Materiál k bodu č. 23

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

Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť zo dňa 7.8.2018
3. snímka z katastrálnej mapy
4. list vlastníctva č. 2 k. ú.
Rusovce
5. list vlastníctva č. 1439 k. ú.
Rusovce

Spracovateľ: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 965/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce, na obdobie 5 rokov so začiatkom
od 15.10.2018 za cenu 200 €/rok Petrovi Ševčíkovi, Adámiho 17, 841 05 Bratislava, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov § 9a ods. 9 písm. c) predmetná časť pozemku sa
prenajíma za účelom využívania tejto časti pozemku ako parkovacie státie pre osobný
automobil z dôvodu poskytovania služieb občanom spojených s parkovaním na verejných
priestranstvách, čím sa zároveň vytvorí komerčné zhodnotenie daných verejných
priestranstiev.
Prenajatá časť pozemku je bližšie špecifikovaná v snímke z katastrálnej mapy, ktorá bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy.
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Dôvodová správa

Pozemok registra C KN par. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 916
m2, katastrálne územie Rusovce je evidovaný v liste vlastníctva č. 2, v prospech vlastníka hl.
mesto SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce na základe Protokolu č.
52/91. Predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti zdravotného strediska a v blízkosti
bytového domu Kovácsova 46, súpisné číslo 320, postaveného na pozemku registra C KN
par. číslo 964, katastrálne územie Rusovce.
Na časti tohto pozemku bolo vybudované parkovisko (betónová plocha) o rozlohe 36 m2
v rámci „Nadstavby bytového domu“ na Kovácsovej ulici č. 46, pre vlastníkov bytov v tejto
nadstavbe a z ich finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu, že toto parkovisko bolo
vybudované na pozemku v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, ale za užívanie tohto
pozemku nebol uhrádzaný predpísaný nájom, tak nájomná zmluva uzatvorená medzi
mestskou časťou Bratislava-Rusovce a zhotoviteľom nadstavby, ktorej súčasťou bolo aj
predmetné parkovisko, bola zo strany mestskej časti vypovedaná.
Mestská časť Bratislava-Rusovce vyhlásila dňa 15.1.2018 „Verejnú obchodnú súťaž“
na prenájom tejto časti pozemku vo výmere 36 m2, ako parkovacie státia pre 4 osobné
automobily. Do tejto súťaže sa prihlásil jeden záujemca a nájomná zmluva bola
uzatvorená len na jedno parkovacie miesto za 200 € ročne. Po písomnej výzve na
odstránenie stavby, alebo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom je táto
stavba vybudovaná, zaslanej vlastníkom bytov v nadstavbe pre ktorých bolo toto parkovisko
bola dňa 7.8.2018 elektronickou poštou doručená žiadosť Petra Ševčíka, Adámiho 17, 841
05 Bratislava (vlastník bytu v nadstavbe) na uzatvorenie nájomnej zmluvy na jedno
parkovacie miesto.
Vzhľadom na umiestnenie pozemku a finančnú účasť žiadateľa na vybudovaní tohto
parkovacieho miesta, dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu, aby uzatvorenie
nájomného vzťahu miestne zastupiteľstvo posúdilo a schválilo ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov.

V Bratislave dňa 6.9.2018

Vypracovala: Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
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