
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 8. volebné obdobie /

Materiál na 3. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 30.04.2019

Opätovná žiadosť
PaedDr. Milana Mikulíka o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu

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

Prerokované :                         Miestna rada p r e r o k o v a l a
                                       opätovnú žiadosť
- v miestnej rade dňa 16.04.2019 ………………………  a

 o d p o r ú č a materiál predložiť
                                                                                   do miestneho zastupiteľstva
 

Prerokované :

- komisii  legislatívno-právnej LP  dňa 08.04.2019

- komisii   finančnej  F  dňa  11.04.2019

                                                                   Stanoviská komisií LP a F sú obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

Alternatíva   A schvaľuje

opätovnú žiadosť nájomcu o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu dohodnutú v čl.
III. ods. 2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, z pôvodne dohodnutého účelu
a spôsobu  užívania  predmetu nájmu  – predaja módnych doplnkov a poskytovania  grafických
služieb na novo dohodnutý účel a spôsob užívania predmetu nájmu – prevádzkovanie rýchleho
občerstvenia cez okienko, na základe opätovnej písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 25.01.2019,
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.
 

Alternatíva  B                                             neschvaľuje

opätovnú žiadosť nájomcu o zmenu účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu dohodnutú v čl.
III. ods. 2 nájomnej zmluvy č. 1060246012 zo dňa 04.07.2012, z pôvodne dohodnutého účelu
a spôsobu  užívania  predmetu nájmu  – predaja módnych doplnkov a poskytovania  grafických
služieb na novo dohodnutý účel a spôsob užívania predmetu nájmu – prevádzkovanie rýchleho
občerstvenia cez okienko, na základe opätovnej písomnej žiadosti nájomcu zo dňa 25.01.2019,
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. 

 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA

Nájomnou zmluvou č.  1060246012 zo dňa 04.07.2012 mestská časť ako prenajímateľ
prenechala  do  odplatného  dočasného  užívania  pozemok  pod  predajným  stánkom,  časť
parc.  č.  1669/248  –  ostatná  plocha  o výmere  17  m2,  v lokalite  trhovisko Dlhé  diely.
Na  predmetnom  pozemku  je  umiestnený  predajný  stánok  v osobnom  vlastníctve  žiadateľa
ako nájomcu. Následným dodatkom č. 2 k Zmluve bola nájomcovi predĺžená platnosť zmluvy
na obdobie od 01.07.2017 do 30.06.2020, 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. 



V čl. III. ods.2. Zmluvy bol pôvodne dohodnutý účel a spôsob užívania predmetu nájmu
– predaj módnych doplnkov a poskytovanie grafických služieb.

Pozemok registra C-KN parc. č. 1669/248 – ostatná plocha o výmere 64 m2, k. ú. Karlova
Ves je zapísaný na LV č. 27 vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej
časti Bratislava – Karlova Ves bol protokolom č. 9203 zo dňa 30.09.1992.

Nájomca listom zo dňa 28.03.2018 požiadal o súhlas s uzatvorením podnájomnej zmluvy
na  daný pozemok,  v prospech spoločnosti  PROH,  s.r.o.  za  účelom prevádzkovania  rýchleho
občerstvenia cez okienko.

Mestská  časť  Bratislava  –  Karlova  Ves  vo  svojom  vyjadrení  zo  dňa  05.04.2018
s uzatvorením podnájomnej zmluvy súhlasila s podmienkou, že pôvodný účel a spôsob užívania
pozemku zostane zachovaný.

Na základe uvedeného požiadal nájomca  listom zo dňa 17.04.2018 o zmenu pôvodne
dohodnutého  účelu  a spôsobu  užívania  predmetu  nájmu  na  poskytovanie  služby  rýchleho
občerstvenia (napr. nealkoholické a teplé nápoje, slané a sladké pochutiny, polievky, minútkové
jedlá, hot dogy, palacinky a iné jedlá rýchleho občerstvenia pripravované s obmenou).

Miestne  zastupiteľstvo  MČ Bratislava  – Karlova  Ves  Uznesením č.  427/2018 zo  dňa
26.06.2018 neschválilo  zmenu čl.  III.  ods.  2 predmetnej nájomnej zmluvy,  týkajúcej sa účelu
a spôsobu užívania predmetu nájmu.

Z tohto  dôvodu  nájomca  listom zo  dňa  25.01.2019 opätovne  požiadal  o zmenu  účelu
a spôsobu užívania predmetu nájmu. V tejto súvislosti bola dňa 26.03.2019 vykonaná miestna
obhliadka  predmetu  nájmu  za  účelom  preverenia  spôsobu  jeho  súčasného  využívania.
Obhliadkou  bolo  zistené,  že predajný stánok nie  je  dlhšiu  dobu  užívaný,  čo  preukazujeme
priloženou fotodokumentáciou.

Zmena účelu a spôsobu užívania predmetu nájmu môže byť miestnym zastupiteľstvom
schválená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SRR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí  v znení  neskorších  predpisov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  vzhľadom
k horeuvedenému,  o ktorej  miestne  zastupiteľstvo  rozhodne  trojpätinovou  väčšinou  všetkých
poslancov.

Opätovná žiadosť nájomcu – zámer užívať predmet nájmu v zmenenom účele a spôsobe
jeho  užívania  bola  zverejnená  na  webovej  stránke   a na  úradnej  tabuli  mestskej  časti  dňa
09.04.2019.

Stanovisko komisie legislatívno-právnej (LP) zo dňa 08.04.2019 :

Komisia neodporúča zmenu účelu a spôsobu využitia predmetu nájmu stanoveného pôvodnou
zmluvou.
Prít.: 2 Za:  2 Proti:  0 Zdržal sa:  0

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.04.2019:

Finančná  komisia neodporúča  vyhovieť žiadosti o zmenu účelu  a spôsobu užívania  predmetu
nájmu

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



Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 16.04.2019  prerokovala materiál Opätovná
žiadosť PaedDr.  Milana  Mikulíka  o zmenu účelu  nájmu  a spôsobu  užívania  predmetu nájmu
a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

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

V Bratislave, dňa 23.04.2019


