Materiál k bodu č. 7

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

Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 252 m2, časť pozemku parc. č. 622/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
420 m2 a časť pozemku parc. č. 622/2 zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
398 m2 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 zo dňa 28.10.2018
2. Uznesenie č. 336 zo dňa 20.6.2013
3. Kópia LV č. 1, k. ú. Rusovce
4. Kópia LV č. 1397, k. ú. Rusovce
5. Kópia geometrického plánu č.
71/2014, k. ú. Rusovce
6. Kópia nájomných zmlúv (1 strana)

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
Správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

a) ruší uznesenie č. 336 zo dňa 20. 06. 2013
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Schvaľuje:
b) Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 252 m2, časť pozemku parc. č. 622/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
420 m2, od 01. 07. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, ako pozemok zastavaný stavbou a priľahlý pozemok
k stavbe, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
vo výške 10 € + 0,20 €/m2/rok vlastníkom bytov v bytovom dome postavenom na
pozemku registra C KN parc. č. 621, Vývojová ul. č. 231/1, 851 10 Bratislava, na
dobu 5 rokov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Výmera pozemkov bude rozdelená vlastníkom bytov podľa veľkosti spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve
domu. Vlastníctvo bytov a veľkosť spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu je uvedené v liste vlastníctva č. 1397, katastrálne
územie Rusovce.
c) Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 622/2 – zastavané plochy a nádvoria
v celkovej výmere 398 m2, od 01. 07. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016 - pre účely záhrada, ostatná plocha,
zastavané plochy a nádvoria nad 11 m2 za cenu 20 € + 1 €/m2/rok vlastníkom bytov
v bytovom dome Vývojová ul. č. 231/1, 851 10 Bratislava, na dobu 5 rokov v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Pozemok parc. č. 622/2 o celkovej výmere 398 m2 je na základe
geometrického plánu č. 71/2014 zo dňa 31. 10. 2014, súčtom výmer pozemkov parc.
č. 622/2 – 80 m2, parc. č. 622/11 – 53 m2, parc. č. 622/10 – 53 m2, parc. č. 622/9 – 53
m2, parc. č. 622/8 – 53 m2, parc. č. 622/7 – 53 m2 a parc. č. 622/6 – 53 m2. Z dôvodu,
že citovaný geometrický plán ešte nie je zapísaný v operáte katastra nehnuteľností,
tak táto plocha (398 m2) bude rozdelená medzi všetkých vlastníkov bytov
evidovaných v liste vlastníctva č. 1397, katastrálne územie Rusovce v podiele 1/6
k celku. V tomto bytovom dome sa nachádza 6 bytových jednotiek. Vlastníci bytov
v bytovom dome Vývojová 231/1 využívajú tieto pozemky ako oddychovú zónu a ako
malé okrasné a úžitkové záhradky.

