MESTO

ROŽŇAVA

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 12.12.2019
K bodu rokovania číslo:
Názov správy:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov a zriadenie vecného
bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava
Predkladá:
JUDr. Erika Mihaliková
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :
V komisii výstavby
dňa 27.11.2019,
vo finančnej komisii
dňa 28.11.2019

schvaľuje

1.zverejnenie zámeru prenájmu

častí pozemkov
mesta v k.ú. Rožňava zapísaných na LV č.5716,
parc.č. KN C 7770/1, KN C 7777/1 a KN C 7777/3
s celkovou výmerou 76 m2 na dobu 12 mesiacov
Vypracoval :
za nájomné vo výške 60,-€ a častí pozemkov
Blanka Fábiánová
parc.č.KN C 7673/1, KN C 7753/2 a KN C 7770/1
s celkovou výmerou 206 m2 na dobu 59 mesiacov
Materiál obsahuje:
za nájomné vo výške 798,86 € pre Národnú
Dôvodovú správu
diaľničnú spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14,
Návrh
Nájomnej
zmluvy
a zmluvy Bratislava,
podľa
§
9a,
ods.9
písm.c)
o budúcej zmluve o zriadení vecného zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že
žiadateľ je
bremena
investorom stavby vo verejnom záujme „
Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad
Turňou „
2. zriadenie vecného bremena na pozemky mesta
v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV č.5716,
parc.č.KN C 7770/1, KN C 7777/1 a KNC 7777/3
spočívajúcom
v práve trvalého umiestnenia
a uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu,
prechodu a prejazdu za účelom vykonávania
opráv, a údržby preložky inžinierskych sietí
v rámci stavby „ Rýchlostná cesta R2 Rožňava –
Jablonov nad Turňou „ v prospech Národnej
diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14,
Bratislava za jednorazovú odplatu vo výške
657,04 €
ukladá
zabezpečiť
zverejnenie
pozemkov mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 31.12.2019

zámeru

prenájmu

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,
Bratislava
- zverejnenie zámeru prenájmu pozemku a zriadenie vecného
bremena na pozemkoch mesta v k.ú. Rožňava
Legislatívne východiská:
Prijaté uznesenia MZ
a ich realizácia:
Hospodársky a finančný
dopad na rozpočet
mesta:
Nároky na pracovné
miesta:
Súlad návrhu na
uznesenie s právnymi
predpismi SR:

§ 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb., § 151n a nasl. zákona
č.40/1964 Zb. a Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Príjem do rozpočtu 738,86,- € položka č.212002
a 657,04 € položka č.
Bez nároku na pracovné miesta
Návrh na uznesenie je/nie je v súlade s § 9a, ods.9 písm.c)
zák.č.138/1991 Zb., § 151n a nasl. zákona č.40/1964 Zb. a
Zásady hospodárenia s majetkom mesta

Žiadosťou zo dňa 10.10.2019 spoločnosť GEOSPOL Košice, s.r.o. so sídlom
Floriánska 19, Košice nám zaslala ponuku na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v k.ú. Rožňava v prospech
Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava.
Mesto je vlastníkom pozemkov v k.ú. Rožňava, na ktorých má byť realizovaná stavba
„ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou „ ktorá je vo verejnom záujme.
Investorom stavby
je Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava. Pre účely
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby má byť dočasne zabratá časť pozemkov
mesta.
Ide o nasledovné pozemky v k.ú. Rožňava, ktoré sú zapísané na LV č.5716:
-

parc.č.KN C 7673/1 zastavaná plocha s celkovou výmerou 13758 m2
parc.č.KN C 7753/2 ostatná plocha s celkovou výmerou 402 m2
parc.č.KN C 7770/1 ostatná plocha s celkovou výmerou 297 m2
parc.č.KN C 7777/1 ostatná plocha s celkovou výmerou 1798 m2
parc.č.KN C 7777/3 zastavaná plocha s celkovou výmerou 188 m2

Cena nájmu je stanovená Znaleckým posudkom č.105/2019 vypracovaným znaleckou
organizáciou ÚEOS – Komercia, a.s. so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava. Podľa tohto
znaleckého posudku výška nájomného je vo výške 0,789 €/m2/rok..
Časti pozemkov, parc.č.KN C 7770/1, 7777/1 a 7777/3 budú prenajaté na dobu 12 mesiacov.
Prenajímaná výmera je 76 m2, ročný nájom bude vo výške 60,-€.
Časti pozemkov 7673/1, 7753/2 a 7770/1 budú prenajaté na dobu 59 mesiacov. Prenajímaná
výmera 206 m2, nájomné za 59 mesiacov bude vo výške 798,86 €.

