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 Materiál k bodu č. 13 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA-RUSOVCE 
 

Materiál na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava-Rusovce 
dňa 28. 02. 2023 
 
 
 
 
 

Predĺženie nájomného vzťahu z Nájomnej zmluvy č. NP/002/2018, NP/003/2018 
a NP/004/2018, každá v podiele 1/3 k celku, k pozemku registra C KN parc. č. 545/14 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, pozemku parc. č. 545/15 zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku parc. č. 548/2 – ostatná plocha vo 

výmere 13 m2 a pozemku parc. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, 
katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce 

Predkladateľ:       Materiál obsahuje: 
Radovan Jenčík, v. r.                                                                                              
starosta                                                                               1. návrh uznesenia  
                                                                                                     2. dôvodová správa    
.                                                                                                    3. žiadosť doručená dňa 09.11.2022 
                                                                                                     4. kópia z katastrálnej mapy 
                                                                                                     5. list vlastníctva č. 798, k. ú. Rusovce 
                                                                                                     6. kópia nájomných zmlúv 
                                                                                                         č. NP/002/2018, NP/003/2018 
                                                                                                         a NP/004/2018, uzatvorené  
                                                                                                            na podiel 1/3 k celku 
                                                                                                     7. návrh Dodatku č. 1 pre všetky  
                                                                                                         tri zhodné nájomné zmluvy 
  
 

       
Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová 
Správa majetku 
 
Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje 
 

a) výšku nájomného pre pozemky v areáli Základnej školy s materskou školou, Vývojová 
228, Bratislava-Rusovce pre pozemky parc. č. 545/14 - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 76 m2, parc. č. 545/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, 
parc. č. 548/2 – ostatné plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 549/2 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce so súčasnými vlastníkmi 
pozemkov za účelom zachovania súčasného využitia týchto pozemkov pre Základnú 
školu s materskou školou za cenu 0, 70 €/m2/rok  
 

b) predĺženie nájomného vzťahu z nájomných zmlúv č. NP/002/2018, NP/003/2018 
a NP/004/2018 zo dňa 02. 01. 2018 k pozemkom registra C KN parc. č. 545/14, 
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545/15, 548/2 a 549/2, evidované v liste vlastníctva číslo 798, katastrálne územie 
Rusovce vo vlastníctve: Emília Čiffáryová, Balkánska 106, 851 10 Bratislava 
v podiele 1/3 k celku, Drahuša Zemanová r. Čiffáryová, Pohraničníkov 33, 851 10 
Bratislava v podiele 1/3 k celku, Alžbeta Šuhajová r. Čiffáryová, Súťažná 7, 821 08 
Bratislava v podiele 1/3 k celku pre nájomcu mestská časť Bratislava-Rusovce za 
cenu 0,70 €/m2/rok na obdobie 5 rokov od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2028. Pri celkovej 
výmere prenajatých pozemkov o rozlohe 919 m2 predstavuje výška nájomného 
643,30 € ročne, z čoho výška nájomného pre podiel 1/3 k celku činí 214,43 €.   

  
Dôvodová správa  
 
Uznesením č. 230 zo dňa 10. 11. 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo výšku nájomného 
pre pozemky nachádzajúce sa v areáli základnej školy s materskou školou v Rusovciach, 
výšku nájomného za účelom možnosti uzatvorenia nájomných zmlúv so súčasnými 
vlastníkmi pozemkov v areáli základnej školy do doby usporiadania vlastníckych vzťahov, 
s predpokladom zachovania súčasného využitia týchto pozemkov pre Základnú školu 
s materskou školu na 0,33 €/m2/rok. Vzľahod na výšku inflácie v rokoch 2016 až 2022, 
dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť stanovenú výšku nájomného na  
0, 70 €/m2/rok pre pozemky parc. č. 545/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, 
parc. č. 545/15 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, parc. č. 548/2 – ostatné 
plochy vo výmere 13 m2, parc. č. 549/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, 
katastrálne územie Rusovce  
 
Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola miera inflácie za rok 2017 oproti 

predchádzajúcemu roku vo výške 1,3 %, v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku vo 

výške 2,5 %, v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku vo výške 2,7 %, v roku 2020 oproti 

predchádzajúcemu roku vo výške 1,9 %, v roku 2021 oproti predchádzajúcemu roku vo 

výške 3,2 % a v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku vo výške 12,8 %.  

 
Dňa 09. 11. 2022 doručili do podateľne miestneho úradu spoluvlastníčky pozemkov registra 
C KN parc. č. 545/14 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, parc. č. 545/15 -  
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, parc. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 
13 m2 a pozemku parc. č. 549/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, 
katastrálne územie Rusovce, p. Emília Čiffáryvá, Balkánska 106, 851 10 Bratislava v podiele 
1/3 k celku, p. Drahuša Zemanová r. Čiffáryová, Pohraničníkov 33, 851 10 Bratislava 
v podiele 1/3 k celku a p. Alžbeta Šuhajová r. Čiffáryová, Súťažná 7, 821 08 Bratislava 
v podiele 1/3 k celku žiadosť, ktorou žiadajú o predĺženie nájomného vzťahu k hore 
uvedeným pozemkom, ktorých výmera je spolu 919 m2. 
 
