3) 

spoločnosť MNF INVEST spol. s r. o., ktorej štatutárnym orgánom sú Norbert Berki, Miroslav 

Pinte a Radoslav Garanič. Táto spoločnosť je zároveň aj investorom výstavby na pozemku 

parc. č. 628/3 a tiež investorom pre vybudovanie príjazdovej cesty na pozemkoch parc. č. 

622/4 a parc. č. 622/12. Stavebné povolenie žiadajú v mene spoločnosti MNF INVEST spol. 

s r. o. a nie ako fyzické osoby. Pre účely vydania stavebného povolenia je potrebné zosúladiť 

investora stavby (žiadateľa o stavebné povolenie) s prenajímateľom týchto pozemkov. Nájom 

pozemkov na obdobie 2 rokov je dojednaný z dôvodu, že spoločnosť MNF INVEST spol. s r. 

o., plánuje v budúcnosti požiadať mestskú časť o odkúpenie týchto pozemkov. Uzatvorením 

nájomnej zmluvy so spoločnosťou MNF INVEST spol. s r. o., sa Nájomná zmluva č. 

NP/021/2017, uzatvorená s vlastníkmi pozemku parc. č. 628/3 (Norbert Berki s manželkou 

Margitou, Miroslav Pinte a Radoslav Garanič) skončí k dátumu uzatvorenia novej nájomnej 

zmluvy so spoločnosťou MNF INVEST spol. s r. o.  

 

Na vysvetlenie uvádzame:  

Mestská časť Bratislava-Rusovce vypísala dňa 10. 04. 2017 verejnú obchodnú súťaž na 

odpredaj pozemku registra C KN parc. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2 s podmienkou, 

že víťaz súťaže je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu s mestskou časťou Bratislava-Rusovce 

na pozemok registra C KN parc. č. 622/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2       

a na časť pozemkov registra C KN parc. č. 622/1 a časť pozemku parc. č. 622/2, spolu vo 

výmere 99,5 m2, katastrálne územie Rusovce, slúžiace ako prístupová cesta k pozemku 

parc. č. 628/3 a k pozemkom parc. č. 626/6, 626/8 vo vlastníctve Jakuba Ochabu, ktorý bude 

spolunájomcom týchto pozemkov tvoriacich prístupovú cestu v podiele ¼ k celku.   

 

Víťazom súťaže na kúpu pozemku parc. č. 628/3 sa stal Norbert Berki s manželkou Margitou 

v podiele 1/3 k celku, Miroslav Pinte v podiele 1/3 k celku a Radoslav Garinič v podiele 1/3 

k celku. O návrhu na vklad rozhodol Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor dňa 3. 10. 

2017 a rozhodnutie bolo doručené mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 19. 10. 2017.  
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Na pozemky parc. č. 622/4 a časť pozemkov parc. č. 622/1 a 622/2 v celkovej výmere 141,5 

m2, bola dňa 19. 4. 2017 uzatvorená Nájomná zmluva č. NP/006/2017 medzi mestskou 

časťou Bratislava-Rusovce ako prenajímateľom a Jakubom Ochabom ako nájomcom za 

účelom využívania týchto pozemkov ako príjazdová cesta k pozemkom v jeho vlastníctve 

v podiele 1/1 k celku (jediný užívateľ). Po odpredaji pozemku registra C KN parc. č. 628/3, 

uzatvorila mestská časť s  víťazom verejne obchodnej súťaže Nájomnú zmluvu č. 

NP/021/2017 za účelom využívania predmetných pozemkov ako príjazdová cesta k pozemku 

parc. č. 628/3 v podiele ¾ k celku. Dodatkom č. 1 zo dňa 28. 12. 2017 k Nájomnej zmluve č. 

NP/006/2017 uzatvorenej s Jakubom Ochabom, sa upravil podiel v akom bude túto 

príjazdovú cestu naďalej užívať, a to z podielu 1/1 k celku (jediný užívateľ) na podiel ¼ 

k celku (spoluužívateľ príjazdovej cesty).  

 

Vzhľadom k tomu, že v roku 2020 bol v katastri nehnuteľností zapísaný geometrický plán     

č. 71/2014 na rozdelenie parciel č. 622/1, 2, 4 a 622/6-12, tak pozemky parc. č. 622/4 a časť 

pozemkov parc. č. 622/1 a 622/2 boli zlúčené a znova prerozdelené a boli z nich vytvorené 

nové parcelné čísla označené ako pozemok parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 123 m2 a pozemok parc. č. 622/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2. 

 

Vzhľadom k tomu, že verejnou obchodnou súťažou bol pozemok parc. č. 628/3 odpredaný 

fyzickým osobám, ktoré sú zároveň aj spoločníkmi MNF INVEST spol. s r. o. a táto 

spoločnosť je súčasne aj investorom stavby na tomto pozemku a aj na pozemku využívanom 

ako prístupová cesta, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom 

pozemkov registra C KN parc. č. 622/4 a parc. č. 622/12 v celkovej výmere 141 m2 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie za cenu 

stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15. 12. 2016, a to 20 € + 

1€/m2/rok. 

 

 

 

 

 
 
 
V Bratislave dňa 14. 04. 2021                                                             Ing. Oľga Stuparinová 
                                                                                                    Správa nehnuteľného majetku 
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