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Prerokované:   
 
v komisii RPHSR  16.10.2017         Stanoviská komisií sú obsahom materiálu 
v komisii  F  19.10.2017



NÁVRH   UZNESENIA 
 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

schvaľuje 
 
 

        A/  Uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 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 ( titulu kúpy)   
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 

1. Miroslav Bulko  
Levárska 9, Bratislava 
 
 

2145 
časť 2148 – spol.dvor 
Silvánska ulica 
 

    19 
     
    14 

      1,97   
       
      0,99 

15.11.2017 
30.09.2022 

 
B/ Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami pre športové lode 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 nasledovným nájomcom: 

 
 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

OZTON spol.s.r.o. 
Rontgenova č. 14, Bratislava 

 garáže pre športové lode 

časť 3128/1, 
časť 3130/3 
3115/8– spol.dvor 
medzi garážami 
Karloveská zátoka 
 

200  
  56  
100    

  1,97 
  1,97 
  0,99 

01.01.2018 
31.12.2018 
 

2. 
 

Jozef Benčúrik 
Beniakova č. 14, Bratislava 
garáže pre športové lode  

  

časť 3130/3 , 
časť 3115/8 – 
spol. dvor medzi 
garážami 
Karloveská zátoka 

 51,3 
 10 
      

 1,97 
 0,99 

01.01.2018 
31.12.2018 
 
 

3. Vladimír Haman 
Kukučínova č.12, Bratislava 

 garáž pre športové lode 

časť 3130/3 
3115/8– spol.dvor 
medzi garážami 
Karloveská zátoka 
 

29,2  
10  
    

  1,97 
  0,99 
  

01.01.2018 
31.12.2018 
 

4.  Ing. Robert Berný 
 Smetanova č. 4,  Bratislava 
 garáž pre športové lode  

  

3128/3 , 
3128/2 – slúžiaci 
ako prístup k 
lodenici 
Karloveská zátoka 

 39 
 126 
      

 1,97 
 0,99 

01.01.2018 
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 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 uzatvorenia nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou je zmena vlastníka garáže        
z titulu kúpy.  

V bode B/ sa jedná o predĺženie platnosti nájomných zmlúv na ďalšie obdobie.    

Preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy a predĺženie platnosti  nájomných zmlúv 
na pozemky v k. ú. Karlova Ves podľa predloženého návrhu: 

 
             A/  Uzavretie  nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou 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 ( titulu kúpy)   
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné 
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 

1. Miroslav Bulko  
Levárska 9, Bratislava 
 
 

2145 
časť 2148 – spol.dvor 
Silvánska ulica 
 

    19 
     
    14 

      1,97   
       
      0,99 

15.11.2017 
30.09.2022 

 
B/ Predĺženie doby nájmu na pozemky pod garážami pre športové lode 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 nasledovným nájomcom: 

 
 Por. 
čís. 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
  v m2 

Nájomné  
€/m2/rok 

Doba nájmu 
    od - do 
 

1. 
 

OZTON spol.s.r.o. 
Rontgenova č. 14, Bratislava 

 garáže pre športové lode 

časť 3128/1, 
časť 3130/3 
3115/8– spol.dvor 
medzi garážami 
Karloveská zátoka 
 

200  
  56  
100    

  1,97 
  1,97 
  0,99 

01.01.2018 
31.12.2018 
 



2. 
 

Jozef Benčúrik 
Beniakova č. 14, Bratislava 
garáže pre športové lode  

  

časť 3130/3 , 
časť 3115/8 – 
spol. dvor medzi 
garážami 
Karloveská zátoka 

 51,3 
 10 
      

 1,97 
 0,99 

01.01.2018 
31.12.2018 
 
 

3. Vladimír Haman 
Kukučínova č.12, Bratislava 

 garáž pre športové lode 

časť 3130/3 
3115/8– spol.dvor 
medzi garážami 
Karloveská zátoka 
 

29,2  
10  
    

  1,97 
  0,99 
  

01.01.2018 
31.12.2018 
 

4.  Ing. Robert Berný 
 Smetanova č. 4,  Bratislava 
 garáž pre športové lode  

  

3128/3 , 
3128/2 – slúžiaci 
ako prístup k 
lodenici 
Karloveská zátoka 

 39 
 126 
      

 1,97 
 0,99 

01.01.2018 
31.12.2018 
 
 

 
 Vyššie uvedená nová nájomná zmluva na pozemok pod garážou a predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky pod garážami pre športové lode 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.  

- o nájme pozemkov vo všeobecnom záujme rozhodlo miestne zastupiteľstvo na základe 
predchádzajúcej písomnej žiadosti nájomcu a pokiaľ si nájomca plní všetky záväzky, 
ktoré mu zo zmluvy vyplývajú nie je možné predmetný pozemok prenajať inému 
žiadateľovi.    
O nájme pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne zastupiteľstvo 

rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.  
Na porade vedúcich oddelení MiÚ MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 27.4.2016 bolo 

dohodnuté, že nájomcovia, ktorým končí platnosť nájomnej zmluvy v dostatočnom časovom 
predstihu požiadajú o predĺženie účinnosti zmluvy na ďalšie obdobie, okrem nájomných zmlúv 
na pozemky pod garážami, ktorým sa zmluva predlžuje automatický. Z uvedeného dôvodu sú 
žiadosti o predĺženie účinnosti na ďalšie obdobie prílohou tohto materiálu.  

Zámer mestskej časti prenajať vyššie uvedené pozemky bol zverejnený na webovej 
stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 20.10.2017. 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 19.10.2017: 

Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
Prít.:  7       Za:  7                       Proti:  0      Zdržal sa : 0 

 
Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 16.10.2017: 
Komisia RPHSR odporúča Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy a na predĺženie platnosti 
nájomných zmlúv na pozemky v k.ú. Karlova Ves vyhovieť. 



Za:  5     Proti:  0   Zdržal sa:  0 

 
Na základe pripomienky pána poslanca Buzáša na rokovaní MiR dňa 24.10.2017, dopĺňame 
informácie o výške dane z nehnuteľností, ktorá by sa vzťahovala k predmetným pozemkom v 
prípade, že terajší nájomcovia by boli vlastníkmi pozemkov pod garážami v ich osobnom 
vlastníctve. Správcom týchto daní je Hl. m. SR Bratislava. 
Výška dane je stanovená v súlade s platným zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach       
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre Hl. m. SR Bratislavu    
a VZN č. 7/20016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Hl. m. SR Bratislavy č. 12/2014 o dani             
z nehnuteľností pre pozemky pod garážami. V k. ú. Karlova Ves je výška dane určená základom 
dane, ktorým je suma 5,97 EUR/m2/rok koeficientovaná hodnotou 1,15 % a násobená výmerou 
pozemku v m2, t. j. 1m2 pozemku pod garážou v Karlovej Vsi má sadzbu dane 5,97 x1,15 %            
= 0,068655 EUR/rok a pre 19 m2 pozemku pod garážou je ročná daň z nehnuteľností 1,3045 
EUR (5,97 x 0,0115 x 19 = 1,3045 EUR).     

 

V Bratislave, dňa  26.10.2017   


