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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

schvaľuje
zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/932 o výmere 214 m2 a podielu 1/24 na pozemku parc.
č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2 z pôvodného nájomcu Ing. Daniela Šlachtová, rod.
xxxxxxxxxxxx., bytom xxxxxxxxxxxxxxxx pre Adrianu Erbenovú, bytom xxxxxxxxxxxxxx
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania majetkoprávnych
vzťahov k ich užívaniu, za týchto podmienok:
- cenu nájmu 0,50 €/m2/rok.
- doba nájmu určitá do 31.07.2022
- účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia
- bez možnosti realizovať inú výstavbu než drobnú stavbu do 25 m2

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/932 o výmere 214
m2 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2 z pôvodného
nájomcu Ing. Daniela Šlachtová, rod. xxxxxxxxxxx., bytom xxxxxxxxxxxxxxx pre Adrianu
Erbenovú, bytom xxxxxxxxxxxxxxx, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z
dôvodu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k ich užívaniu, za týchto podmienok:
- cenu nájmu 0,50 €/m2/rok.
- doba nájmu určitá do 31.07.2022
- účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia
- bez možnosti realizovať inú výstavbu než drobnú stavbu do 25 m2
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3.

Dôvodová správa

PREDMET:
Prenájom a) pozemku registra „C“ KN, parc. č. 17115/932, druh pozemku záhrada vo výmere
214 m2; b) podielu o veľkosti 1/24 na parcele č. 17115/924, slúžiacej ako príjazdová cesta, druh
pozemku záhrada o celkovej výmere 785 m2, oba v k.ú. Rača.
ŽIADATEĽ:
Adriana Erbenová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV:
K. ú. parc. č.
druh pozemku podiel
Rača 17115/932 záhrada
1/1
Rača 17115/924 záhrada
1/24

výmera výmera prislúchajúca na spoluvl. podiel
214 m2 214 m2
785 m2 32,70 m2

ÚČEL PRENÁJMU:
Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k užívaniu záhrady.
CENA ZA PRENÁJOM:
0,50 €/m2/rok

SKUTKOVÝ STAV:
Mestská časť Bratislava-Rača uzatvorila dňa 02.08.2017 Zmluvu o nájme č. 40/2017,
zverejnenú na web stránke MČ Rača pod centrálnym číslom zmluvy č. 210/2017, s nájomcom
p. Ing. Danielou Trnovcovou na prenájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 17115/932, druh
pozemku záhrada vo výmere 214 m2 a podielu o veľkosti 1/24 na parcele č. 17115/924, slúžiacej
ako príjazdová cesta, resp. priestor na parkovanie, druh pozemku záhrada o celkovej výmere
785 m2, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 32,70 m2. Prenájom schválilo Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača konanom dňa 28.02.2017 uznesením č. UZN
260/28/02/17/P, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Účelom nájmu je záhradkárstvo
a rekreácia. Nájomný pomer bol uzatvorený na dobu určitú do 31.07.2022.
Parcela, na ktorej je predmetná záhrada s podielom na priestore medzi ďalšími 24
záhradami a miestnou komunikáciou, bola vytvorená geometrickým plánom č. 80/2016 zo dňa
23.01.2017 vyhotovenom Ing. Ivanom Paulenom.
Na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo dňa 16.08.2017 medzi Ing.
Danielou Šlachtovou, PhD., rod. xxxxxxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxx a Adrianou
Erbenovou, xxxxxxxxxxxxxxxx, ktorej predmetom je vlastníctvo záhradnej chaty spojené
s užívaním záhrady v bývalej záhradkárskej osade Stavivá II. v lokalite Staviteľská ul., prišlo
zároveň aj k zmene užívateľa predmetných pozemkov. Na základe tejto Dohody prevádza
nájomca pozemkov p. Šlachtová /rod. xxxxxxxxxx/ vlastnícke právo k záhradnej chate
postavenej na pozemku prislúchajúcom k záhrade /v správe ŽSR/ a prevádza svoje práva
a povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy uzatvorenej so ŽSR. P. Erbenová nadobúda
vlastnícky vzťah k záhradnej chate postavenej na pozemku prislúchajúcom k záhrade č. 99
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a nadobúda práva a povinnosti vyplývajúce z nájomných zmlúv. Uzatvorením Zmluvy o nájme
by uzavretou cesiou do práv a povinností pôvodného nájomcu vstúpil nový nájomca.
Nájomné za pozemky je spolu vo výške 123,35 €/rok a vzhľadom na skutočnosť, že
uvedené pozemky boli užívané bez právneho titulu, p. Šlachtová uhradila v zmysle zmluvy
odplatu za užívanie predmetu zmluvy bez zmluvy za obdobie od 01.08.2015 do 30.07.2017 vo
výške 246,70,- EUR ako vydanie bezdôvodného obohatenia, čím sú všetky záväzky voči MČ
do 31.12.2017 vo vzťahu k užívaniu pozemkov vyrovnané.
Na základe uvedených skutočností je tento návrh predložený na schválenie do MZ, aby
bolo možné pristúpiť k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s novým nájomcom.
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4.

Dokumentácia
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál:
Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/932 a podielu 1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 –
„záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh
na zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/932 a podielu
1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu
Ing. Daniela Šlachtová. PhD., bytomxxxxxxxx pre Adrianu
Erbenovú, bytom xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov za účelom záhradkárstva
a rekreácie za cenu nájmu 0,50 €/m2/rok.

A

Komisia
životného
prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy

Komisia finančná a majetková

Komisia školská, kultúrna, športová
a pre
podporu
podnikania
a
vinohradníctva
Komisia sociálna a bytová
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zdôvodnenie