Citované pozemky sa nachádzajú v školskom areáli, pričom pozemky parc. č. 549/2 a parc. 
č. 548/2 sú zastavané stavbou základnej školy a pozemky parc. č. 545/14 a parc. č. 545/15 
sú súčasťou školského dvora.  
 
V doručenej žiadosti zároveň požadujú  zvýšenie výšky nájomného a to z 0,33 €/m2/rok, na 
sumu 1,00 €/m2/rok. Na základe rokovania s vlastníčkami pozemkov dňa 17. 01. 2023, bola 
výška nájomného dohodnutá na 0,70 €/m2/rok.  
 
Ročný nájom pre pozemky v celkovej výmere 919 m2 bude vo výške 643,30 € a pre každú 
spoluvlastníčku v podiele 1/3 k celku bude vo výške 214,43 €/rok.     
 
Vzhľadom na polohu a potrebu tohto pozemku v areáli základnej školy, ktorý je využívaný 
pre verejné účely a pre potreby všetkych detí mestskej časti Bratislava-Rusovce, 
dovoľujemem si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy 
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medzi vlastníčkami pozemkov, ako prenajímateľkami a mestkou časťou Bratislava-Rusovce, 
ako nájomcom. 
 
V Bratislave dňa 17. 01. 2023                                                       Ing. Oľga Stuparinová                                                                                                
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        Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. ............ 
 
 
                                                            Čl. 1 
                                                   Zmluvné strany 
 

 

Prenajímateľ:    ...................... 
                                   dátum narodenia: 
                                   bytom: 
 
                                   (ďalej ako prenajímateľ) 
    
                                    a  
 
Nájomca:                  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 „nájomca“) 
    
 
 
 
                                                                    Čl. 2 

Predmet dodatku 
 

2.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) je dohoda zmluvných strán o 
zmene Čl. II bod 1, 2, 3, 4 a Čl. III bod 1, nájomnej zmluvy č. ..........., ktorými sa 
upravuje cena nájmu a platobné podmienky a stanovuje sa doba nájmu (ďalej len 
„zmluva“). Predĺženie nájomného vzťahu bolo schválené dňa ............ uznesením 
miestneho zastupiteľstva č. ............... 

 
 
 

Čl. 3 
Rozsah a obsah predmetu dodatku 

 
3.1 Čl. II bod 1, 2, 3 a 4 Zmluvy Cena nájmu a platobné podmienky znie:  
 
1.        Výška nájomného sa stanovuje na ...... €/m2/rok, čo pri celkovej výmere prenajatých 

pozemkov o rozlohe 919 m2 predstavuje výšku nájomného ..... € ročne, z čoho nájom 
pre podiel 1/3 k celku činí .... € ročne.  

 
2.        Od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 sa nájomca zaväzuje uhradiť spätne nájomné  

prislúchajúce k podielu 1/3 k celku vo výške .... € do 30. 04. 2023. 
 
3.       Za obdobie od 01. 03. 2023  do 31. 12. 2023 sa nájomca zaväzuje uhradiť nájomné 

prislúchajúce k podielu 1/3 k celku vo výške .....€ do 30. 04. 2023 
 
4.    Od 01. 01. 2024 sa nájomca zaväzuje uhrádzať ročné nájomné prenajímateľovi 

prislúchajúce k podielu 1/3 k celku vo výške ...... € vždy do 30. 04. príslušného 
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kalendárneho roka. Nájomné vo výške ...... € sa bude zasielať na bankový účet,  resp. 
poštovou poukážkou, podľa toho aká forma uhrádzania nájomného je dohodnutá 
v jednotlivých nájomných zmluvách. Čiastka je splatná v jednej splátke. 

 
            Výšku nájomného uvedenú v Čl. II ods. 1 je možné meniť písomnou dohodou  
            zmluvných strán, alebo uznesením miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rusovce      
            o nájme pozemkov  v školskom areáli Bratislava-Rusovce.  
 
 
 Čl. III bod 1. zmluvy Doba nájmu znie:  
 

Doba nájmu z nájomnej zmluvy č. .........  sa predlžuje na dobu určitú, a to o                             
5 kalendárnych rokov t. j., od 01. 03. 2023 do 28. 02. 2028.  

 
 
       
                                                               
                                                                       Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1       Všetky ostatné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zmluvy 
č. .......... 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. 

 
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: .............................. 
Radovan Jenčík 
starosta                                                               
 

         
 


