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Návrh
.................................. a                          

o d p o r ú č a  

 materiál predložiť do miestneho   
  zastupiteľstva

 
 

Prerokované:

- v komisii F  :  11.04.2019

Stanovisko komisie F je obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

                                         schvaľuje

  A/ Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami 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 (všetky tri z titulu dedičstva):

Por.
čís.

Nájomca
Bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Peter
Mališka
Pod Rovnicami
710/15
Bratislava

387
pozemok pod garážou
Segnerova ul.
  

20 1,97 01.05.2019
neurčito

2. Ing. Peter
Pajbach
Beňadická 32 Bratislava a
Pavol Pajbach
Znievska 8
Bratislava

479
pozemok pod garážou
Pod
Rovnicami

24 1,97 01.05.2019
neurčito

3. Elena Korecká
Majerníkova 58
Bratislava

480
pozemok pod garážou
Pod Rovnicami  

29 1,97 01.05.2019
neurčito

B/    Predĺženie doby nájmu na pozemky – záhrady  v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm.c
zákona SNR č. 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. Anastázia
Chlebovcová
Karloveská 11
Bratislava

2569/20,21
Mokrohájska cesta  

286 0,99 01.05.2019
30.04.2024

2. Miroslav
Minárik
Wolkrová 21
Bratislava

2569/24
Mokrohájska
cesta

229 0,99 01.05.2019
30.04.2024

3. Ján Grega
Dostojevského rad  15
Bratislava

2569/22
Mokrohájska
Cesta

270 1,00 01.05.2019
30.04.2024

4. Regia Silvia
Victoria Mgr. art.
Čsl. parašutistov 9
Bratislava

3288,  3289,3290
Nad Devínskou
cestou

924 1,01 01.05.2019
30.04.2024



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  na  pozemky pod  garážami  sú  uzatvárané  na  dobu  neurčitú  v súlade
so Všeobecne  záväzným  nariadením  Mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  čís.  1/2011.
K uzatvoreniu nových nájomných zmlúv na pozemky pod garážami dochádza z dôvodu zmeny
vlastníkov stavieb – garáží, z titulu dedičstva. 

A/  Uzatvorenie  nájomných  zmlúv  na  pozemky  pod  garážami  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 (všetky tri z titulu dedičstva):

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Peter
Mališka
Pod Rovnicami
710/15
Bratislava

387
pozemok pod garážou
Segnerova ul.
  

20 1,97 01.05.2019
neurčito

2. Ing. Peter
Pajbach
Beňadická 32 Bratislava a
Pavol Pajbach
Znievska 8
Bratislava

479
pozemok pod garážou
Pod
Rovnicami

24 1,97 01.05.2019
neurčito

3. Elena Korecká
Majerníkova 58
Bratislava

480
pozemok pod garážou
Pod Rovnicami  

29 1,97 01.05.2019
neurčito

B/    Predĺženie nájomných zmlúv na pozemky - záhrady v súlade s ustanoveniami§ 9a ods.9 
písm. c/zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa nasledovným nájomcom, ktorým končí platnosť nájomnej 
zmluvy:

Por.
čís.

Nájomca bydlisko Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Anastázia
Chlebovcová
Karloveská 11
Bratislava

2569/20,21
Mokrohájska cesta  

286 0,99 01.05.2019
30.04.2024



2. Miroslav
Minárik
Wolkrová 21
Bratislava

2569/24
Mokrohájska
cesta

229 0,99 01.05.2019
30.04.2024

3. Ján Grega
Dostojevského rad  15
Bratislava

2569/22
Mokrohájska
cesta

270 1,00 01.05.2019
30.04.2024

4. Regia Silvia
Victoria Mgr. art.
Čsl. parašutistov 9
Bratislava

3288,  3289,3290
Nad Devínskou
cestou

924 1,01 01.05.2019
30.04.2024

Vyššie  uvedené  nové  nájomné  zmluvy 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 inej fyzickej alebo právnickej osobe,

- nájomcovia záhrad do ich skultivovania investovali finančné prostriedky, záhrady majú
v prenájme viac rokov, záhrady si adekvátne k tomuto účelu upravili na vlastné náklady.

O  nájme  pozemkov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo
rozhoduje  trojpätinovou  väčšinou  hlasov  všetkých  poslancov.  V  prípade  schválenia  nových
nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, bude jednotlivým nájomcom do obdobia uzavretia
nájomných  zmlúv  vyrúbený  poplatok  za  reálne  užívanie  pozemkov  vo  výške  nájomného.
Nájomcovi záhrady uvedeného v bode B/4. nájomná zmluva skončila uplynutím doby nájmu t.j.
dňom  31.12.2017.  Predĺženie  platnosti  nájomnej  zmluvy  sme  do  miestneho  zastupiteľstva
nepredložili z dôvodu,         že nájomca v určených lehotách splatnosti neuhrádzal prenajímateľovi
nájomné, ktoré však               ku dnešnému dňu  v plnej výške vyrovnal. Od 1.1.2018 až doteraz
nájomca predmetnú záhradu užíval v súlade s ustanovením § 676 ods.2 Občianskeho zákonníka,
citujem:

 „  Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh
na  vydanie  veci alebo  na  vypratanie  nehnuteľnosti na  súde do  30 dní,  obnovuje  sa  nájomná
zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu
dlhšiu     ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto
dobu“.     

Žiadosti o uzavretie nájomných zmlúv s preukazujúcimi dôkazmi o vlastníctve k predmetu
jednotlivých nájmov tvoria prílohu tohto materiálu.  

Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej
tabuli dňa 09.04.2019.

Stanovisko komisie finačnej (F) zo dňa 11.04.2019:
A) Finačná komisia žiada predložiť:

1. Pasportizáciu platných nájomných zmlúv v nasledovnej štruktúre:
- nájomca

- predmet nájmu (rozsah nájmu)



- doba nájmu

- cena nájmu celková
- cena nájmu prepočítaná za m2/mesiac

- cena za súvisiace služby, energie
- právny režim nájmu (osobitný zreteľ, OVS...)

1. Pasportizáciu podľa bodu 1. žiada predložiť v editovateľnej tabuľke formátu xls.
2. Pasportizáciu žiada predložiť s predchádzajúcim stanoviskom miestneho kontrolóra.

3. Komisia  žiada  predložiť  aj správu  o ukončených nájomných zmluvách,  ktoré doposiaľ
neboli vysporiadané.

Prít.: 8 Za:  8 Proti:  0 Zdržal sa:  0

A) Finančná komisia berie na vedomie predložený materiál a odporúra preedložiť materiál na
rokovanie miestneho zastupiteľstva

Prít.:  8 Za:  8 Proti:  0 Zdržal sa:  0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 16.04.2019  prerokovala materiál Návrh na
uzavretie  nájomných  zmlúv  a na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na  pozemky
v k.ú.  Bratislava–Karlova  Ves  a odporúča  materiál  predložiť  na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie – prítomní:  6   za:  6    proti:  0   zdržal sa:  0

 

V Bratislave,dňa : 23.04.2019  

          


