
 

 

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

 
 
 
 
 

Materiál na 22. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 13.12.2016 

 
 
 
 

Žiadosť spoločností  ALL 4 CAR, s.r.o. a ALL 4 WHEELS, s.r.o. o prenájom 
nebytových priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave 
 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Ján Hrčka Matej Tarbaj 
prednosta oddelenie právne a majetkové 
 
 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 29.11.2016 miestna rada prerokovala návrh 
 a odporúča materiál 
 predložiť do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
- v komisii RPHSR 21.11.2016 
- v komisii F 24.11.2016 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Stanoviská komisií 
Žiadosť a situačný plán 
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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 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom 
nebytového priestoru v k.ú. Karlova Ves vo výmere 370 m2 nachádzajúceho sa v stavebnom 
objekte č. 268 postavenom na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 na Majerníkovej ulici 
v Bratislave na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019 spoločnosti ALL 4 CAR, s.r.o., 
IČO: 44 010 621, sídlo: Hlaváčiková 27, 841 05 Bratislava za účelom prevádzkovania ručnej 
autoumyvárne, pneuservisu, kancelárie a skladových priestorov. Výška nájomného predstavuje 
sumu 16,70 eur / m2 / rok. 
 
Osobitnou podmienkou nájmu je, že nájomca je povinný v termíne do 31.12.2017 obnoviť prejazd 
do nebytového priestoru vo výmere 703 m2, ktorý susedí s predmetom nájmu. Počas dňa je 
nájomca oprávnený využívať tento nebytový priestor za účelom parkovania áut zákazníkov 
a v čase od 8:00 do 17:00 musí byť spolu s prejazdom k dispozícii Mestskej časti. Náklady na 
obnovenie prejazdu budú po dohode s prenajímateľom započítané voči nájomnému. 
 

B) 
schvaľuje 

 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom 
nebytového priestoru v k.ú. Karlova Ves vo výmere 703 m2 nachádzajúceho sa v stavebnom 
objekte č. 268 postavenom na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 na Majerníkovej ulici 
v Bratislave na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2019 spoločnosti ALL 4 WHEELS, s.r.o., 
IČO: 50 550 365, sídlo: Hlaváčiková 27, 841 05 Bratislava za účelom prevádzkovania denného 
a nočného parkoviska s možnosťou podnájmu parkovacích miest tretím osobám a skladových 
priestorov. Výška nájomného predstavuje sumu 16,70 eur / m2 / rok. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
 

Dňa 17.5.2006 Mestská časť ako prenajímateľ uzavrela nájomnú zmluvu so spoločnosťou BILLA 
PLUS s.r.o. na nebytový priestor - podzemné garáže v celkovej výmere 1073 m2 nachádzajúci sa v 
stavebnom objekte č. 268 so vstupnou bránou z Majerníkovej ulice. V uvedenom objekte v k.ú. 
Karlova Ves, ktorý je postavený na pozemkoch parc. registra „C“ KN č. 1669/561 a č. 1669/562 
sa v tej dobe nachádzalo 34 parkovacích miest. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú 10 
rokov od 1.6.2006 do 31.5.2016. Celkové ročné nájomné za užívanie nebytových priestorov bolo 
dohodnuté vo výške 17 924,72 eur. 
Na základe súhlasu udeleného uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 67/2007 zo dňa 26.6.2007 
nájomca uzatvoril na cca. 1/3 prenajatých nebytových priestorov vo výmere 370 m2 podnájomnú 
zmluvu s Emilom Kóšom – EKOMAX (právny predchodca súčasného nájomcu), ktorý si 
v predmetných priestoroch po vykonaní stavebných úprav zriadil ručnú autoumyváreň, pneuservis, 
kanceláriu a skladové priestory. Po vykonaní týchto úprav v zmysle podnájomnej zmluvy došlo k 
zníženiu počtu parkovacích miest z pôvodných 34 na súčasných 16. Zvyšnú časť nebytových 
priestorov vo výmere 703 m2 BILLA  naďalej využívala na parkovanie. 

Po skončení nájmu ku dňu 31.05.2016 neprejavil nájomca, spoločnosť BILLA, s.r.o., záujem 
o jeho ďalšie pokračovanie. Pôvodný podnájomca, spoločnosť ALL 4 CAR, s.r.o., v súčasnosti 
užíva „prednú“ časť nebytových priestorov vo výmere 370 m2 na základe nájomnej zmluvy 
schválenej uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 203/2016 zo dňa zo dňa 14.06.2016. Nájom je 
dohodnutý na dobu určitú do 31.12.2016, pričom výška nájomného je stanovená na sumu 
16,70 eur / m2 / rok, čo predstavuje sumu 6.179,00 eur ročne za celý predmet nájmu. 

Dňa 21.10.2016 doručil nájomca, spoločnosť ALL 4 CAR, s.r.o., IČO: 44 010 621, sídlo: 
Hlaváčiková 27, 841 05 Bratislava žiadosť o pokračovanie nájomného vzťahu nebytového 
priestoru vo výmere 370 m2 pri zachovaní účelu nájmu, t.j. prevádzkovanie ručnej autoumyvárne, 
pneuservisu, kancelárie a skladových priestorov. 

Zároveň bola doručená žiadosť novozaloženej spoločnosti ALL 4 WHEELS, s.r.o., IČO: 50 550 
365, sídlo: Hlaváčiková 27, 841 05 (ktorá má rovnakých spoločníkov i konateľa) o prenájom 
„zadného“ nebytového priestoru vo výmere 703 m2 za účelom prevádzkovania denného a nočného 
parkoviska s možnosťou podnájmu parkovacích miest tretím osobám a skladových priestorov. 

Na základe požiadavky komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja bolo 
zadané spracovanie potvrdenia o cene nájmu za predmetné nehnuteľnosti, ktoré stanovilo, že cena 
nájmu za nebytový priestor vo výmere 370 m2 (autoumyváreň, pneuservis, kancelária a skladové 
priestory) je minimálne 25 eur / m2 / rok a cena nájmu za nebytový priestor vo výmere 703 m2 

(parkovisko) je minimálne 20 eur / m2 / rok. 
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STANOVISKÁ KOMISIÍ 
 

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 24.11.2016: 
Finančná komisia odporúča schváliť alternatívu A návrhu uznesenia, s doplnením doby prenájmu 
na 3 roky; a so zmenou v poslednej vete, ktorá bude znieť : Náklady na obnovenie prejazdu 
nebudú započítané voči nájomnému. 
Prít. : 9                   Za : 5                       Proti : 0                      Zdržal sa : 4 

 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 21.11.2016: 
Žiadosť spoločností ALL 4 CAR, s.r.o. a ALL 4 WHEELS, s.r.o. o prenájom nebytových 
priestorov v stavebnom objekte číslo 268 na Majerníkovej ulici v Bratislave    
Komisia RPHSR: 
a) súhlasí len s prenájmom priestorov na podnikanie za cenu, ktorú určí odhadca, bez parkovacích 
miest za podmienky sprístupnenia a bez zápočtu nákladov na stavebné úpravy 
b) navrhovaná doba prenájmu 3 roky 
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 


