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Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu + 3 prílohy
Stanoviská komisií a MiR
Situácie



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

A/  Uzavretie  nájomnej  zmluvy na pozemok v  k.ú.  Bratislava – Karlova Ves  v súlade   
       s ustanovením § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
       neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- pozemok pod garážou z dôvodu zmeny vlastníka garáže ( z titulu kúpy)  

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Bc. Tomáš Lenč
Púpavova 48, Bratislava
Petra Lenčová
Púpavova 48, Bratislava

244
Púpavova ul.
 

    25
    

      1,97  
      

 01.07.2016
 31.12.2018

B/ Uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami v súlade s § 9a  ods. 9
písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa nasledovným nájomcom:

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Michaela Ružičková 
Vysoká 28

1.  Bratislava

1669/249,250
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

 35
 17
     

39,50
  5,96

01.07.2016
30.06.2018

2.  Dominik Šafárik
Ľ.Fullu 5, Bratislava

1669/245
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

  10
     

39,5 01.07.2016
30.06.2018

   



DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Mestská  časť  Bratislava  –  Karlova  Ves  má  uzavreté  nájomné  zmluvy  na  pozemky
zverené do jej správy  s fyzickými a právnickými osobami na nasledovné účely:
1. pozemky zastavané garážami, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a pozemky, ktoré tvoria

spoločný dvor medzi garážami,
2. pozemky,  na  ktorých  sú  umiestnené  predajné  stánky  vo  vlastníctve  fyzických  alebo

právnických osôb,
3. pozemky, ktoré nájomcovia využívajú ako záhrady,
4. pozemky prenajaté na iné účely. 

Nájomné  zmluvy  sú  uzatvárané  na  dobu  určitú  dohodou  v súlade  so  Všeobecne
záväzným  nariadením  (VZN)  Mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  čís.  1/2004  o výške
nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely, v znení VZN č.
1/2011. Dôvodom je zmena vlastníka garáže z titulu kúpy. 

Preto navrhujeme uzatvorenie nájomných  zmlúv podľa predloženého návrhu:

A/  Uzavretie  nájomnej  zmluvy na pozemok pod garážou v  k.ú.  Bratislava – Karlova Ves
      v súlade s ustanovením § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
      v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zmeny              
      vlastníka garáže ( z titulu kúpy) 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Bc. Tomáš Lenč
Púpavova 48, Bratislava
Petra Lenčová
Púpavova 48, Bratislava

244
Púpavova ul.
 

    25
    

      1,97  
      

 01.07.2016
 31.12.2018

B/ Uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami v súlade s § 9a     
   ods. 9  písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov
    z dôvodu zmeny vlastníkov predajných stánkov (z titulu kúpy):

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Michaela Ružičková 
Vysoká 28

2.  Bratislava

1669/249,250
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

  35
  17
     

39,50
  5,96

01.07.2016
30.06.2018

2.  Dominik Šafárik 
  Ľ.Fullu 5, Bratislava 

1669/245
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

  10
     

39,5 01.07.2016
30.06.2018

   



Vyššie uvedená nová nájomná zmluva na pozemok pod garážou a nové nájomné zmluvy
na  pozemky  pod  predajnými  stánkami  môžu  byť  miestnym  zastupiteľstvom  schválené
v súlade s ustanovením  § 9a ods.  9 písm.  c/ zákona SNR číslo  138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení  neskorších  predpisov  –  prenájom  z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  vzhľadom
k tomu, že:

- garáž  postavená  na  obecnom pozemku  je  v osobnom vlastníctve  nájomcov  v  prvom
a  druhom  rade  a  ňou  zastavaný  pozemok  nemožno   prenajať  inej  fyzickej  alebo
právnickej osobe. 

- pozemky pod predajnými stánkami sú v osobnom vlastníctve fyzických osôb – nájomcov
a nimi  zastavané  pozemky preto nemožno  prenajať  iným  fyzickým alebo  právnickým
osobám. 

