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N á v r h  
 

ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi 

mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. 

Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. 
Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 

Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci 

úhrady za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia 

zmluvy o podnájme pozemku a opravy komunikácie Obilná 
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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Ružinov  

po prerokovaní materiálu:  
 

 

A)   o d p o r ú č a 
                                                            

 

1) starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov ako štatutárnemu zástupcovi jediného 

akcionára spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, 

rokovať so spoločnosťou MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava ako s 

novým vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 

č. 3377, pre katastrálne územie Ružinov, vo veci úhrady za užívanie pozemku registra 

„C“ s parcelným číslom 1090/1, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie 

Ružinov (vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe 

mestskej časti Bratislava-Ružinov), a to za obdobie od 20. 12. 2018 do uzatvorenia 

zmluvy o podnájme so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 820 09 

Bratislava, v ktorej sa spoločnosť MCP Development, s.r.o. ako podnájomca, okrem 

iného, zaviaže opraviť (zrekonštruovať) komunikáciu na ulici Obilná,  

 

2)  starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby prijal rozhodnutie, ktorým ako 

štatutárny zástupca jediného akcionára spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 

28, 820 09 Bratislava nariadi štatutárnym zástupcom tejto spoločnosti, aby v súlade 

s uzavretou Zmluvou o komplexnom nájme majetku, ktorá nadobudla účinnosť  
1.1.2014 uzatvorili so spoločnosťou MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 

Bratislava zmluvu o podnájme, predmetom ktorej bude pozemok registra „C“ 

s parcelným číslom 1090/1,  katastrálne územie Ružinov, v ktorej sa spoločnosť MCP 

Development, s.r.o. ako podnájomca, okrem iného, zaviaže opraviť (zrekonštruovať) 
komunikáciu na ulici Obilná v Bratislave, 

 

 

B)   s c h v a ľ u j e 
 

 

1) aby spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava  

v podnájomnej zmluve, predmetom ktorej bude časť pozemku registra „C“ s parcelným 

číslom 1090/1, katastrálne územie Ružinov (vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov), zohľadnila výšku 

investície spoločnosti MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava  na 

opravu (rekonštrukciu) komunikácie na ulici Obilná v Bratislave, a o túto sumu znížila 

výšku dohodnutého nájomného formou započítania, 
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Dôvodová správa: 
 
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom nehnuteľností v kat. úz. Ružinov zapísaných v KN 

na liste vlastníctva č. 2684 

- pozemok registra „C“ parc.č. 1090/1, ostatná plocha o výmere 13562 m
2
 

- pozemok registra „C“ parc.č. 1090/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5494 m
2
 

- pozemok registra „C“ parc.č. 1090/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m
2
 

- Pozemok registra „C“ parc.č. 1090/15, zastavané plochy nádvoria o výmere 110 m
2
 

- stavba súp. č. 2747 na  parc.č. 1090/2 

(ďalej aj ako „predmetné nehnuteľnosti“). Predmetné nehnuteľnosti hlavné mesto SR 

Bratislava zverilo do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov správcovi. 
  

Mestská časť Bratislava-Ružinov Zmluvou o komplexnom nájme majetku, ktorá nadobudla 

účinnosť 1.1.2014 prenajala predmetné nehnuteľnosti spoločnosti a.s. CULTUS Ružinov,  
Ružinovská 28, 820 09, založenej mestskou časťou na základe Uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva č. 133/VII/2003, ktorá nahradila svojimi činnosťami zrušenú príspevkovú 

organizáciu CULTUS MČ Ružinov a jej hlavnou úlohou je rozvoj kultúrno-spoločenského 

života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mestskej časti. 
 

Podľa Čl. VI ods. 1) Zmluvy o komplexnom nájme majetku je „Nájomca je oprávnený 

poskytnúť tretej osobe možnosť užívať predmet nájmu, jeho príslušenstvo, súčasti resp. 

jednotlivé samostatné celky ak je to na prospech prenajímateľa a za podmienok dohodnutých 

touto zmluvou“. 
 

Podľa Čl. VI ods.2) Zmluvy o komplexnom nájme majetku „Prenajímateľ splnomocňuje 

nájomcu vo svojom mene a na svoj účet uzatvárať zmluvy o podnájme, a to odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy“. 
 