Doba nájmu bude plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom
zhotoviteľovi stavby a doba nájmu uplynie dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí
verejnej práce ( stavebného objektu ).
Mesto môže prenajať predmetné pozemky podľa § 9a, ods.9 písm.c) zák.č.138/1991
Zb., ak ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitným zreteľom v tomto prípade je
skutočnosť, že žiadateľ je investorom stavby vo verejnom záujme.
Po ukončení výstavby sa zriadi vecné bremeno na pozemky v prospech Národnej
diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava. Vecné bremeno bude odplatné a bude spočívať v práve
trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu, prechodu a prejazdu za
účelom vykonávania opráv a údržby preložky inžinierskych sietí podľa geometrického plánu
č.7410-01-202/2018, vypracovaného spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s.Bratislava.
Vecné bremeno bude zriadené na nasledovných pozemkoch zapísaných na LV č.5716:
-

parc.č.KN C 7770/1 ostatná plocha, rozsah vecného bremena 16 m2
parc.č.KN C 7777/1 ostatná plocha, rozsah vecného bremena 45 m2
parc.č.KN C 7777/3 zastavaná plocha, rozsah vecného bremena 17 m2

Výška jednorazovej odplaty bude vo výške 657,04 €. Výška jednorazovej odplaty je určená
Znaleckým posudkom č.119/2019 vypracovaným znaleckou organizáciou ÚEOS – Komercia,
a.s. so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava.
Predkladáme návrh na schválenie zverejnenia zámeru priameho prenájmu častí
uvedených pozemkov vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta.
Komisia:

Termín
zasadnutia:

Uznesenie:

Výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských
komunikácií:

24.11.2019

Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku:

25.11.2019

odporučila
zverejnenie
zámeru
prenájmu častí pozemkov uvedených
v dôvodovej správe ako aj zriadenie
vecného bremena v prospech NDS, a.s.
Bratislava
odporučila
zverejnenie
zámeru
prenájmu častí pozemkov uvedených
v dôvodovej správe ako aj zriadenie
vecného bremena v prospech NDS, a.s.
Bratislava. Ďalej komisia odporučila
fixne stanovenú zmluvnú pokutu za
neuvedenie predmetu nájmu do
pôvodného stavu vo výške nie nižšej
ako skutočných nákladov na uvedenie
pozemkov do pôvodného stavu.
Zároveň komisia žiada preveriť, či tieto
pozemky nie sú v prenájme tretieho
subjektu.

Stanovisko k uzneseniu finančnej komisie:
Pozemky, parc.č.KN 7673/1, 7753/2 a 7777/1 sú prenajaté pre CORPORA AGRO s.r.o.,
Rožňava Nájomnou zmluvou č.449/2019 zo dňa 18.07.2019 na 5 rokov. Z uvedených
pozemkov NDS žiada do nájmu 226 m2.

Národná diaľničná spoločnosť má vedomosti o tom, že uvedená spoločnosť prenajíma
poľnohospodárske pôdy aj od iných vlastníkov, preto riešenie uzavretia nájomných zmlúv
bude nasledovné:
Pozemky, ktoré budú predmetom nájmu budú dočasne vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu na dobu 5 rokov. Túto skutočnosť NDS oznámi nájomcovi ( v našom prípade
CORPORA AGRO s.r.o ) aby s vlastníkom uzavrel dodatok k nájomnej zmluve, ktorým časti
uvedených parciel budú vyňaté z nájmu. Nájomnú zmluvu s NDS uzavrie mesto až po
uzavretí dodatku s CORPORA AGRO s.r.o..
Čo sa týka vrátenia pozemku do pôvodného stavu:
Ako je uvedené v dôvodovej správe, doba nájmu bude plynúť odo dňa protokolárneho
odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a doba nájmu uplynie dňom
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce ( stavebného objektu ). Mesto určí
zodpovednú osobu, ktorá fyzicky odovzdá a po ukončení stavby aj fyzicky preberie predmet
nájmu.

