
 
 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – 
KARLOVA VES 

         / 8. volebné obdobie / 
  

 
 
 

Materiál na 10. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  11.02.2020 

 
 

                               
 
 

Žiadosť 
 

Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. Karlova Ves 
za účelom umiestnenia  3 ks kompostérov 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková PhD.    JUDr. Darina Gullar 
prednostka miestneho úradu      referát správy majetku a bytov 
 
 
 

 
Prerokované:         Miestna rada  p r e r o k o v a l a 
 
- v miestnej rade dňa 28.01.2020  Žiadosť 

  .................................. a   
          o d p o r ú č a  materiál predložiť na     

zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v komisii LP            20.01.2020 
- v komisii F              23.01.2020 -  stanovisko komisie je obsahom materiálu 

 



 

NÁVRH   UZNESENIA 
 
 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO   MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA  –  KARLOVA  VES 

 
 

Alternatíva A/                                            schvaľuje 
 
 
žiadosť  Ing. Jána Laluhu a spol. o prenájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 282/2 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 vo vlastníctve 
Hl. m. SR Bratislavy – v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, zvereného protokolom             
č. 57/92, na Čavojského ulici v Bratislave, za účelom zriadenia komunitného kompostoviska – 
umiestnenia 3 ks kompostérov typu JRK Premium 1050, v súlade s ustanovením § 9a                           
ods. 9 písm. c/zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že o komunitné kompostovanie majú záujem iba obyvatelia 
14 bytov v bytovom dome Karolína a pracovníci spoločnosti Microstep-MIS, spol. s.r.o., 
Čavojského 1, Bratislava za nasledovných podmienok: 

  
  
Nájomca 
bydlisko 

Parc.č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
EUR/m2/rok 

Doba nájmu 
od   -  do 

Ing. Ján Laluha a spol. 
Nám. sv. Františka 18 
Bratislava 

časť 282/2 
Čavojského ul.  

6 5,00EUR/m2/ 
rok 

15.02.2020 
neurčito 

  
 
Alternatíva B/  neschvaľuje 
 
 
žiadosť Ing. Jána Laluhu a spol. o prenájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 282/2 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 6 m2, k. ú. Karlova Ves, zapísaného na LV č. 46 vo vlastníctve Hl. m. 
SR Bratislavy – v správe Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, zvereného protokolom č. 57/92 
na Čavojského ulici v Bratislave.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 Magistrát Hl. mesta SR Bratislava listom č. MAGS ONM 46899/2019/ 505382 zo dňa 
02.12.2019 odstúpil Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na priame vybavenie žiadosť Ing. Jána 
Laluhu a spol. o prenájom pozemku registra C – KN časť parc.č. 282/2 – zastavaná plocha  
 



 
 
a nádvorie o výmere 6 m2, k.ú. Karlova Ves, za účelom zriadenia komunitného kompostoviska – 
umiestnenia 3 ks kompostérov typu JRK Premium 1050 pre spoločnú komunitu, obyvateľov 14 
bytov bytového domu Karolína  a pracovníkov spoločnosti Microstep–MIS, spol. s.r.o., Čavojského 
1, Bratislava. 
 V kompostéroch plánujú kompostovať rastlinné zvyšky z rastlín na balkónoch, odpady 
z ovocia a zeleniny. V spolupráci s pracovníkmi spoločnosti Mikcrostep-MIS, spol. s.r.o., ktorí sa 
starajú o predzáhradku pod oknami spoločnosti budú v týchto kompostéroch kompostovať 
pokosenú trávu, konáre z orezaných okrasných kríkov a burinu.  
 Náklady na vybudovanie komunitného kompostoviska ako aj ďalšie náklady spojené 
s užívaním týchto kompostérov, vrátane nájomného za predmetný pozemok budú znášať ako 
komunita spoločne.   
 Vzhľadom na účel prenájmu predmetného pozemku navrhuje Ing. Ján Laluha a spol. výšku 
nájomného v sume 1,00 EUR/celý predmet nájmu/rok. Rozhodnutím primátora Hl. mesta SR 
Bratislava č. 33/2015, účinným od 01.01.2016 bola cema prenájmu pozemku za účelom 
umiestnenia kontajnerových stojísk určená vo výške 5,00 EUR/m2/rok v lokalite III.-Karlova Ves 
ako navrhujeme aj v Alternatíve A/ Návrhu Uznesenia.  
 
V prípade schválenia nájmu predmetného pozemku bude so žiadateľom a spol. uzatvorená nová 
nájomná zmluva v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že o komunitné 
kompostovanie majú záujem iba obyvatelia 14 bytov v bytovom dome Karolína a pracovníci 
spoločnosti Microstep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, Bratislava za nasledovných podmienok :  
 
Nájomca 
bydlisko 

Parc.č. 
Lokalita 

Výmera 
v m2 

Nájomné 
EUR/m2/rok 

Doba nájmu 
od   -  do 

Ing. Ján Laluha a spol. 
Nám. sv. Františka 18 
Bratislava 

časť 282/2 
Čavojského ul.  

6 5,00EUR/m2/ 
rok 

15.02.2020 
neurčito 

 
 
          Prenájom časti predmetného pozemku na daný účel môže byť miestnym zastupiteľstvom 
schválený 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.            
         

 O nájme pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa miestne zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
Žiadosť o prenájom časti daného pozemku bola zverejnená na webovej stránke mestskej 

časti a na úradnej tabuli dňa 24.01.2020.  
 
Stanovisko komisie legislatívno – právnej (LP) zo dňa 20.01.2020: 

Komisia nebola uznášania schopná. 
 
 Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 23.01.2020: 
Finančná komisia neodporúča vyhovieť žiadosti Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku. 
Prít.: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
   
               



 

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala Žiadosť Ing. Jána Laluhu 
o prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 282/2, k.ú. Karlova Ves za účelom umiestnenia      
3 ks kompostérov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovanie – prítomní: 6  za: 3  proti: 0  zdržal sa: 3 

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.  
 

 
V Bratislave, dňa 03.02.2020   


