Materiál k bodu č. 3

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 02. 2022

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 18 16 00 87/2011 k pozemku registra C KN
parc. č. 191/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 a uzatvorenie nájomného
vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2,
katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

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

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. požiadavka doručená dňa 12. 01. 2022
3. list vlastníctva č. 1, k. ú. Rusovce
4. snímka z katastrálnej mapy
5. nájomná zmluva č. 18 16 00 87/2011
5. návrh nájomnej zmluvy

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje:
predĺženie nájomnej zmluvy 18 16 00 87/2011 k pozemku registra C KN parc. č. 191/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 a uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku
registra C KN parc. č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2, katastrálne územie
Rusovce v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov na obdobie 5 kalendárnych rokov so začiatkom od 01. 03.
2022 v prospech nájomníka: Peter Šinka, Irkutská 3/B, 851 10 Bratislava, za cenu stanovenú
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m2/rok.
Predmetné pozemky sa budú využívať ako jediný prístup k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa. Výška nájomného za obidva pozemky v celkovej výmere 93 m2 je stanovená na
113 €/rok. Predĺženie nájomnej zmluvy bude realizované formou uzatvorenia novej nájomnej
zmluvy.
1

Dôvodová správa
Dňa 12. 01. 2022 bola mestskej časti doručená žiadosť, ktorou p. Peter Šinka žiada
o predĺženie nájomnej zmluvy č. 18 16 00 87/2011 a súčasne o uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy k pozemku registra C KN parc. č. 190/22. Nájomná zmluva č. 18 16 00 87/2011 bola
uzatvorená na dobu určitú, a to od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2021. V súlade s § 676 ods. 2
Občianskeho zákonníka sa zmluva obnovila za tých istých podmienok za akých bola
dojednaná pôvodne, najdlhšie však na rok. Stanovená výška ročného nájomného vo výške
48,14 € bola za rok 2021 v plnej výške uhradená dňa 18. 01. 2021.
Nájomná zmluva č. 18 16 00 87/2011 bola uzatvorená len na časť pozemku registra C KN
parc. č. 191/2 - zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 127 m2 z dôvodu, že tento
pozemok využívali dvaja nájomcovia, každý v podiele ½ k celku, ako jediný prístup na
pozemky, ktoré boli v ich výlučnom vlastníctve. Citovaný pozemok bol geometrickým plánom
v roku 2020 rozdelený na dva pozemky, a to na pozemok parc. č. 191/2 s výmerou 58 m2
a pozemok parc. č. 191/3, ktorý bol v roku 2021 nájomcovi odpredaný.
Pozemok registra C KN parc. č. 191/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2,
katastrálne územie Rusovce je evidovaný v liste vlastníctva č. 1 v prospech vlastníka hlavné
mesto SR Bratislava, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Rusovce, protokolom
č. 52/91.
Žiadosťou doručenou dňa 12. 01. 2022 požiadal p. Šinka aj o uzatvorenie nájomnej zmluvy
k pozemku registra C KN parc. č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2.Táto požiadavka
bola vznesená mestskej časti z dôvodu, že tento pozemok využíval a naďalej využíva
p. Šinka ako prístup k nehnuteľnostiam, ktoré má vo svojom vlastníctve. Tento pozemok bol
do augusta 2021 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v jeho priamej správe
a mestská časť s ním nemohla nakladať. Protokolom č. 118804132100 o zverení
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich
práv a záväzkov zo dňa 09. 08. 2021, bol citovaný pozemok zverený do správy mestskej
časti Bratislava-Rusovce, ktorá zverený majetok môže držať, užívať, brať úžitky a nakladať
s ním v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. Pozemok registra C KN parc.
č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2 je Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom evidovaný v liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Rusovce.
Prihliadnuc na to, že tieto dva pozemky využíva žiadateľ ako prístupovú cestu
k nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu
schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy v prospech Petra Šinku, Irkutská 3/B, 851 10
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 02. 02. 2022

Ing. Oľga Stuparinová
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Nájomná zmluva číslo ....................
uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:
Prenajímateľom:

v zastúpení:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava
IČO: 603 481
Mestská časť Bratislava-Rusovce
so sídlom: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00304611
zastúpená: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka
bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava
číslo účtu: SK95 0200 0000 0025 6953 0953
(ďalej len „prenajímateľ“)
a

Nájomcom:

Peter Šinka
dátum narodenia:
bytom:
(ďalej len „nájomca“)

Čl. I
Predmet nájmu
Predmetom nájmu sú pozemky registra C KN parc. č. 191/2 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 58 m2, parc. č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2, zapísané v liste
vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Rusovce v prospech vlastníka hlavné mesto SR
Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce na základe protokolu č. 52/91
a protokolu č. 118804132100 zo dňa 09. 08. 2021.

