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NÁVRH   UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

A. schvaľuje 
 
A/  Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok zastavaný garážou, ktorú žiadateľ nadobudol  
      dedičstvom: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Štefan Škorupa 
Novackého 565/3, Bratislava 

1400 
časť 1404 spol. dvor 
Baníkova ul.  

    20 
    16,96 

      1,97   
      0,99 

 01.10.2013  
 31.12.2015 

 

B/  Predĺženie doby nájmu  na pozemok určený na iný účel (pozemok pod časťou kostola  
      a jeho okolia z dôvodu uplynutia lehoty platnosti nájomnej zmluvy: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
celkom 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Rímskokatolícky farský úrad  
sv. Františka   
Nám. sv. Františka 4, Bratislava 

283/3,  284/2,3,5, 
285/14,16,28 
Nám. sv. Františ.  

    171 
     

      0,39   
       

 01.11.2013  
 31.10.2018 

 
 

B. splnomocňuje 
 
starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať 
       Termín:  30.09.2013 
 

 
 

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. 1/2011. V jednom prípade 
došlo k zmene vlastníka garáže a v jednom prípade ide o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 



na pozemky pod časťou kostola a jeho okolia.  Preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy 
a dodatku k nájomnej zmluve nasledovne: 
 

A/  Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok zastavaný garážou: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Štefan Škorupa 
Novackého 565/3, Bratislava 

1400 
časť 1404 spol. dvor 
Baníkova ul.  

    20 
    16,96 

      1,97   
      0,99 

 01.10.2013  
 31.12.2015 

Nová nájomná zmluva môže byť miestnym zastupiteľstvom schválená 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 na uvedenom pozemku je postavená 
garáž v osobnom vlastníctve žiadateľa, ktorú nadobudol dedičstvom a pozemok pod stavbou 
nemožno prenajať inej osobe.  
 

B/  Predĺženie doby nájmu  na pozemok určený na iný účel (pozemok pod časťou kostola  
      a jeho okolia z dôvodu uplynutia lehoty platnosti nájomnej zmluvy: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
celkom 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Rímskokatolícky farský úrad  
sv. Františka   
Nám. sv. Františka 4, Bratislava 

283/3,  284/2,3,5, 
285/14,16,28 
Nám. sv. Františ.  

    171 
     

      0,39   
       

 01.11.2013  
 31.10.2018 

Vyššie uvedený dodatok k nájomnej zmluve 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 na 
uvedenom pozemku je umiestnená časť stavby kostola sv. Františka  a jeho okolia.   
 Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves materiál prerokovala dňa 10.9.2013 
a odporučila predložiť ho do miestneho zastupiteľstva.  
 

V Bratislave, 16.septembra 2013  

 

 
Stanoviská komisií k materiálu:  
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky, k.ú. 
Bratislava – Karlova Ves: 
 
Stanovisko komisie regionálnej politiky zo dňa 02.09.2013 
Komisia regionálnej politiky súhlasí s uzatvorením nájomných zmlúv za obvyklých podmienok. 
Prítomní : 4  Za: 4   Proti: 0    Zdržal sa: 0  
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 05.09.2013 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh.  
Prít: 9    Za: 8  Proti: 0  Zdrž: 1 