d) Uzatvorenie nových nájomných zmlúv s podmienkou spätného uhradenia
predpísaného nájomného za 2 roky dozadu, t. j. za rok 2018 a 2017 a alikvótnu časť
predpísaného nájomného ku dňu 30. 06. 2019 z platných nájomných zmlúv číslo
18160122/2013, 18160123/2013, 18160124/2013, 18160125/2013, 18160126/2013
a 18160127/2013, uzatvorených dňa 01. 07. 2013. Uzatvorením nových nájomných
zmlúv ku dňu 01. 07. 2019 pôvodné nájomné zmluvy strácajú platnosť.
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Dôvodová správa
Pozemky registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2, parc.
č. 622/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 449 m2, parc. č. 622/2 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 468 m2 sú evidované v liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie
Rusovce v prospech vlastníka hl. mesto SR Bratislava, v správe MČ Bratislava-Rusovce na
základe Protokolu č. 11 88 0475 01 00 zo dňa 08. 08. 2001. Geometrickým plánom
č. 71/2014 úradne overeným dňa 22. 12. 2014 pod č. 2887/2014 boli tieto pozemky
rozdelené, ale v operáte katastra nehnuteľností ešte zapísané neboli.
Vlastníci bytového domu postaveného na pozemku registra C KN parc. č. 621, Vývojová
231/1, 851 10 Bratislava, uzatvorili dňa 01. 07. 2013 s mestskou časťou Bratislava-Rusovce,
nájomné zmluvy č. 18160122/2013, 18160123/2013, 18160124/2013, 18160125/2013,
18160126/2013 a 18160127/2013 k pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 252 m2, k časti pozemku registra C KN parc. č. 622/1 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 357 m2 a k časti pozemku registra C KN parc. č. 622/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 342 m2 tak, že k pozemku parc. č. 621 a časti
pozemku parc. č. 622/1 bola nájomcom vypočítaná prislúchajúca výmera podľa veľkosti
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve
k domu, prislúchajúce k jednotlivým bytom. K časti pozemku parc. č. 622/2 bola vypočítaná
prislúchajúca výmera vo veľkosti 1/6 k celku pre každého nájomcu z dôvodu, že v bytovom
dome sa nachádza 6 bytových jednotiek a tento pozemok nájomcovia využívali a využívajú
ako okrasné a úžitkové záhrady (na základe dohody medzi vlastníkmi bytov bol tento
pozemok rozdelený na pozemky v rovnakej výmere). Nájomné zmluvy boli uzatvorené s tým,
že presná výmera prenajatých pozemkov (záhradiek), bude upresnená geometrickým
plánom. Práva a povinnosti z nájomnej zmluvy č. 18160124/2013 prešli v roku 2014 na
nového vlastníka bytu p. Máriu Herákovú.
V roku 2014 bol vyhotovený geometrický plán č. 71/2014, úradne overený dňa 22. 12. 2014
pod číslom 2887/2014 na rozdelenie parciel č. 622/1, 2, 4 a 622/6 – 12 a hlavne na
upresnenie výmer prenajatých pozemkov a na vytvorenie 6 záhradiek s rovnakou výmerou,
ale nájomné zmluvy s vyhotoveným geometrickým plánom zosúladené neboli.
Z dôvodu odpredania pozemku registra C KN parc. č. 628/3 mestskou časťou, bolo potrebné
ponechať časť pozemku registra C KN parc. č. 622/1, 622/2 na budúcu prístupovú cestu
k tomuto pozemku. V geometrickom pláne č. 71/2014 je táto budúca prístupová cesta
označená parc. číslami 622/12 a 622/4.
Dňa 03. 10. 2018 sa uskutočnilo na miestnom úrade pracovné stretnutie s vlastníkmi bytov
v bytovom dome Vývojová 1, na ktorom bolo dohodnuté, že bude nutné uzatvoriť nové
nájomné zmluvy na prenájom pozemkov podľa vyhotoveného geometrického plánu
č. 71/2014 a súčasne bola dohodnutá výška nájomného za pozemky. Za pozemok pod
stavbou, parc. č. 621 a priľahlý pozemok parc. č. 622/1, bude výška nájomného stanovená
na 10 € + 0,20 €/m2/rok a veľkosť podielu pre jednotlivých nájomcov bude v nájomnej zmluve
stanovená podľa veľkosti podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,
prislúchajúce k jednotlivým bytom. Za časť pozemku parc. č. 622/2 s celkovou výmerou 398
m2 (je to súčet výmer pozemkov parc. č. 622/2 – 80 m2, parc. č. 622/11 – 53 m2, parc. č.
622/10 – 53 m2, parc. č. 622/9 – 53 m2, parc. č. 622/8 – 53 m2, parc. č. 622/7 – 53 m2 a parc.
č. 622/6 – 53 m2) bola stanovená výška nájomného 20 € + 1 €/m2/rok na podiel 1/6 k celku,
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pre každého nájomcu s tým, že za rok 2017 a rok 2018 bude spätne uhradené nájomné
podľa doterajších platných nájomných zmlúv.
Na vysvetlenie uvádzame, že prenájom časti pozemku parc. č. 622/2 s výmerou 398 m2,
stanovenou ako súčet výmer pozemkov parc. č. 622/2, 622/11, 622/10, 622/9, 622/8, 622/7
a 622/6 v podiele 1/6 k celku je zvolené z dôvodu, že vyhotovený geometrický plán ešte nie
je zapísaný v operáte katastra nehnuteľností. Tento plán zohľadňuje rozdelenie pozemku
622/2 na 6 záhradiek s rovnakou výmerou, ale nie je presne definované, ktorú záhradku
ktorý nájomca užíva. K týmto záhradkám je vytvorený aj prístup, označený v geometrickom
pláne parcelným číslom 622/2, ktorý bolo potrebné rozdeliť tiež rovnakým dielom, t. j. 1/6
k celku v prospech každého vlastníka bytu v tomto bytovom dome. Po zápise predmetného
geometrického plánu do operátu katastra nehnuteľností, bude potrebné uzatvoriť dodatok
k tejto nájomnej zmluve, v ktorom bude presne definované, ktorú záhradku, ktorý nájomca
užíva.
Z dôvodu zosúladenia skutočného stavu dlhodobého užívania týchto pozemkov
s vyhotoveným geometrickým plánom, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu
schváliť nájom predmetných pozemkov v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

V Bratislave dňa 06. 05. 2019

Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
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