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                               Materiál k bodu č. 8 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE 
 

 
Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 22. 12. 2022 
 
 
 
 
 
Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/001/2018 zo dňa 29. 12. 2017 k  
pozemkom registra C KN parc. č. 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere      71 
m2, parc. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, parc. č. 615/44 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/45 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 28 m2, katastrálne územie Rusovce, ako pozemky zastavané stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom využívania týchto pozemkov ako 
záhrada a priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľky.  
    

 
 
Predkladateľ:                    Materiál obsahuje: 
Radovan Jenčík, v. r.               
starosta                                                                                1. dôvodová správa                                                                                                          
                                                                                             2. žiadosť zo dňa 22. 08. 2022 
                                                                                             3. výpis z listu vlastníctva č. 1306, 
                                                                                                 k. ú. Rusovce 
                                                                                             4. výpis z listu vlastníctva č. 1, 
                                                                                                 k. ú. Rusovce 
                                                                                             4. výpis z listu vlastníctva č. 2172, 
                                                                                                 k. ú. Rusovce 
                                                                                             5. snímka z katastrálnej mapy  
                                                                                             6. nájomná zmluva č. 

NP/001/2018 
                                                                                             7. návrh Dodatku č. 1 k nájomnej  
                                                                                                 zmluve č. NP/001/2018 
                                                                                                        
    
     
Spracovateľ:  
Ing. Oľga Stuparinová 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje 



 2 

predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/001/2018 zo dňa 29. 12. 2017  
k pozemkom registra C KN parc. č. 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, 
parc. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, č. 615/44 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, parc. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 28 m2, katastrálne územie Rusovce na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 
2023, za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 255 zo dňa  15. 12. 
2016 t. j., 10 € + 0,20 €/m2/rok za pozemok zastavaný stavbou (154 m2) a 20 € + 1 €/m2/rok 
za pozemky (83 m2) využívané ako záhrada, ostatná plocha a zastavaná plocha (dvor 
a pod.) zvýšenú o mieru inflácie za roky 2018 až 2021, t. j. 217,66 €/rok za celok           
PhDr. Kataríne Karvašovej, Pohraničníkov 68, 851 10 Bratislava v súlade s § 9a ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemky 
zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou za účelom využívania týchto 
pozemkov ako záhrada a priľahlé pozemky k stavbe vo vlastníctve žiadateľky.  
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Dôvodová správa  
 

Dňa 22. 08. 2022 doručila PhDr. Katarína Karvašová, Pohraničníkov 68, 851 10 Bratislava 

žiadosť, ktorou žiada o predĺženie nájomného vzťahu na pozemky registra C KN parc.          

č. 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, parc. č. 615/43 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, parc. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 83 m2, parc. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2, katastrálne 

územie Rusovce. V  roku 2017 bola uzatvorená nájomná zmluva č. NP/001/2018 zo dňa    

29. 12. 2017 na obdobie 5 kalendárnych rokov so začiatkom od 01. 01. 2018.                       

 

Pozemok registra C KN parc. č. 615/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2 je 

evidovaný v liste vlastníctva č. 1306 v prospech vlastníka - Mestská časť Bratislava-

Rusovce.  

 

Pozemky registra C KN parc. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2,      

parc. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 a pozemok parc. č. 615/45 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2 sú evidované v liste vlastníctva č. 1, 

v prospech hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

zverené do správy Protokolom č. 52/91.  

 

Na pozemku registra C KN parc. č. 615/44 je postavená stavba so súpisným číslom 1192, 

evidovaná v liste vlastníctva č. 2172 v prospech vlastníka: Katarína Karvašová. 

Pohraničníkov 68, 851 10 Bratislava. Citované pozemky sa nachádzajú v katastrálnom 

území Rusovce na ulici Pohraničníkov 68.   

 

Výška nájmu za všetky prenajaté plochy je stanovená v súlade s uznesením miestneho 

zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 15. 12. 2016 t. j., 10 € + 0,20 €/m2/rok za plochu zastavanú 

stavbou a 20 € + 1 €/m2/rok, za pozemky využívané ako záhrada, ostatná plocha 

a zastavaná plocha (dvor a pod.) zvýšená o mieru inflácie za roky 2018 až 2021 t. j.,      

217,66 €/rok za celok s tým, že cena nájmu bude každý rok upravená o výšku ročnej miery 

inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to aj za rok 2022 spätne. 

 

V súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať... 

  

V správe č. 01/10/2020 z vykonanej kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom 

vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov a účinných nájomných a kúpno-predajných 

zmlúv na nehnuteľnosti v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019 

v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 06. 10. 2020, 

kontrolór mestskej časti vytkol kontrolovanému subjektu neuplatňovanie inflačného 

medziročného nárastu sadzieb voči nájomcom.  