V súvislosti so stavebnými zámermi predchádzajúceho vlastníka nehnuteľností (OD Ružinov) 
v súčasnosti zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377 uzatvorila  spoločnosť CULTUS 

Ružinov, a.s.  o zmluvy o podnájme do 31.12.2008 k časti pozemku registra „C“ parc.                    

č. 1090/1, druh pozemku ostatné plochy o výmere 2190 m
2
, kat. úz. Ružinov. Vzhľadom 

k tomu, že podnájomca dotknutú časť pozemku užíval aj po 31.12.2008, riešila spoločnosť 

CULTUS Ružinov a.s. vec súdnou cestou podaním žaloby, ktorou sa domáhala o vydanie 

bezdôvodného obohatenia a uvedenia pozemku do pôvodného stavu a ten odovzdať 
spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. 

 

Spoločnosť MCP Development, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, je vlastníkom nehnu-

teľností (stavby  Ob. Dom – Ružinov a pozemkov registra „C“ parc. č. 1099/1, 1099/2, 

1099/19, 1099/24, 1099/25,1099/26, 1099/27,1099/28,1099/29, 1099/30, 1099/31, 1099/32, 

1099/33, 1099/34, 1099/35, 1099/36, 1099/37, 1099/38), zapísaných v KN na liste vlastníctva 

č. 3377, kat. úz. Ružinov, ktoré nadobudla kúpnou zmluvou  dňa  20. 12. 2018. 

 

Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov sa dňa 10. júla 2019 zúčastnil na rokovaní so 

spoločnosťou MCP Development, s.r.o., ktorá prejavila záujem uhradiť úhradu za užívanie 
dotknutého pozemku a to časti parc. č. 1090/1 kat. úz. Ružinov od 20.12.2018 do uzatvorenia 

zmluvy o podnájme k pozemku (v súvislosti so svojimi stavebnými zámermi). Spoločnosť 
MCP Development, s.r.o. je ochotná sa zaviazať opraviť (zrekonštruovať) komunikáciu 

Obilná. 
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Komunikácia Obilná v kat. úz. Ružinov nie je zaradená  do siete miestnych komunikácii             
III. a IV. triedy. Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Bratislava-Ružinov nie sú 

vlastníkmi  ani správcami komunikácie Obilná (viď list Magistrátu hl. m. SR Bratislava                 

č. MAG-2003-41414/51400-1, zo dňa 13.10.2003 ako aj zverejnený Zoznam komunikácii na 

území hlavného mesta SR Bratislava r. 2018, kde je pod poradovým č. 1145  ulica Obilná 
v Ružinove vedená ako nezaradená). Mestská časť Bratislava-Ružinov dlhodobo eviduje 

sťažnosti a žiadosti obyvateľov mestskej časti o zásadne poškodenom povrchu tejto 

komunikácie, ktorý svojím stavom ohrozuje majetok a zdravie obyvateľov, ktorí sa dožadujú 

jeho opravy. Hoci zásadná oprava, vrátane výmeny podložia tejto komunikácie, by mala byť 

vynútenou investíciou súvisiacou s akoukoľvek výstavbou na mieste súčasného skeletu 

bývalého OD Ružinov, dočasná obnova povrchu na obdobie niekoľkých rokov je vo verejnom 

záujme. 
 

Odhadované náklady na obnovu povrchu na komunikácii Obilná sa podľa dvoch nezávislých 

cenových ponúk pohybujú na úrovni presahujúcej sumu 65 tisíc eur bez DPH, čo sa rovná 

približne sume nájmu za predmetné pozemky za viac ako štyri roky. 

    

Vzhľadom na uvedené skutočnosti predkladám materiál do Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Ružinov a žiadam o schválenie navrhnutého uznesenia. 

 

 

Prílohy: 
1. Kópia KM 

2. Kópia listu vlastníctva č. 2684 

3. Kópia KM 

4. Kópia listu vlastníctva č. 3377 

5. Kópia listu Magistrátu hl. m. SR Bratislava č. MAG-2003-41414/51400-1 

6. Zoznam komunikácii na území hlavného mesta SR Bratislavy r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























