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Materiál na 15. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.06.2016

Žiadosť
spoločnosti  ALL 4 CAR, s.r.o. Bratislava o dlhodobý nájom nebytového priestoru            
v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave. 
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prednosta miestneho úradu                                       oddelenie právne a majetkové

Prerokované:

v miestnej rade   14.06.2016                                     Miestna rada  p r e r o k o v a l a
materiál a o d p o r ú č a
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 

 
 
 

- v komisii  RPHSR    06.06.2016
- v komisii  ŽP            06.06.2016
- v komisii  F               09.06.2016

Materiál obsahuje:       
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Dôvodovú správu
Žiadosť 
Dodatok k žiadosti
Kópiu z katastrálnej mapy
Situáciu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

v  súlade  s  ustanovením  §  9a  ods.  9  písm.  c/  zákona  číslo  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí
v  ostatnom znení  prenájom nebytového  priestoru   nachádzajúceho  sa  v  stavebnom objekte
č. 268 na parc.č. 1669/562 a časti parc.č. 1669/561 o celkovej výmere 1073 m2 pozostávajúceho
z prevádzky autoumývarne a pneuservisu a zo 16 parkovacích miest   na Majerníkovej ulici v
k.ú. Bratislava – Karlova  Ves na dobu od 15.06.2016 do 31.12.2016 s možnosťou predĺženia na
ďalšie  obdobie spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o. so sídlom na Hlaváčikovej ul. č. 27 v Bratislave
za  účelom  prevádzkovania  ručnej  autoumyvárne,  pneuservisu,  a  parkovacích  státí.  Výška
nájomného predstavuje sumu 16,70 EUR/m2/rok.

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Dňa 17.5.2006 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves ako prenajímateľ uzavrela nájomnú
zmluvu so spoločnosťou BILLA PLUS  s.r.o.  ako nájomcom, predmetom ktorej boli podzemné
garáže nachádzajúce sa v stavebnom objekte č. 268 so vstupnou bránou z Majerníkovej ulice.
V uvedenom  objekte,  ktorý  je  postavený  na  pozemkoch  registra  C-KN  parc.č.  1669/561
a 1669/562  o  celkovej  výmere  1073  m2  sa  nachádza  34  parkovacích  miest  (viď.  situáciu).
Nájomná zmluva bola uzavretá na obdobie 10 rokov - od 1.6.2006 do  31.5.2016. Celkové ročné
nájomné za užívanie nebytových priestorov bolo dohodnuté vo výške 17 924,72 €, ktoré nájomca
uhrádzal štvrťročne vopred po 4 481,18 €.
Podľa čl. V bodu 3 nájomnej zmluvy nájomca bol oboznámený s tým, že v objekte č. 268 sa
nachádza sklad prináležiaci k stánku postavenému na terase parc.č. 1669/561 (únikový východ
z podzemných garáží pri vchode do predajne potravín BILLA). Pre účely zásobovania stánku je
nájomca povinný umožniť  prevádzkovateľovi stánku bezodplatne prejazd cez garáže a státie
motorového vozidla na čas nevyhnutný na manipuláciu s tovarom.

Uznesením číslo 67/2007 zo dňa 26.6.2007 miestne zastupiteľstvo súhlasilo s podnájmom
stavebného objektu 268 s 34 parkovacími miestami Emilovi Kóšovi – EKOMAX, Hlaváčikova
27, Bratislava za účelom vybudovania a prevádzkovania autoumyvárne.  

 V konečnom dôsledku BILLA s.r.o. uzatvorila podnájomnú zmluvu s Emilom Kóšom –
EKOMAX (pôvodný názov spoločnosti) iba na 1/3 nebytového priestoru o výmere cca 370 m2, v
ktorom si podnájomca  po vykonaní stavebných úprav  zriadil ručnú autoumyváreň, pneuservis,
kanceláriu  a  skladové  priestory.  Ostatnú  časť  pôvodných  priestorov BILLA  s.r.o.   naďalej
využívala na parkovanie. 

Po vykonaní stavebných úprav v zmysle  podnájomnej zmluvy došlo k zníženiu počtu
parkovacích miest z pôvodných 34 na súčasných 16 (viď príloha). 

Tým, že dňom 31.5.2016 skončí  nájomná zmluva so spoločnosťou BILLA  s.r.o., tým
istým dňom skončí  aj zmluva o podnájme s Emilom Kóšom – ALL 4 CAR. s.r.o.  (býv.
EKOMAX).



Na  základe  uvedeného  doterajší  podnájomca  ALL  4  CAR  s.r.o.  (predtým
EKOMAX)  listom  zo  dňa  11.5.2016  požiadal  o  prenájom  predmetného  nebytového
priestoru v rozsahu, v akom ho doteraz užíval  a tiež aj ostatnú časť nebytového priestoru
doteraz využívaného na parkovanie a to na obdobie najmenej 20 rokov. 

Dodatkom k žiadosti  zo  dňa 11.5.2016 uvedená  spoločnosť doplnila  túto žiadosť
o  skutočnosti  podporujúce  jej  existenčný  záujem  na  prenájme  ako  aj  zdôvodnenie
osobitného zreteľa tak, ako je uvedené v dodatku žiadosti,  ktorý je súčasťou materiálu
spoločne s pôvodnou žiadosťou. 

Zámer Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uzavrieť dlhodobý prenájom nebytového
priestoru nachádzajúceho  sa  v  stavebnom objekte č.  268 na  parc.č.  1669/562 a časti parc.č.
1669/561 spoločnosti ALL 4 CAR, s.ro. Bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na
úradnej tabuli dňa 12.5.2016.

V Bratislave,  12.05.2016   