 

Podľa Čl. III. ods. 4 písm. b) nájomnej zmluvy č. NP/001/2018, prenajímateľ môže požadovať 

zmenu dohodnutej ceny nájmu aj počas nájmu nárastom o zvyšujúcu sa každoročnú mieru 

inflácie v Slovenskej republike overenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR.  
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Mestská časť si doteraz toto právo neuplatňovala.  

 

Na základe Potvrdenia o miere inflácie v SR, Štatistický úrad SR potvrdil, že miera inflácie 

meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku  

v priemere 2,5 %, v roku 2019 v priemere 2,7 %, v roku 2020 v priemere 1,9 % a v roku 2021 

3,2 %. 

 

Odvolávajúc sa na uvedené, výška nájomného za pozemky registra C KN parc. č. 615/51 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, parc. č. 615/43 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 55 m2, parc. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere       

83 m2, parc. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2, katastrálne územie 

Rusovce sa stanovuje na 217,66 € ročne, ktorá sa bude upravovať podľa každoročnej miery 

inflácie, a to aj za rok 2022 spätne.    

 

 

  

 

 
 
V Bratislave dňa 06. 12. 2022                                                          Ing. Oľga Stuparinová 
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Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NP/001/2018 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

                                   Primaciálne nám. č. 1 

                                   814 99 Bratislava 

                                   IČO: 603 481 

 

v zastúpení:               Mestská časť Bratislava-Rusovce 

                                   so sídlom: Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

                                   IČO: 00304611 

                                   zastúpená: Radovan Jenčík, starosta  

                                   bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava 

                                   číslo účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953 

 

                                   (ďalej len „prenajímateľ“) 

    

                                    a 

 

                                  Mestská časť Bratislava-Rusovce 

                                   so sídlom: Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

                                   IČO: 00304611 

                                   zastúpená: Radovan Jenčík, starosta 

                                   bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava 

                                   číslo účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953 

 

                                   (ďalej len „prenajímateľ“) 

 

 

Nájomca:                   PhDr. Katarína Karvašová 

                                   dátum narodenia:  

                                   bytom: Pohraničníkov 68, 851 10 Bratislava 

                                                              

                                   (ďalej len „nájomca“) 

 

 

 

Čl. 2 

Predmet dodatku 
 

2.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) je dohoda zmluvných 

strán o zmene Čl. III a Čl. V nájomnej zmluvy č. NP/001/2018, ktorými sa 

upravuje cena nájmu a platobné podmienky a stanovuje sa doba nájmu (ďalej 

len „zmluva“). Predĺženie nájomného vzťahu bolo schválené dňa 22. 12. 2022 

uznesením miestneho zastupiteľstva č. ............... 
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Čl. 3 

Rozsah a obsah predmetu dodatku 

 

3.1 Čl. III bod 2. a 3. Zmluvy Cena nájmu a platobné podmienky sa upravujú takto:  

 

           Výška nájmu sa stanovuje na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Rusovce číslo 255 zo dňa 15. 12. 2016 na 10 € + 0,20 €/m2/rok 

za pozemok zastavaný stavbou (83 m2) a 20 € + 1 €/m2/rok, za pozemky 

využívané ako záhrada, ostatná plocha a zastavaná plocha (dvor a pod. t. j., 

154 m2) zvýšenú o mieru inflácie za roky 2018 – 2021 t. j., 217,66 €/rok za 

celok s tým, že cena nájmu bude každý rok upravená o výšku ročnej miery 

inflácie overenej a vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

a to aj za rok 2022 spätne.  

  

           Od 01. 01. 2023 sa nájomca zaväzuje uhrádzať ročné nájomné 

prenajímateľovi vo výške 217,66 € vždy do 31. 01 príslušného kalendárneho 

roku na účet MČ Bratislava-Rusovce vo VÚB, a. s. Bratislava, číslo účtu SK95 

0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol 6159106558. alebo v hotovosti do 

pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce. Miera inflácie bude 

nájomcovi každoročne písomne oznámená po overení a vyhlásení Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky. Čiastka je splatná v jednej splátke. 

 

 Čl. V. Zmluvy Doba nájmu znie:  

 
Doba nájmu z nájomnej zmluvy č. NP/001/2018 sa predlžuje na dobu určitú, a to 

o 5 kalendárnych rokov t. j., od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027.  

     

                                                                 

                                                                       Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1       Všetky ostatné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa Zmluvy č. NP/001/2018 neupravené týmto dodatkom zostávajú zachované. 

 

4.2  Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. 

 

4.3  Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou 

originálu, z ktorých po podpísaní tri rovnopisy obdrží Prenajímateľ a jeden 

rovnopis obdrží Nájomca. 
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4.4   Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a na znak toho, že jeho obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej 

vôli, ho podpísali.  

 

 

 

 

 

v Bratislave dňa.....................                         v Bratislave 

dňa..................... 

 

                               

  

Nájomca:                                                          Prenajímateľ:  

PhDr. Katarína Karvašová                               Radovan Jenčík 

                                                                                

staros 


