Materiál k bodu č. 19

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 25.9.2018

Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere
24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie
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. návrh riešenia – žiadosť zo
30.7.2018
3. snímka z katastrálnej mapy
4. list vlastníctva č. 1306 k. ú.
Rusovce
5. list vlastníctva č. 1358 k. ú.
Rusovce

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatná plocha vo
výmere 24,5 m2, katastrálne územie Rusovce v rozsahu presne definovanom v priloženej
snímke z mapového listu na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01.11. 2018 2018 na
vybudovanie 2 pozdĺžnych odstavných plôch pre osobné automobily z dôvodu poskytovania
služieb občanom spojených s parkovaním na verejných priestranstvách, čím sa zároveň
vytvorí komerčné zhodnotenie daných verejných priestranstiev za cenu 200 € ročne za
jednu odstavnú plochu, za 2 odstavné plochy spolu bude stanovené nájomné vo výške
400 € ročne Daniele Yatsenyak, Starorímska 7, 851 10 Bratislava 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.
Vytyčovacie práce v teréne, stavebné práce a stavebný materiál budú hradené z
prostriedkov žiadateľa.
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Dôvodová správa

Mestskej časti Bratislava-Rusovce bol dňa 30.7.2018 doručený „Návrh riešenie –
vybudovanie odstavnej plochy na prenájom“, ktorý zároveň obsahoval žiadosť na prenájom
plochy na ktorej budú tieto odstavné plochy vybudované od Daniely Yatsenyak, Starorímska
7, 851 10 Bratislava, ako vlastníka nehnuteľností par. č. 1287/14 a 1287/431, katastrálne
územie Rusovce. Doručeným podaním žiada o prenájom časti pozemku registra C KN par.
č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, na ktorom zamýšľa vybudovať dve
pozdĺžne odstavné plochy pre osobné automobily hneď vedľa cestnej komunikácii
(Starorímska ul.) a oproti nehnuteľnostiam, ktoré má vo svojom vlastníctve. Táto plocha by
bola vybudovaná na vlastné náklady žiadateľa tak, aby jedna odstavná plocha nemala
rozmery väčšie ako 5,5 m x 2,2 m, pričom dlhšia strana tohto státia bude rovnobežná
s vybudovanou komunikáciou. Vytýčenie a umiestnenia stavby zabezpečí žiadateľ na vlastné
náklady a odstavná plocha bude vybudovaná zatrávňovacou dlažbou s makadamovým
a štrkovým podložím a drenážnou rúrou, po stranách bude spevnená tenkým obrubníkom .
Materiál a stavebné práce budú hradené z prostriedkov žiadateľa.
Pozemok registra C KN par. číslo 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 1988 m2 je vo
výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Rusovce, evidovaný na liste vlastníctva č.
1306, katastrálne územie Rusovce a nachádza sa na Starorímskej ulici.
Vzhľadom k tomu, že na tejto ulici nie sú vytvorené parkovacie státia a žiadateľ je
ochotný na svoje vlastné náklady vybudovať takéto parkovacie státie, dovoľujeme si
navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie nájomného vzťahu ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c).
V Bratislave dňa 6.9.2018

Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
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