Materiál k bodu č. 29

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

Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/5 – záhrady vo výmere 533 m2, par. č.
1103/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, katastrálne územie Rusovce,
Ing. Lukášovi Šterbovi s manželkou Sofiou, obaja bytom Ilýrska 1075/39, 851 10
Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších
predpisov

Predkladateľ:
Dušan Antoš, v. r.
starosta

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť zo dňa 14.5.2018
3. snímka z katastrálnej mapy
4. list vlastníctva č. 539 k. ú. Rusovce
5. list vlastníctva č. 1753, k. ú. Rusovce
6. predchádzajúci súhlas primátora

Spracovateľ: Ing. Oľga Stupariná
správa nehnuteľného majetku

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

Schvaľuje:
odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/5 záhrady vo výmere 533 m2, par. číslo
1103/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, katastrálne územie Rusovce Ing.
Lukášovi Šterbovi s manželkou Sofiou, obaja bytom Ilýrska 1075/39, 851 10 Bratislava za
cenu 49,53 €/m2 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a
ods.8 pís. b) - ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
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Dôvodová správa
Pozemky registra C KN par. č. 1103/5 záhrady vo výmere 533 m2, par. číslo 1103/10 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, katastrálne územie Rusovce sú evidované
v liste vlastníctva č. 539 v prospech vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava, v správe mestskej
časti Bratislava-Rusovce na základe protokolu o zverení majetku č. 766/00.
Dňa 1.1.2004 uzatvorila mestská časť Bratislava-Rusovce Zmluvu o nájme pozemkov č.
18160002/2004 s nájomcom Ing. Tatianou Šterbovou – (matka Ing. Lukáša Šterbu poručiteľka) na prenájom pozemku par. č. 1103/5 – záhrada vo výmere 658 m2 na dobu
určitú od 1. januára 2004 do dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci vedenej na
Okresnom súde BA – V, pod spis. zn. 14C 222/00 (na Krajskom súde v Bratislave pod
sp. zn. 15 Co 502/01) navrhovateľa Rád Svätého Benedikta – Komárno a odporcu Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy o vydanie nehnuteľnosti.
V Čl. III - Práva a povinnosti zmluvných strán v bode 1 bolo dohodnuté že – prenajímateľ
sa zaväzuje udeliť nájomcovi súhlas s výstavbou rodinného domu na predmete nájmu za
podmienky, že nájomca splní všetky zákonom stanovené podmienky k výstavbe a predloží
všetku zákonom stanovenú dokumentáciu.
V bode 2 tohto článku sa uvádza že – prenajímateľ sa zaväzuje že do 6 mesiacov odo dňa
skončenia nájomného vzťahu založeného touto zmluvou, za predpokladu že vlastníkom
predmetu nájmu zostane magistrát hl. mesta SR Bratislava, zabezpečí zo strany vlastníka
predmetu nájmu podpísanie kúpnej zmluvy, s nasledujúcimi podmienkami
a) Predmetom kúpnej zmluvy bude predmet nájmu
b) Kúpna cena bude 1 150 Sk za m2 predmetu zmluvy. Výška kúpnej ceny bude však
zvýšená o inflácie vyhlásené SŠÚ SR v rokoch od uzatvorenia tejto zmluvy až do
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V súčasnosti táto kúpna cena spolu s infláciou je vo výške 49,53 €/m2
Práva a povinnosti z tejto zmluvy prešli na nového nájomcu – dediča Ing Tatiany Šterbovej
Ing. Lukáša Šterbu. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 274 zo dňa 9.2.2017 bola
schválená zmena nájomcu.
Takto stanovená kúpna cena pozemkov je zdôvodnená aj uzatvorením „Dohody
uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka zo dňa 05.03.2004“, medzi Mestskou
časťou Bratislava-Rusovce a Ing. Tatianou Šterbovou, ktorou sa nájomca zaviazal
uhradiť sumu vo výške 427 700 Sk na budovanie infraštruktúry v k. ú. Rusovce.
Tento postup bol zvolený z dôvodu, že v tom čase, keď už bolo v tejto lokalite
odpredaných min. 98 % stavebných pozemkov, sa už tieto pozemky nemohli odpredať,
lebo to boli pozemky, ohľadne ktorých sa podľa vyjadrenia magistrátu viedlo súdne
reštitučné konanie navrhovateľa Rádu Svätého Benedikta so sídlom v Komárne podľa
zákona č. 282/1993 Z. z. v platnom znení. Takýchto neodpredaných pozemkov v tejto
