Materiál k bodu č. 5

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 03. 09. 2019

Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere
1472 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. v.r
starostka

Materiál obsahuje:
1. dôvodová správa
2. žiadosť zo dňa 14. 08. 2019
3. list vlastníctva č. 1779 k. ú. Rusovce
4. projekt odčlenenia prenajatej plochy
5. Memorandum o spoločnom postupe
pri nakladaní s nehnuteľnosťami
6. návrh nájomnej zmluvy

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

Schvaľuje:
Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha v celkovej výmere
1472 m2 spoločnosti Lotus design, s. r. o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, za účelom
vybudovania inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia na dobu určitú,
t. j. 2 roky, resp. do doby prevzatia vybudovanej komunikácie hl. mestom SR Bratislavy, odo
dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy.
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Nájomné za predmet nájmu je stanovený dohodou vo výške 5 €/m2/rok. Pre výmeru 1472 m2
je nájomné vo výške 7 360 €/rok.
Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodová správa
Mestskej časti Bratislava Rusovce bola dňa 14. 08. 2019 doručená žiadosť od spoločnosti
Lotus design, s.r.o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na časť pozemku registra C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 1472 m2, za
účelom vybudovania inžinierskych sietí, verejnej komunikácie, chodníka a osvetlenia pre
obyvateľov ulice Pri žrebčíne. Nájomnú zmluvu žiada spoločnosť Lotus design, s. r. o.
uzatvoriť na dobu určitú t. j. na 2 roky, odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, resp. po
bezplatné odovzdanie nimi vybudovaných a skolaudovaných spevnených plôch a sietí
hlavnému mestu SR Bratislava. Predmet nájmu je vyznačený v projekte na odčlenenie
prenajatej plochy, ktorý bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy.
Pozemok registra C KN parc. č. 1320/7 je evidovaný v liste vlastníctva č. 1779, k. ú. Rusovce
vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy. Protokolom č. 11 88 0671 08 00 o zverení majetku
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov bol
predmetný pozemok zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce. Tento pozemok
sa nachádza v tzv. Pieskovom hone mestskej časti Bratislava-Rusovce a je súčasťou ulice
Pri Žrebčíne.
Na základe uznesenia poslancov mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 288 zo dňa 06. 04.
2017, bola na prenájom tohto pozemku dňa 13. 04. 2017 uzatvorená nájomná zmluva medzi
Mestskou časťou Bratislava-Rusovce, ako prenajímateľom a občianskym združením Krajšie
Rusovce, ako nájomcom na dobu 20 rokov, za účelom vytvorenia zelenej zóny s detským
ihriskom.
Listom zo dňa 02. 11. 2018 požiadal vtedajší primátor hlavného mesta SR Bratislava JUDr.
Ivo Nesrovnal vtedajšie vedenie mestskej časti Bratislava-Rusovce o zabezpečenie
ukončenia nájomnej zmluvy s občianskym združením Krajšie Rusovce a o vrátenie pozemku
parc. č. 1320/7 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislava. Ako dôvod uvádzal, že
daný pozemok potrebuje hlavné mesto vo verejnom záujme na budovanie verejnoprospešnej
stavby, určenej podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, a to na budovanie
komunikácie Pri Žrebčíne spolu s vytvorením trás vodovodu, splaškovej kanalizácie,
plynovodu a elektrického vedenia.
V súlade s čl. 84 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, starostka mestskej časti
Bratislava-Rusovce listom zo dňa 28. 12. 2018 oznámila primátorovi hl. mesta SR Bratislavy,
že poslanci mestskej časti Bratislava-Rusovce na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.12.2018
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uznesením č. 34 nesúhlasili s vrátením predmetného pozemku do priamej správy hlavného
mesta SR Bratislavy.
Listom zo dňa 05. 03. 2019 zaslala mestská časť OZ Krajšie Rusovce oznámenie o
odstúpení od Nájomnej zmluvy na pozemok parc. č. 1320/7 s účinnosťou od 06. 03. 2019.
Primátor hl. mesta SR Bratislavy listom zo dňa 16. 04. 2019 opätovne vyzval starostku
mestskej časti Bratislava-Rusovce na vyriešenie danej situácie. Zo strany mestskej časti sa
hľadal kompromis na vyriešenie tejto situácie prostredníctvom osobných rokovaní, rokovaní
s odbornými útvarmi Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ako aj s Krajským dopravným
inšpektorátom KRPZ v Bratislave. Výsledkom rokovaní je Memorandum o spoločnom
postupe pri nakladaní s nehnuteľnosťami.
Dňa 13. 08. 2019 bolo podpísané Memorandum o spoločnom postupe pri nakladaní
s nehnuteľnosťami, účastníkmi ktorého sú vlastníci dotknutých pozemkov, OZ Krajšie
Rusovce a hlavné mesto SR Bratislava, prostredníctvom Mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Vzhľadom na podpísané memorandum, ktoré v čl. II ods. 1 pojednáva o uzatvorení nájomnej
zmluvy s účastníkom č. 1 (Lotus design, s. r. o., Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava) na
parc. č. 1320/7 na účel vybudovania plne obojsmernej miestnej komunikácie, dovoľujeme si
navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu, aby uzatvorenie nájomnej zmluvy posúdilo ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Dovoľujeme si tiež dať do pozornosti uznesenie č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, ktorým miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce schválilo výšku nájomného za prenájom
pozemkov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Rusovce, využívané pre
účely ako záhrada, ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria vo výmere väčšej ako 11 m2
vo výške 1 €/m2/rok + 20 €.
Na základe rokovania so spoločnosťou Lotus design, s. r. o. bola výška nájomného
stanovená na 5 €/m2, čo pri výmere 1 472 m2 predstavuje sumu vo výške 7 360 €/rok.

V Bratislave dňa 26. 8. 2019

Ing. Oľga Stuparinová
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