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Návrh
                na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.         
_____________________________________________________________________________

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

Prerokované  :       Miestna rada p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade  13.09.2016                                         materiál a o d p o r ú č a

predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

v komisii RPHSR 05.09.2016                                   Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
v komisii  F 08.09.2016

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu s prílohami
Stanoviská komisií



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. Anatoliy Pavlenko
Hany  Meličkovej  2980/1,
Bratislava

1386
1404 časť (spol. dvor)
Baníková ul.
 

    20
    17

      1,97  
      0,99

 01.10.2016
 31.12.2020

B/ Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom 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 nasledovnému nájomcovi:

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1.  Soňa Sremac 
 Donnerová 19

1.  Bratislava

2067 časť 
Lackova ul 

 32
 
     

21,73
  

01.10.2016
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. 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. Anatoliy Pavlenko
Hany  Meličkovej  2980/1,
Bratislava

1386
1404 časť (spol. dvor)
 Baníkova ul.
 

    20
    17

      1,97  
      0,99

 01.10.2016
 31.12.2020

B/ Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a     
   ods. 9  písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov
    z dôvodu zmeny vlastníka predajného stánku (z titulu kúpy):

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1.  Soňa Sremac 
 Donnerová 19 Bratislava

2067 časť
Lackova ul. 

  32
       

21,73
  

01.10.2016
31.12.2018

   

Vyššie uvedená nová nájomná zmluva na pozemok pod garážou a nová nájomná zmluva
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:

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

- predajný  stánok  je  v  osobnom vlastníctve  fyzickej  osoby  nájomcu  a  pozemok  ním
zastavaný preto nemožno prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe.

I napriek tomu, že žiadateľka p. Sremac odkúpila predajný stánok na Lackovej ulici o výmere 32
m2, doplnením pôvodnej žiadosti zo dňa 11.8.2016 uviedla,  že v skutočnosti chce využívať aj
betónovú plochu pred predajným stánkom, čím celková užívaná výmera bude 37 m2. Žiadateľka
doložila aj zmluvu s OLO, ktorú uzatvorila dňa 10.08.2016. Okrem iného sa vyjadrila aj k účelu
predmetu nájmu ako aj k spôsobu zásobovania predajného stánku. 
Novým nájomcom bude do dňa uzavretia nájomnej zmluvy vyrubená úhrada za reálne užívanie
predmetných pozemkov, ako aj alikvotná časť nájmu za rok 2016.  

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

Zámer  mestskej  časti  prenajať  vyššie  uvedené  pozemky  bol  zverejnený  na  webovej
stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.08.2016.

Stanovisko  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja
(RPHSR) zo dňa 05.09.2016:
a) súhlasila s bodom A/ predloženého materiálu

b/ súhlasila s prenájmom 32 m2 pod stánkom 
c/ k bodu B/odporučila preveriť legálnosť vzniku betónovej plochy v rozsahu 5 m2 vedľa stánku

a v prípade nepotvrdenia legálnosti uviesť priestor do pôvodného stavu v súlade s návrhom
PHSR.  Predmetnú vec sme postúpili stavebnému úradu na preverenie,  či bola táto drobná
stavba ( betónová plocha) vedľa stánku povolená a komu. 
Za : 5                                    Proti : 0                                       Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.09.2016:
a) súhlasila s bodom A/ predloženého materiálu

b) súhlasila s prenájmom 32 m2 pod stánkom
c) k bodu B/ odporučila preveriť legálnosť vzniku betónovej plochy v rozsahu 5 m2 vedľa stánku

a v prípade nepotvrdenia legálnosti uviesť priestor do pôvodného stavu v súlade s návrhom
PHSR.

              Prít.: 8                              Za : 8                         Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
Stavebný  úrad  MiÚ  MČ  Bratislava  –  Karlova  Ves  vo  veci  betónovej  plochy  na  pozemku
parc. č.2067 v k. ú. Karlova Ves zaslal dňa 13.9.2016 nasledovné vyjadrenie  : „ z vykonanej
obhliadky vyplýva,  že sa jedná o starú betónovú plochu nepodstatného rozsahu, ktorej dátum
zhotovenia nedokáže SÚ identifikovať. Z jej stavebno-technického stavu je možné usudzovať, že
bola zhotovená dávno pred rokom 2003. Z elektronických registrov SÚ nebolo identifikované
žiadne  rozhodnutie,  súhlas resp. iné opatrenie SÚ na predmetnom pozemku. SÚ nemá reálnu
kapacitu na riešenie takýchto nepodstatných stavebných konštrukcií“.

Vzhľadom  na  uvedené  odporúčame  riešiť  uvedenie  priestoru  pred  predajným  stánkom  do
pôvodného stavu prostredníctvom oddelenia hospodárskej správy.      

  
V Bratislave, dňa  14.09.2016 


