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Materiál na 25. zasadanie  
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Návrh 
na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami,  k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
 
 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
JUDr. Rastislav Velček    JUDr. Darina Gullar 
prednosta miestneho úradu     referát majetkový a geodetických  informácií 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v 23. miestnej rade  03.06.2014    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 
 
 

Stanoviská komisií sú obsahom materiálu 
 
 
 
 
 
- v komisii    RP         10.03.2014 (Weis),   26.05.2014 (Šoltés, Hambáleková a spol.)  
- v komisii    F            13.03.2014 (Weis),   29.05.2014 (Šoltés, Hambáleková a spol.) 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje:    
Návrh na uznesenie 
Dôvodovú správu   
Stanoviská komisií 

 
 



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 uzavretie nájomných 

zmlúv na pozemky pod garážami z dôvodu zmeny vlastníkov garáží nasledovným 
nájomcom:  

 
Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ivan Weis a manželka Iveta 
Kukučínova 46, Bratislava 

388 
Segnerova ul.  

    20 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 31.12.2017 

   2. Roman Šoltés  
Karloveská 24, Bratislava 

1041 
Devínska cesta 

    18 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 31.12.2018 

   3 Anna Hmbáleková  
Bullova 3,  Bratislava 

233 
Púpavova ul.  

    19 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 30.06.2017 

 
B. splnomocňuje 

 
      starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať 
       Termín:  30.06.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves čís. 1/2004  v znení neskorších 



zmien a doplnkov – Všeobecne záväzného nariadenia čís. 1/2011. Vo všetkých prípadoch ide 
o zmenu vlastníkov garáží  - v jednom prípade z dôvodu kúpy (Weis) a v dvoch prípadoch 
z dôvodu dedičstva (Šoltés, Hambáleková).   

      Uzavretie nájomných zmlúv na pozemky zastavané garážami: 

 
Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ivan Weis a manželka Iveta 
Kukučínova 46, Bratislava 

388 
Segnerova ul.  

    20 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 31.12.2017 

   2. Roman Šoltés  
Karloveská 24, Bratislava 

1041 
Devínska cesta 

    18 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 31.12.2018 

   3 Anna Hmbáleková  
Bullova 3,  Bratislava 

233 
Púpavova ul.  

    19 
     

      1,97   
       

 01.07.2014 
 30.06.2017 

  

Nájom pozemkov môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený 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 vzhľadom k tomu, že garáže postavené na predmetných 
parcelách sú  vo vlastníctve žiadateľov.  
Pri hlasovaní miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých 
poslancov.  

 Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves materiál prerokovala dňa 3.6.2014 
a odporučila ho predložiť do miestneho zastupiteľstva.  

 

V Bratislave,  9.júna 2014  

 

 

 
 
Stanoviská komisií k materiálu:  
Návrh na uzavretie nájomných  zmlúv  na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova Ves  
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky zo dňa 26.5.2014 
Komisia regionálnej politiky súhlasí s uzavretím nájomných zmlúv podľa predloženého návrhu. 
Prítomní: 4  Za: 4               Proti: 0                Zdržal sa: 0 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 29.5.2014 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh. 
Prít. : 9                   Za : 9                        Proti : 0                      Zdržal sa : 0 

 


