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Materiál na 31. rokovanie
Miestnej rady MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa 07.11.2017

                              

Žiadosť
občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o nájom pozemku registra E -KN časť parc.

č. 19792/201, k. ú. Bratislava – Karlova Ves
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ: Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu referát správy majetku a bytov

Prerokované:

-  miestnej rade 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 



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

Alternatíva A/                                          schvaľuje

uzavretie   nájomnej  zmluvy na pozemok registra E - KN časť parc. č.  19792/201 o výmere
5069 m2,  k.  ú.  Bratislava – Karlova Ves,  na dobu neurčitú,  v lokalite Polianky v Bratislave
s  občianskym  združením  ZVIERATÁ  &  ĽUDIA,  Krásnohorská  5,  Bratislava,  za  účelom
poskytovania záujmovej činnosti pre deti, mládež a dospelých, ako aj za účelom poskytovania
záujmovej športovej kynológie s výškou nájomného 0,30 EUR/m2/rok v súlade s ustanovením
§ 9a  ods. 9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Alternatíva B/                                      neschvaľuje

uzavretie  nájomnej  zmluvy  na   pozemok  registra  E  –  KN  časť  parc.  č.  19792/201,  k.  ú.
Bratislava – Karlova Ves v lokalite Polianky v Bratislave s občianskym združením ZVIERATÁ
& ĽUDIA, Krásnohorská 5, Bratislava.

   

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Občianske  združenie  ZVIERATÁ & ĽUDIA,  Krásnohorská  5,  Bratislava  v  zastúpení
p.  Aleny  Horváthovej,  predsedkyne  OZ,  pôvodne  listom  zo  dňa  24.11.2016 požiadalo  o
dlhodobý nájom pozemku registra E – KN časť parc.  č.  19792/201 o výmere 5069 m2, k. ú.
Bratislava – Karlova Ves.

V  predmetnej  žiadosti  predsedkyňa  tohto  občianskeho  združenia  uviedla,   že  v
občianskom  združení  vedú  predovšetkým  deti,  mládež  a  dospelých  k  správnemu  prístupu
výchovy k prírode a zároveň ich zapájajú do nimi organizovaných športových aktivít. .

Pozemok o dlhodobý nájom, ktorého občianske združenie žiada, registra C – KN par.č.
2526/1 nie  je  usporiadaný,  list  vlastníctva k danej nehnuteľnosti nebol nezaložený a z  toho
dôvodu  bol  v  rámci  konania  ROEP (  Register  obnovenej  evidencie  pozemkov)  zapísaný v
registri E – KN ako parc. č. 19792/201, zapísaný na E LV č. 4971, k. ú. Bratislava – Karlova Ves
vo  vlastníctve  Hl.  m.  SR Bratislavy,  zverený bol  do  správy  MČ Bratislava  –  Karlova  Ves
protokolom č.  20/91 zo dňa 30.06.1991. Na predmetnom pozemku je na E LV č. 4971, k. .ú.
Karlova  Ves  je  vyznačená  plomba  na  základe  katastrálneho  konania  č.  Z-27460/2016(  Iná
listina). Z tohto dôvodu mestská časť listom č. KV/MGI/1561/2017/5886/DG zo dňa 14.3.2017
požiadala katastrálny odbor Okresného úradu v Bratislave o informáciu k danému katastrálnemu
konaniu. Katastrálny odbor  listom zo dňa 20.4.2017 oznámil mestskej časti, že záznamom bolo



zapísané  „vecné  bremeno  v zmysle  §  66  ods.1  písm.  a)  a ods.2  zákona  č.  351/2011  Z.  z.
o elektronických komunikáciách, v platnom znení, v prospech spoločnosti Primanet, spol. s. r. o,.
IČO :  35 936 142,  spočívajúce  v práve  zriaďovať  a prevádzkovať  verejné  siete  a stavať  ich
vedenia na pozemku registra E KN parc. č. 19792/201“. 

Následne OZ ZVIERATÁ & ĽUDIA dňa 5.3.2017 elektronický pozmenilo predmet
svojej pôvodnej žiadosti a zotrváva na dlhodobom prenájme časti pozemku registra E –
KN  parc. č. 19792/201 o výmere 5069 m2 bez možnosti oplotenia či zloženia unimobunky.

Občianske združenie na tomto pozemku má záujem praktizovať výcvik, výchovu psov, za
týmto  účelom ponúka  majiteľom  psov  v  hlavnom  meste  absolvovať  základný  výcvik  psa
ukončením BH (skúška doprovodného psa v meste), čo by mohlo znížiť počet útokov psov na
ľudí v dôsledku nezvládnutia zvieraťa vlastným majiteľom.

Pozemok registra  E–KN par.  č.  19792/201  bol  na  mieste  obhliadnutý ,  pričom bolo
zistené,  že  po  celej  dĺžke  pozemku  je  vedené  vysoké  napätie  a tým,  že  sa  t  .č.  nevyužíva,
vznikajú na ňom čierne skládky odpadu, viď priložená foto dokumentácia. 

 Podľa vyjadrenia VPS p. Horíneka e – mailom zo dňa 23.3.2017, doporučil pozemok
využiť  ako kompostáreň a zberný dvor pre mestskú časť.  Predmetný zámer  VPS si vyžaduje
investíciu  o ktorej  nebolo  doteraz  rokované  a rozhodnuté.  Je  preto  na  zváženie  poslancov
miestneho zastupiteľstva či predmetný pozemok prenájme občianskemu združeniu ZVIERATÁ
& ĽUDIA alebo ho ponechá pre príp. kompostáreň alebo zberný dvor.    

  Na  rokovaní  posledného  miestneho  zastupiteľstva,  konaného  dňa  03.10.2017
k predmetnému materiálu boli vznesené nasledovné pripomienky:
- uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok registra E-KN parc.č.19792/201 o výmere 5069 m2

v súlade  s ustanovením §  9a  ods.9  písm.  c/  zákona  SNR 138/1991  Zb.  v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,

- na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
- v prípade deklarovania verejného záujmu mestskou časťou ako prenajímateľom, výpoveďou zo

strany prenajímateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou,
- s výškou nájomného v sume 0,30 EUR/m2/rok.

Následne  sa  dňa  08.10.2017  k vzneseným  pripomienkam  vyjadrila  predsedkyňa
občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA,  ktorá s pripravovaným návrhom predmetného
materiálu súhlasí.  

Zámer  mestskej  časti  prenajať  vyššie  uvedený  pozemok  bol  zverejnený  na  webovej
stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 20.10.2017.
Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves na rokovaní dňa 24.10.2017:

prerokovala materiál Žiadosť občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o nájom pozemku
registra  E-KN  časť  parc.č.19792/201,  k.  ú.  Bratislava  –  Karlova  Ves  a odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Prít.:  7                             Za:  7 Proti:  0           Zdržal sa:  0

V Bratislave, dňa  26.10.2017




