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

Materiál na 13. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 26.04.2016

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:

- v miestnej rade      12.04.2016  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       04.04.2016 Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
- v komisii   F          07.04.2016 

Materiál obsahuje:       

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu
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 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

- pozemky  pod garážami  z dôvodu  zmeny  vlastníkov  garáží  (  3  z titulu  kúpy a jedna
z titulu dedičstva: 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Barbora Záhradniková
Púpavova 26, Bratislava

225
Púpavova ul.

    20
    

      1,97  
      

 01.05.2016
 31.12.2018

2. Ing. Peter Vojtko
Jamnického 8
Bratislava

244 
Púpavova ul. 

    25
  

      1,97  
      

 01.05.2016
 31.12.2018

3. Ing. Radovan Bartovič
Hodálova 6, Bratislava

1394
časť 1404
Baníkova ul.

    20
    17

      1,97  
      0,99

 01.05.2016
 31.12.2020

4. Ing. Igor Kreuzinger
Kuklovská 7
Bratislava

2200
časť 2198
Sekulská ul. 

    20
    15

      1,97  
      0.99

 01.05.2016
 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. Vo všetkých 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  (  3  z titulu  kúpy a jedna
z titulu dedičstva: 

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1. Barbora Záhradniková
Púpavova 26, Bratislava

225
Púpavova ul.
 

    20
    

      1,97  
      

 01.05.2016
 31.12.2018

2. Ing. Peter Vojtko
Jamnického 8
Bratislava

244 
Púpavova ul. 

    25
  

      1,97  
      

 01.05.2016
 31.12.2018

3. Ing. Radovan Bartovič
Hodálova 6, Bratislava

1394
časť 1404
Baníkova ul.
 

    20
    17

      1,97  
      0,99

 01.05.2016
 31.12.2020

4. Ing. Igor Kreuzinger
Kuklovská 7
Bratislava

2200
časť 2198
Sekulská ul. 

    20
    15

      1,97  
      0.99

 01.05.2016
 31.12.2018

Vyššie  uvedené nové nájomné zmluvy na pozemky pod garážami 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, 
Noví  nájomcovia  garáží  uhradia  nájomné  za  pozemky  pod  garážami  za  obdobie  od

1.5.2016 do  31.12.2016. Zároveň uhradia  poplatok za reálne  užívanie  pozemkov za obdobie
1.1.2016 do 30.4.2016.

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

Zámer Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves uzavrieť nájomné zmluvy  bol zverejnený
na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 22.3.2016.

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves materiál prerokovala dňa 12.4.2016
a odporučila predložiť ho do miestneho zastupiteľstva. 

 

V Bratislave, dňa  18.4.2016    



Stanoviská komisií k materiálu Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky
v k.ú. Bratislava – Karlova Ves.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016:

Finančná komisia odporúča :
a) schváliť uzavretie nájomných zmlúv na pozemky zastavané garážami, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických osôb a pozemky, ktoré tvoria spoločný dvor medzi garážami
Prít. : 9                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 1

Stanovisko  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  (RPHSR)
zo dňa 04.04.2016:
Komisia RPHSR:
a) súhlasí s bodom A/ predloženého materiálu
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves predložený materiál odporučila  na
prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.