lokalite, ku ktorým sa viedlo reštitučné súdne konanie a na ktorých si fyzické osoby
postavili v rokoch 2002 až 2004 rodinné domy, zostalo do dnešného dňa v správe
mestskej časti Bratislava-Rusovce štyri.
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Na objasnenie vzniknutej situácie uvádzame: na odpredaj tohto pozemku
a pozemkov nachádzajúcich sa v jeho tesnej blízkosti bol v roku 2002 daný
predchádzajúci súhlas primátora 16 01 0198 02 zo dňa 21.11.2002 s cenou za odpredaj
pozemkov minimálne za 1 150,- Sk/m2. Z dôvodu, že predmetný pozemok sa v tom
období neodpredal, po uplynutí platnosti predchádzajúceho súhlasu, mestská časť
požiadala o predĺženie jeho platnosti a na základe tejto požiadavky bol mestskej časti
doručený list zo dňa 30.09.2003, ktorým bola mestská časť upozornená na tú skutočnosť,
že k pozemkom ohľadne ktorých sa vedie súdne reštitučné konanie nie je až do
právoplatného skončenia predmetného sporu vhodné realizovať prevody a pri takýchto
pozemkoch navrhujú len jeho prenájom. Po doručení tejto informácie v roku 2004
uzatvorila mestská časť nájomné zmluvy na tieto pozemky.
Od tohto obdobia sa mestská časť sporadicky informovala o prebiehajúcom
reštitučnom konaní a odpoveď magistrátu bola stále v tom zmysle, že toto konanie ešte
nie je ukončené. Aj dňa 12.1.2018 bola mestskej časti doručená informácia magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy ohľadne predmetných pozemkov, že Rád sv. Benediktína v Komárne
si uplatnil svoj reštitučný nárok na Okresnom súde Bratislava II. a konanie je vedené pod
číslom 12 C 83/2007-09 a je vedené ako neukončené.
Dňa 14.5.2018 bola mestskej časti Bratislava-Rusovce doručená „Výzva na
zabezpečenie predaja pozemkov“ z dôvodu, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
ako vlastník týchto pozemkov v rámci sprístupnenia informácie podľa zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám sa písomne vyjadril, že okrem iných pozemkov, ani
na pozemkoch registra C KN par. č. 1103/5 a 1103/10 k. ú. Rusovce, neeviduje žiaden
prebiehajúci súdny spor.
Vzhľadom k tomu, že žiadatelia o odkúpenie pozemku doručili mestskej časti kópiu
vyjadrenia adresovanú jednému zo žiadateľov o odkúpenie pozemkov Ing. Erikovi
Zagyimu „Sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám zo dňa 6.3.2018, v ktorom sa uvádza že k pozemkom par. č. 1103/2,
1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/17, 1103/16, 1103/11 a 1103/10 v k. ú. Rusovce neeviduje
magistrát hlavného mesta SR Bratislavy žiaden prebiehajúci súdny spor požiadala
mestská časť v súlade s článkom 9, od. 6, pís. m) štatútu hl. mesta SR Bratislavy
primátora hl. mesta SR Bratislavy o vydanie predbežného súhlasu na odpredaj týchto
pozemkov.
Na základe ústnej informácie z magistrátu hl. mesta SR Bratislavy máme vedomosť
o tom, že predchádzajúci súhlas primátora s cenou vo výške 49,53 €/m2 bude udelený
s poznámkou: Z dôvodu, že kúpna cena bola dohodnutá v „Zmluve o nájme pozemku č.
... ešte v roku 2004 a podľa článku II. odstavec 2b.) ...“ výška kúpnej ceny bude zvýšená
o inflácie vyhlásené SŠÚ SR v rokoch od uzatvorenia nájomnej zmluvy až do uzatvorenia
kúpnej zmluvy“ a s ohľadom na súčasné trhové ceny nehnuteľností, navrhujeme
mestskej časti Bratislava-Rusovce aby dala vyhotoviť nový znalecký posudok
a zvážila cenu podľa neho na Miestnom zastupiteľstve mestskej časti BratislavaRusovce a to najmä s ohľadom na to, že Hlavné mesto SR Bratislava nebolo
účastníkom zmluvy o nájme č. .... a povinnosti z nej vyplývajúce sa vzťahujú na
Mestskú časť Bratislava-Rusovce.
Na pozemku registra C KN par. č. 1103/10 je postavená stavba - rodinný dom súpisné
číslo 1075, evidovaný v liste vlastníctva číslo 1753, katastrálne územie Rusovce vo
vlastníctve žiadateľa dovoľujeme si navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu realizovať predaj
pozemkov v súlade so zákonom číslo 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a
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ods. 8 pís. b) - ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok.

V Bratislave dňa 14.9.2018

Ing. Oľga Stuparinová
správa nehnuteľného majetku
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