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na schválenie zverenia pozemku registra E KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894
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Návrh uznesenia
Dôvodová správa s uznesením MsR
List primátorovi hl. m. SR Bratislavy zo dňa
3.2.2017
List primátorovi hl. m. SR Bratislavy zo dňa
19.10.2017
Snímku z katastrálnej mapy
List vlastníctva č. 1779, k. ú. Rusovce

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

Schvaľuje

Alternatíva 1
zverenie pozemku registra E KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie
Rusovce do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce z dôvodu preukázania právneho vzťahu
k predmetnému pozemku pred stavebným úradom pri predložení žiadosti na vydanie územného
rozhodnutia a následne stavebného povolenia pri rekonštrukcii a dostavbe objektu jedálne
základnej školy v mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Alternatíva 2
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov dlhodobý nájom pozemku registra E KN par. č.
301 – orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce mestskej časti BratislavaRusovce z dôvodu preukázania právneho vzťahu k predmetnému pozemku pred stavebným
úradom pri predložení žiadosti na vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného
povolenia pri rekonštrukcii a dostavbe objektu jedálne základnej školy v mestskej časti
Bratislava-Rusovce za 1 €/rok za celý predmet nájmu vo výmere 894 m2.

Dôvodová správa
ŽIADATEĽ: mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava
IČO 00304611

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKU:
pozemok
reg. „E“
par. č
301

LV č.
1779

druh
pozemku
orná pôda

celková
výmera
894 m2

ÚČEL VYUŽITIA POZEMKU: realizácia „Rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ
Rusovce s rozšíreným účelom“
Alternatíva 1
Zverenie pozemku do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce

Alternatíva 2
Dlhodobý nájom za cenu 1 €/rok za celý predmet nájmu

SKUTKOVÝ STAV:
Mestská časť Bratislava-Rusovce patrí k tým mestským častiam, ktoré sa pomerne prudko
rozrastajú a kontinuálne pribúdajú noví obyvatelia, s čím úzko súvisí aj veľký záujem
o umiestnenie detí do základnej a materskej školy. Z dôvodu, že kapacita základnej školy a tiež
materskej školy nedovoľuje vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie a prihliadnuc na
skutočnosť, že pre školský rok 2018/2019 nebude kapacita základnej školy stačiť pre žiakov
z mestskej časti Bratislava-Rusovce, rozhodla sa mestská časť urobiť „Rekonštrukciu
a dostavbu objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšíreným účelom“ a takýmto spôsobom zvýšiť
kapacitu základnej školy. Toto dielo bude financované z rozpočtu mestskej časti, pričom sa
počíta s rozšírením a nadstavením o dve poschodia jestvujúcej budovy školskej jedálne.
Projekt na rekonštrukciu a dostavbu objektu jedálne ZŠ v Rusovciach je vypracovaný a koncom
januára 2018 požiadala mestská časť o vydanie „Územného rozhodnutia“ a následne chce
požiadať o vydanie „Stavebného povolenia“. K vydaniu stavebného povolenia je nevyhnutné
mať pozemky pod stavbou majetkovoprávne usporiadané a je potrebné preukázať právny vzťah
stavebníka k týmto pozemkom.

Zmluvou o bezodplatnom prevode nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle
ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších
predpisov č. 248807201000 zo dňa 26.11.2010 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR
Bratislava a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce, boli do vlastníctva našej mestskej časti
prevedené stavby základnej školy so súpisným číslom 228 a stavby materskej školy súpisné
číslo 465 bez pozemkov.
Pozemky tvoriace areál základnej školy sú vo vlastníctve Pozemkového fondu, fyzických
osôb a tiež vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
Jeden z troch pozemkov (par. č. registra E KN 300) na ktorom je z časti jedáleň základnej
školy postavená je v správe Slovenského pozemkového fondu a dva pozemky registra E KN
par. č. 295 a par. č. 301 sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, pričom jeden z týchto
pozemkov a to par. č. E KN 295 bol zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce ešte
v roku 1991, ale druhý pozemok registra E KN par. č. 301 do dnešného dňa zverený nebol.
Ešte v roku 2017, presnejšie 3.2.2017 som listom požiadal primátora hl. mesta SR
Bratislavy v súlade s čl. 81 ods. 1 a čl. 82 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
o zverenie pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu základnej školy a materskej školy do našej
správy.
Vzhľadom k tomu, že mestská časť Bratislava-Rusovce dala spracovať projekt na
rekonštrukciu a dostavbu objektu jedálne základnej školy a mala zámer požiadať o vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia, dovolil som si listom zo dňa 19.10.2017,
požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy ešte raz o urýchlené zverenie týchto
pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo aspoň o ich dlhodobý nájom,
pričom v tomto liste som objasnil primátorovi hl. mesta SR Bratislavy dôvody prečo o to
žiadam. Do dnešného dňa t. j. 6.2.2018 toto vyjadrenie primátora hl. mesta SR Bratislavy,
mestskej časti Bratislava-Rusovce doručené nebolo.
Prihliadnuc na to, že projekt na rekonštrukciu školskej jedálne je hotový, mestská časť
požiadala koncom januára 2018 o územné rozhodnutie a k vydaniu stavebného povolenia je
nevyhnutné mať pozemky pod stavbou majetkovoprávne usporiadané, dovoľujem si požiadať
o zverenie aspoň tohto pozemku (par. registra E KN 301) do našej správy, alebo o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na dlhodobý nájom pozemku registra E KN par. č. 301, katastrálne územie
Rusovce.
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 637/2018 zo dňa 08.02.
2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať: Návrh na schválenie zverenia pozemku registra
E KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce mestskej časti
Bratislava-Rusovce, alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
dlhodobého nájmu pozemku registra E KN par. č. 301- orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne
územie Rusovce nachádzajúceho sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce.

