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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
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Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160005/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania
osobného automobilu 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 16.7.2018
3. snímka z katastrálnej mapy
4. list vlastníctva 1306 k. ú.
Rusovce

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160005/2015 na prenájom pozemku registra
C KN par. č. 1073/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za
účelom parkovacieho státia pre osobný automobil z dôvodu poskytovania služieb občanom
spojených s parkovaním na verejných priestranstvách, čím sa zároveň vytvorí komerčné
zhodnotenie daných verejných priestranstiev za cenu 205,53 € ročne Ing. Ľubomírovi Fajtovi,
Balkánska 87, 851 10 Bratislava na obdobie 5 kalendárnych rokov so začiatkom od
16.11.2018 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).
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Dôvodová správa
Pozemok registra C KN par. č. 1073/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k.
ú. Rusovce je vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce, evidovaný v liste
vlastníctva č. 1306. Tento pozemok sa nachádza na začiatku tzv. krátkej Keltskej ulice
v smere od Balkánskej ulice a na prenájom toho pozemku a ďalších dvoch susedných
pozemkov par. č. 1073/1 a 1073/2 bola koncom roka 2015 vyhlásená verejná obchodná
súťaž. Jednou z podmienok bolo aj spevnenie prenajatej plochy dlažbou na náklady
výhercu tejto súťaže a táto podmienka so strany nájomcu splnená bola a vložené investičné
prostriedky ostávajú vo vlastníctve mestskej časti.
Nájomca si počas nájmu vzorne plnil svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy,
nájomné platil riadne a včas. Dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu 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 7.9.2018

Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
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