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NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES

A.   schvaľuje

v súlade  s ustanovením § 9a ods.  9  písm.  c/  zákona SNR číslo  138/1991 Zb.  o majetku  obcí
v znení  neskorších  predpisov z dôvodu hodného  osobitného  zreteľa  nájom pozemku  registra
C-KN  časť  parcely  č.  2954/3  o výmere  224  m2,  zastavané  plochy  a nádvoria,   lokalita  Staré
Grunty -  Sitina,  k.ú.  Bratislava  – Karlova  Ves  Imrichovi  Kuklišovi,  bytom ul.  J.Alexyho  3,
Bratislava  za  účelom vybudovania  účelovej  prístupovej  komunikácie  na  nehnuteľnosti  v jeho
vlastníctve  a to  pozemky parc.č.  2840/2 záhrada o výmere  217 m2,  parc.č.  2840/15 zastavané
plochy  a nádvoria  o výmere  126  m2 a k  stavbe  súpis.č.  6122  postavenej  na  pozemku  parc.č.
2840/15  s nasledovnými podmienkami:
-  doba nájmu: od právoplatnosti stavebného povolenia na účelovú komunikáciu do právoplatnosti
    kolaudačného  rozhodnutia;  právoplatnosť  stavebného  povolenia a kolaudačného rozhodnutia
    nájomca  oznámi  písomne  prenajímateľovi  najneskôr  do  3  pracovných dní od nadobudnutia
    ich právoplatnosti,
-   výška nájomného:  1,97 €/m2/rok v zmysle VZN č. 1/2004 v znení VZN č. 1/2011,
-   povinnosť investora zachovať účelovú komunikáciu verejne prístupnú,
-   novovybudovanú účelovú komunikáciu mestská časť neprevezme do správy, ale bude ju na 
    vlastné náklady udržiavať a spravovať investor Imrich Kukliš; 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Imrich Kukliš, bytom ul. J.Alexyho 3, Bratislava – Dúbravka listom zo dňa doručeným do
podateľne  miestneho  úradu dňa 21.12.2015 požiadal  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava  –
Karlova Ves o nájom pozemku registra C-KN časti parcely č. 2954/3 o výmere 206 m2 za účelom
vybudovania  účelovej  prístupovej  komunikácie  na  vlastné  náklady,  na  nehnuteľnosti  v jeho
vlastníctve v lokalite Sitina. 
 Žiadateľ  je  vlastníkom  pozemkov  registra  C-KN  parc.č.  2840/2  –  záhrady  o výmere
217 m2,  parc.č.  2840/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 a stavby postavenej na
parcele  č.  2840/15.  Na  nehnuteľnosti  doteraz  prichádzal  osobným  motorovým  vozidlom  cez
súkromné  pozemky nad Líščím  údolím.  Nakoľko na týchto pozemkoch sa pripravuje výstavba
rodinných domov, čím bude mať pán Kukliš doterajší prístup zamedzený, rozhodol sa vybudovať
si prístup z hornej strany rodinných  domov  (od ulice Pod lesom) po obecnom pozemku časti
parc.č 2954/3.

Podľa  situácie,  ktorú  pán  Kukliš  priložil  k žiadosti,  navrhovaná  komunikácia  bude
vybudovaná ako betónová vozovka v šírke 4,5 m a v dĺžke cca 38 m (174 m2) a koncová časť
vozovky o výmere cca 50 m2 bude pokračovať ako nespevnená vozovka vysypaná  štrkodrvinou,



z ktorej cca 32 m2 bude dočasne slúžiť ako zariadenie staveniska. Celková výmera prenajatého
pozemku predstavuje 224 m2.

Predmetná  účelová  komunikácia  bude  verejne  prístupná;  nebude  prevzatá  do  správy
mestskej časti a bude ju na vlastné náklady spravovať a udržiavať investor pán Imrich Kukliš.  

V prípade  schválenia  nájmu  nájomná  zmluva  bude  uzavretá  na  dobu  určitú  a to  od
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Nájomné navrhujeme vo výške  1,97 Eur/m2/rok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a/ VZN číslo  1/2004
o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení
zmien  a doplnkov VZN č.  1/2011,  a to  jednorazová alikvotná  časť nájomného  za obdobie  od
právoplatnosti stavebného povolenia do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Parcela č. 2954/3 je v katastri nehnuteľností k.ú. Bratislava – Karlova Ves zapísaná na LV
č.  2513  ako  zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere  5899  m2.  Hlavné  mesto  SR  Bratislava
pozemok zverilo do správy mestskej časti protokolom zo dňa 30.9.1991. 

Nájom pozemku možno schváliť  v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona číslo
138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov  z dôvodu  hodného  osobitného
zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov vzhľadom k tomu, že žiadateľ účelovú komunikáciu vybuduje cez obecný pozemok na
vlastné náklady, komunikácia zostane verejne prístupná, nebude prevzatá do správy mestskej časti
a žiadateľ ju bude udržiavať na vlastné náklady. 

Záverom pre informáciu uvádzame, že žiadosť pána Kukliša o nájom pozemku na vyššie
uvedený  účel  bola  v miestnom  zastupiteľstve  viackrát  prerokovaná  aj  v predchádzajúcom
volebnom období a to:
24.06.2014 – materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia;
23.09.2014 – materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia;
28.10.2014 – materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
 

V  tomto  volebnom  období  žiadosť  Imricha  Kukliša  bola  v  miestnom  zastupiteľstve
prerokovaná dňa 22.09.2015, ktoré nájom pozemku neschválilo.

Pán Kukliš  listom zo dňa 26.11.2015, ktorý sme obdržali 21.12.2015, opätovne požiadal
Miestny úrad Mestskej  časti Bratislava  – Karlova  Ves o nájom časti pozemku registra  C-KN
parc.č. 2954/3 pre vyššie uvedený účel.

Zámer Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves prenajať pozemok registra C-KN časť p.č.
2954/3 o výmere 224 m2 v k.ú. Bratislava – Karlova Ves Imrichovi Kuklišovi bol zverejnený na
webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 19.01.2016.

Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 02.02.2016, ktorá odporučila  predložiť ho
do miestneho zastupiteľstva. 

 

V Bratislave,  04.02.2016



Stanoviská  komisií  k materiálu  Žiadosť  Imricha  Kukliša  o  nájom  pozemku  za  účelom
vybudovania účelovej prístupovej komunikácie .

Stanovisko komisie finančnej a     podnikateľskej (F) zo dňa 27.01.2016:

Finančná  komisia  neodporúča vyhovieť  žiadosti a neodporúča predložiť  materiál  na  rokovanie
miestneho zastupiteľstva
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  žiadosť,   neodporúča vyhovieť  žiadosti  a  neodporúča  predložiť
materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Prít.:   6                   Za:6     Proti:  0       Zdržal sa:  0

Stanovisko komisie pre životné prostredie a     verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 25.01.2016:
Komisia ŽP  a VP berie uvedený materiál na vedomie a neodporúča ho predložiť na rokovanie 
MiR a MiZ.
Hlasovanie:   Prít.:  5         Za :     5             Proti :    0                 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 25.01.2016:

Komisia zotrváva na pôvodnom zamietavom stanovisku.

H l a s o v a n i e
Za: 4
Proti: 0
ZDRŽAL SA: 0


