Materiál k bodu č. 6

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 21. 05. 2019

Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenajatie časti pozemku registra C
KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 31 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí

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

Materiál obsahuje:
1. Žiadosť o predĺženie platnosti
nájomnej zmluvy č. 18160064/2009
2. Kópia nájomnej zmluvy
č. 18160064/2009
3. Výpis z listu vlastníctva č. 2,
k. ú. Rusovce
4. Snímka z katastrálnej mapy

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
Správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje:
predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenájom časti pozemku registra C KN
parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 31 m2, katastrálne územie Rusovce, na obdobie 5
rokov so začiatkom od 01. 07. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m2/rok Ing. Pavlovi Suranovi, Ilýrska 1177/3, 851
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10 Bratislava, v zmysle § 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, za účelom využívania tohto pozemku ako parkovacie státie
pre dve autá na vybudovanej spevnenej ploche (v 2 panelových garážach) s tým, že za
obdobie od 01. 06. 2019 do 01. 07. 2019 zaplatí nájomca spätne alikvótnu čiastku
nájomného za užívanie pozemku bez právoplatne uzatvorenej nájomnej zmluvy. Predĺženie
platnosti nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 bude realizované uzatvorením novej nájomnej
zmluvy a pôvodná nájomná zmluva č. 18160064/2009 ku dňu 31. 05. 2019 stratí platnosť.
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Dôvodová správa
Ing. Pavol Suran požiadal MČ Bratislava-Rusovce o predĺženie nájomnej zmluvy
č. 18160064/2009, uzatvorenej dňa 01. 06. 2009, za účelom využívania tohto pozemku ako
parkovacie státie pre dve autá na vybudovanej spevnenej ploche.
Mestská časť Bratislava-Rusovce, nájomnou zmluvou č. 18160064/2009 zo dňa 01. 06.
2009, prenajala Ing. Suranovi časť pozemku registra C KN parc. č. 1077/1 vo výmere 31 m 2
za účelom vybudovania parkovania pre dve osobné vozidlá. Na základe „súhlasného
stanoviska“ MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R – 2096-2/2010 zo dňa 01. 10. 2010, boli na
predmetnom pozemku umiestnené 2 panelové garáže, ktoré sú vo vlastníctve nájomcu.
Druhá časť pozemku vo výmere 40 m2 je prenajatá p. Margite Patašiovej ako záhrada.
Pozemok registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 80 m2, sa nachádza
v zastavanej časti MČ Bratislava-Rusovce, Ilýrska ul. Pozemok je vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislavy, evidovaný v liste vlastníctva č. 2, katastrálne územie Rusovce.
Protokolom č. 52/91 bol zverený do správy MČ Bratislava-Rusovce.
Vzhľadom na relatívne malú rozlohu tohto pozemku a prihliadnuc na umiestnenie
2 panelových garáží na tomto pozemku, je možné konštatovať, že iný záujemca ho nemôže
efektívne využívať a bolo by nehospodárne a neefektívne organizovať na prenájom tejto
časti pozemku verejnú obchodnú súťaž. Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme navrhnúť, aby
MZ predĺženie nájomného vzťahu posúdilo ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predĺženie nájomnej zmluvy odporúčame schváliť vo forme uzatvorenia novej nájomnej
zmluvy, a pôvodná nájomná zmluva č. 18160064/2009 ku dňu 31. 05. 2019 stratí platnosť.
Pôvodná nájomná zmluva bola totiž uzatvorená ešte v roku 2009 za iných podmienok a za
inú cenu nájmu.

V Bratislave dňa 06. 05 2019

Ing. Oľga Stuparinová
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