Čl. II.
Účel nájmu
1. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti opísané v Čl. I tejto zmluvy za
účelom využívania týchto pozemkov ako prístupovú cestu k nehnuteľnostiam v jeho
vlastníctve.
2. Nájomca bude tieto pozemky využívať výlučne len na tento účel, na iný účel ich môže
dočasne využívať výhradne so súhlasom prenajímateľa.
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Čl. III.
Cena nájmu a platobné podmienky
1. Dňa 22. 02. 2022 uznesením č. ........schválilo miestne zastupiteľstvo MČ
Bratislava-Rusovce uzatvorenie nájomnej zmluvy, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
2. Výška nájmu sa stanovuje na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava-Rusovce č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, pre účely záhrada, ostatná plocha
nad 11 m2 vo výške 20 € + 1 €/m2/rok. Za pozemok vo výmere 93 m2 je výška
nájomného stanovená na 113 € ročne.
3. Za obdobie od 01. 01. 2022 do 28. 02. 2022 sa nájomca zaväzuje uhradiť
prenajímateľovi spätne za užívanie pozemkov bez platne uzatvorenej nájomnej
zmluvy čiastku vo výške 18,25 € do 31. 03. 2022, na účet prenajímateľa vo VÚB,
a. s., Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol
......., alebo v hotovosti do pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce.
4. Za obdobie od 01. 03. 2022 do 31. 12. 2022, sa nájomca zaväzuje uhradiť
prenajímateľovi alikvotnú čiastku predpísaného nájomného vo výške 94,75 € do
31. 03. 2022, na účet prenajímateľa vo VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu SK95
0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol ..........., alebo v hotovosti do
pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce.
5. Za ďalšie roky sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi nájomné
v stanovenej výške 113 € vždy do 31. 01. príslušného kalendárneho roka na účet
prenajímateľa vo VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu SK95 0200 0000 0025 6953
0953, variabilný symbol ......., alebo v hotovosti do pokladne miestneho úradu MČ
Bratislava-Rusovce.
6. Za obdobie od 01. 01. 2027 do 28. 02. 2027, sa zaväzuje nájomca uhradiť
prenajímateľovi alikvotnú čiastku predpísaného nájomného vo výške 18,25 € do
31. 01. 2027, na účet prenajímateľa vo VÚB, a. s., Bratislava, číslo účtu SK95
0200 0000 0025 6953 0953, variabilný symbol ..........., alebo v hotovosti do
pokladne miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania stanoveného nájomného na bankový účet
prenajímateľa, alebo deň prevzatia hotovosti do pokladne prenajímateľa.
7. Nájomné je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť počas doby nájmu
v zmysle tejto zmluvy v prípade:
a) podstatnej zmeny cenových a daňových predpisov,
b) prijatím uznesenia miestneho zastupiteľstva týkajúceho sa výšky ceny predmetu
nájmu,
c) nárastom o zvyšujúcu sa každoročnú mieru inflácie v Slovenskej republike
(overenú a vyhlásenú Štatistickým úradom SR).
Cenu nájmu v takomto prípade upraví prenajímateľ oznámením o zvýšení
nájomného a oznámi takéto zvýšenie nájomného nájomcovi písomne.
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8. Za omeškanie zaplatenia nájomného nájomcom môže stanoviť prenajímateľ zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % ročného nájomného za každý mesiac omeškania. Jej
nezaplatenie ani po vyzvaní, je dôvodom vypovedania nájomnej zmluvy.

Čl. IV.
Podmienky nájmu
1. Akékoľvek úpravy na prenajatom pozemku, vrátane zámeru postaviť drobné, alebo iné
stavby, výsadba a výrub trvalých porastov, zavedenie vody a elektriny a podobne, je
nájomca oprávnený vykonať na vlastné náklady a len so súhlasom prenajímateľa.
2. Po skončení nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je nájomca povinný uviesť
prenajatú nehnuteľnosť podľa tejto nájomnej zmluvy do pôvodného stavu.
3. Nájomca znáša náklady spojené s obvyklým užívaním prenajatej nehnuteľnosti
a nemôže počas celého obdobia nájmu meniť dohodnutý účel užívania bez písomného
súhlasu prenajímateľa.

Čl. V.
Doba nájmu
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 5 kalendárnych rokov so začiatkom od
01. 03. 2022 do 28. 02. 2027.

Čl. VI
Ukončenie nájmu
1. Nájomnú zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
2. Prenajímateľ môže ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou s jednomesačnou
výpovednou lehotou z dôvodu neplatenia nájomného, ak nájomca mešká s platbou
viac ako jeden mesiac, porušil podmienky nájmu uvedené v článku IV. tejto zmluvy,
alebo z dôvodu investičného zámeru mestskej časti Bratislava-Rusovce
realizovaného na predmete nájmu.
3. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej
doručení druhej strane.
4. Ku dňu ukončenia nájmu je nájomca povinný predmet nájmu uviesť do pôvodného
stavu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade nájomcovho omeškania
s uvoľnením predmetu nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi počas
omeškania zmluvnú pokutu vo výške dojednaného nájomného podľa tejto zmluvy, až
do uvoľnenia, a to bez ohľadu na zavinenie nájomcom, resp. či predmet nájmu počas
tohto omeškania nájomca skutočne užíval.
5. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní nehnuteľnosti v stave ku
dňu skončenia nájomného vzťahu, je nájomca povinný uviesť tieto do pôvodného
stavu. Ak tak nájomca neurobí ku dňu skončenia nájmu, je prenajímateľ oprávnený
odstrániť ich na náklady nájomcu. V takom prípade môže prenajímateľ zvýšiť náklady
uvedenia do pôvodného stavu o 10 %, čo sa dojednáva ako zmluvná pokuta.
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6. Do doby, kým nie je zmluva právne ukončená, je nájomca povinný platiť nájomné aj
v prípade, ak už pozemok neužíva.

Čl. VII.
Osobitné podmienky
1. Podmienky dohodnuté v tejto zmluve je možné meniť chronologicky očíslovaným
písomným dodatkom k tejto zmluve po podpísaní oboma zmluvnými stranami.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať,
oboznámili sa s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
2. Zmluva je napísaná v 3 vyhotoveniach, pričom 1 rovnopis dostane nájomca a 2
rovnopisy ostanú prenajímateľovi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť druhým dňom po jej zverejnení.

v Bratislave dňa.....................

Nájomca:

....................................
Peter Šinka

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

Prenajímateľ:

.............................................
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka
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