
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
/ 7. volebné obdobie /

Materiál na 12. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 16.02.2016

Návrh
na uzavretie nájomných zmlúv  a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky
v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves.

Predkladateľ:  Spracovateľ :
Ján Hrčka JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu                                       oddelenie právne a majetkové

Prerokované:

- v miestnej rade      02.02.2016  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   RP       25.01.2016 Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
- v komisii   F          28.01.2016 

Materiál obsahuje:       

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu
Oznámenie o zmene účelu nájmu
Stanoviská komisií



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

A/  Uzavretie  nájomných zmlúv  na pozemky  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 

- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží ( 1 z titulu dedičstva a 1 na
základe  kúpnej zmluvy ) : 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

   1. Rudolf Novák
Antona Vosátka, Blatné

1389 – pod garážou
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul. 

    21
    16,96

      1,97  
      0,99

 01.03.2016
 31.12.2020

   2. Richard Ďurica a
Jana Ďuricová 
Ľubeľa 315 

1403 
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul.

    20
    16,96

      1,97  
      0,99 

 01.03.2016
 31.12.2020

B/ Predĺženie doby nájmu  na pozemok pod predajným stánkom  v súlade s ustanovením 
     § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
      predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovnej nájomníčke:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
od - do

  1. VEČIERKA Z&V, spol. s r.o. 
Hlaváčikova 2, Bratislava

3651/363
3651/364
skladové priestory
Veternicova ul.

   36
     4

 50,- €/mesiac
za celý predmet
nájmu 

01.03.2016
31.12.2018



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. V obidvoch prípadoch došlo k zmene vlastníkov garáží. 

Preto navrhujeme uzatvorenie nájomných zmlúv podľa predloženého návrhu:

A/  Uzavretie  nájomných  zmlúv  na pozemky 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 

- pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží ( 1 z titulu dedičstva a 1 na
základe  kúpnej zmluvy ) : 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

   1. Rudolf Novák
Antona Vosátka, Blatné

1389 – pod garážou
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul. 

    21
    16,96

      1,97  
      0,99

 01.03.2016
 31.12.2020

   2. Jana Ďuricová
Ľubela 315 

1403 
časť1404 – spol. dvor
Baníkova ul.

    20
    16,96

      1,97  
      0,99 

 01.03.2016
 31.12.2020

B/ Predĺženie doby nájmu  na pozemok pod predajným stánkom  v súlade s ustanovením 
     § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších      
      predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovnej nájomníčke:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

  1. VEČIERKA Z&V, spol. s r.o. 
Hlaváčikova 2, Bratislava

3651/363
3651/364
skladové
priestory
Veternicova ul.

   36
     4

50,-€/mesiac
za  celý  predmet
nájmu    

01.03.2016
31.12.2018



Vyššie uvedené nové nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a dodatok k  nájomnej
zmluve  na  pozemok pod predajným stánkom 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:

- garáže postavené  na obecných  pozemkoch sú v osobnom vlastníctve  nájomcov a nimi
zastavané pozemky nemožno  prenajať iným fyzickým alebo právnickým osobám, 

- stánok umiestnený na obecnom pozemku je  vo vlastníctve nájomníčky a  vzhľadom k
tomu,  že  si  riadne  a  v  lehotách  splatnosti  plní  záväzky  vyplývajúce  z nájomnej
a z príslušných právnych predpisov ako aj v súlade s dohodou o splátkovom kalendári,
ktorú uzatvorila s mestskou časťou dňa 15.12.2015 na dlžné nájomné za rok 2015 a za
december 2013 a december 2014 nasledovne:

dňa 9.12.2015 nájomca uhradil dlžné nájomné za obdobie december 2014 a január a február
2015 v celkovej výške 150,- Eur,  

dňa 29.12.2015 nájomca uhradil dlžné nájomné  za december  2013 a marec a apríl 2015 v
celkovej výške 150,- Eur,

dňa 21.1.2016 nájomca  uhradil  dlžné nájomné za obdobie máj,  jún a júl  2015 v celkovej
výške 150,- Eur.

Všetky vyššie uvedené platby boli pripísané na príjmový účet prenajímateľa, čo preukazuje
výpis z Prima Banky, ktorý je založený v spise.

Podľa dohody o splátkovom kalendári zo dňa 15.12.2015 posledná splátka bude uhradená k
16.4.2016 vo výške 150,- Eur za obdobie február, marec a apríl 2016. 

Pri podpisovaní  dohody o splátkovom kalendári  sa  nájomníčka  vyjadrila,  že bola  nútená
zmeniť  účel nájmu  na  skladové  priestory pre internetový obchod z dôvodu dlhodobo
nízkych  príjmov z predajne  „Večierka“.  Oznámenie  o zmene  účelu nájmu  je  súčasťou
tohto materiálu.  
Noví  nájomcovia  garáží  uhradia  nájomné  za  pozemky  pod  garážami  za  obdobie  od

1.3.2016 do  31.12.2016. Zároveň uhradia  poplatok za reálne užívanie  pozemkov za obdobie
január a február 2016  a to pri podpise nájomnej zmluvy.

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

Zámer Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uzavrieť vyššie uvedené nájomné zmluvy
na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť doby nájmu na pozemok pod predajným stánkom
bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 19.01.2016.

Miestna rada Mestskej časti Bratislava materiál prerokovala dňa 02.02.2016 a odporučila
ho predložiť do miestneho zastupiteľstva. 

V Bratislave, dňa 04.02.2016



Stanoviská  komisií  k materiálu  Návrh  na  uzavretie  nájomných  zmlúv  a  na  predĺženie
platnosti nájomnej zmluvy na pozemky v k.ú. Bratislava-Karlova Ves.
Stanovisko komisie finančnej a     podnikateľskej (F) zo dňa 27.01.2016:
Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúča schváliť, s dobou nájmu pre
spoločnosť Večierka Z&V, spol. s r.o. od 1.3.2016 do 31.8.2016
Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a     sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 25.01.2016:

Komisia  RPHSR prerokovala predložený materiál s ktorým súhlasí,  s  výnimkou úpravy doby
nájmu od 01.03.2016 do 01.09.2016 pre nájomcu Večierka Z&V, spol. s.r.o.
Prít.:  6                   Za:  6       Proti:  0       Zdržal sa:  0