O nájme  pozemkov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo  rozhoduje
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Doplnenie dôvodovej správy o informácie, ktoré požadovala k bodu B predmetného
materiálu komisia RPHSR na svojom zasadnutí dňa 06.06.2016 :

- doplniť materiál o informácie či výmera prenajatej plochy je vrátane letnej terasy:
u  p.  Michaely  Ružičkovej  výmera  35  m2 predstavuje  výmeru  pod  predajným  stánkom
a 17 m2  predstavuje výmeru letnej terasy k predajnému stánku,
u p. Šafárika výmera 10 m2 predstavuje výmeru pod predajným stánkom, letná terasa k danému
stánku zriadená nikdy nebola, 
- doplniť potvrdenie o zaevidovanie nehnuteľnosti na daňové účely:

p.  Ružičková  a p.  Šafárik  odkúpili  od predchádzajúcich  nájomcov stánky bez  súp.  čísla  ako
hnuteľnosti.  Podľa vyjadrenia  príslušnej pracovníčky odd. daní a miest.  poplatkov Magistrátu
hl.  m. SR Bratislavy,  predajné stánky nie sú predmetom dane z nehnuteľností v zmysle zák.č.
582/2004 Z.z., pretože predajné stánky sú prenosné a pokiaľ by boli umiestnené na súkromnom
pozemku, vlastník tohto pozemku by platil daň ako za stavebný pozemok, 
- doložiť potvrdenie o zabezpečení odvozu a likvidácie odpadu:

p.  Ružičková  predložila  Zmluvu  o zapojení  do  systému  zberu  komunálneho  odpadu  zo  dňa
29.02.2016.

p.Šafárik  podľa  doplňujúceho  vyjadrenia   zo  dňa  10.6.2016  uviedol,  že  odvoz  a  likvidáciu
komunálneho odpadu bude odvážať po vlastnej línii,

- preukázať parkovacie miesta pre zásobovanie :
p.  Ružičková  dňa  09.06.2016  k  veci  uviedla,  že  stánok  je  zásobovaný  z  parkoviska,  tovar
je prenesený pomocou rudle do skladu,
p. Šafárik dňa 15.06.2016 uviedol, že parkovacie miesto na zásobovanie nepotrebuje, vzhľadom
k tomu, že zásobovanie prebieha raz za týždeň a proces zásobovania trvá pár minút na vyloženie
a naloženie sudov a zásobovacie auto počas tejto doby nikomu neprekáža,

- vysvetliť dôvody, prečo sa kúpna zmluva nemá vkladať do katastra nehnuteľností :
podľa ustanovenia  §  6  ods.1 písm.  c)  katastrálneho  zákona č.  162/1995 Z.  z.   sa  v  katastri
nehnuteľností  sa  evidujú  len  stavby spojené  so zemou pevným základom,  preto sa predajné
stánky v KN neevidujú.            

Zámer  mestskej  časti  prenajať  vyššie  uvedené  pozemky  bol  zverejnený  na  webovej
stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 09.06.2016.



Materiál  bol predložený do komisie  RPHSR a do komisie  finančnej  a podnikateľskej
MiZ Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 09.06.2016:
Finančná komisia odporučila schváliť návrh na uzavretie zmlúv.

Prít.: 8             Za:  8              Proti:  0          Zdržala sa:  0
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 06.06.2016 :
Komisia RPHSR:

bod A   - prerokovala materiál a nemala námietky
bod B   - doplniť materiál o informácie či výmera prenajatej plochy je vrátane letnej terasy

             - doplniť potvrdenie o zaevidovaní nehnuteľnosti na daňové účely
             - doložiť potvrdenie o zabezpečení odvozu a likvidácie odpadu

             - preukázať parkovacie miesta pre zásobovanie
             - vysvetliť dôvody, prečo sa kúpna zmluva nemá vkladať do katastra nehnuteľností

Za:  5                   Proti :  0                 Zdržal sa :   0
Miestna rada Mestskej  časti Bratislava -Karlova Ves  prerokovala  materiál  a  odporúča ho
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:
Prít.:  5           Za:  5         Proti:  0         Zdržal sa :    0

V Bratislave, dňa  16.06.2016


