Materiál k bodu č. 14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
Dňa 25.9.2018
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 na časť pozemku registra
C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne
územie Rusovce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť zo dňa 4.7.2018
3. snímka z mapového listu
4. list vlastníctva č. 2 k. ú.
Rusovce
5. Uznesenie MZ č. 353/2017
zo dňa 9.11.2017
6.Uznesenie č. 401
zo dňa 15.2.2018

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje :
a) zrušenie Uznesenia č. 353/2017 zo dňa 9.11.2017
b) predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160121/2013 v znení Dodatku č. 1 až č. 4, na
prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 965/1 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce, za účelom predaja ovocia a zeleniny v stánku, ktorý
je vo vlastníctve nájomcu a z dôvodu podpory a rozvoja podnikania a služieb pre
občanov na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, za cenu 49,80 € /m2/rok,
Františkovi Hegedüsovi, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, IČO 45299013, na obdobie
od 1.10.2018 do 30.9.2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov § 9a, ods.9 pís. c).
Predĺženie nájomnej zmluvy bude realizované formou uzatvorenia novej nájomnej
zmluvy a nájomná zmluva č. 18160121/2013 v znení Dodatku č. 1 až č. 4 zanikne.
1

Dôvodová správa
Pozemok registra C KN par. č. 965/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 916
m je zapísaný v liste vlastníctva č. 2, katastrálne územie Rusovce pre vlastníka hl. m. SR
Bratislava. Protokolom č. 52/91 bol zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce.
2

František Hegedüs, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, IČO 45299013, požiadal dňa
6.9.2017 o predĺženie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN par. č. 965/1, za
účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce.
Uznesením č. 353/2017 miestne zastupiteľstvo neschválilo predĺženie nájomnej zmluvy
a požiadalo starostu o upresnenie vhodnejšej lokality na umiestnenie predajného stánku
(premiestnenie stánku), alebo trvalo vyriešiť dopravné značenie na rozhraní ulíc Balkánska
ulica a ulica Lónyaiova (odbočka k stánku s ovocím a zeleninou) aby nedochádzalo
k dopravným kolíziám. Aby žiadateľ nemusel premiestniť predajný stánok ovocia a zeleniny,
predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh na vyriešenie vzniknutej dopravnej situácie.
Miestne zastupiteľstvo Uznesením č. 401 zo dňa 15.2.2018 schválilo návrh projektu na
„Trvalé dopravné značenie Bratislava-Rusovce, Lónyaiho ul. – v predloženom znení za
podmienky, že všetky finančné náklady bude hradiť nájomca. Podľa schváleného projektu
bolo v mesiacoch jún – júl 2018 v teréne vykonané dopravné značenie pri vjazde na
Lónyaiovu ulicu z finančných prostriedkov žiadateľa. Podľa vyjadrenia žiadateľa
zákazníci toto dopravné značenie rešpektujú a pri nakupovaní parkujú autami na parkovisku
za predajným stánkom.
Nájomca si počas nájmu vzorne plnil svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy,
nájomné platil riadne a včas, z vlastných finančných prostriedkov dal urobiť dopravné
značenie na rozhraní ulíc Balkánska ul. a Lónyaiova ulica, dovoľujeme si navrhnúť
miestnemu zastupiteľstvu prehodnotiť a zrušiť Uznesenie č. 353/2017 a schváliť predĺženie
nájomného vzťahu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov § 9a, ods.9 pís. c)

V Bratislave dňa 6.9.2018
Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová
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