
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 7. volebné obdobie /

 

Materiál na 25. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa 04.04.2017

                              

Návrh
    na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemok,

záhradu, k. ú. Bratislava – Karlova Ves. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ:          Spracovateľ  :
Ján Hrčka                          JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu          oddelenie právne a majetkové

Prerokované  :           Miestna rada p r e r o k o v a l a
- miestnej rade 21.3.2017          materiál a o d p o r ú č a

    predložiť ho do miestneho zastupiteľstva



 

 

Prerokované:

- v komisii RPHSR      13.03.2017         Stanoviská komisií sú 
obsahom materiálu 

- v komisii F                 16.03.2017

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 ( obidve z titulu dedičstva) :

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Kamila 
Šebeňová
Levárska 
418/5
Bratislava

2162
pozemok pod 
garážou
Levárska ul.
  

     19

     

     1,97

     

15.04.2017
14.04.2022



2. Doc.PhDr.
Nadežda
Lindovská,PhD
Pribišova37, 
Bratislava
a 
Viera 
Karoľová,
Majerníkova 
22, Bratislava

473
pozemok pod 
garážou
Pod 
Rovnicami

     19                1,97 15.04.2017
14.04.2022

B/    Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami 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

       - pozemky podm predajnými stánkami z dôvodu, že vlastníčka obidvoch predajných stánkov
zrušila živnosť a založila si Spoločnosť PROH s. r.o., Majerníkova 32, Bratislava

1.
PROH, s.r.o.
Majerníkova 
32
Bratislava

1669/243,
a
1669/249,250
pozemky pod 
predajnými 
stánkami
Pribišova ul.

     17           

     17
     35 

     39,50

       5,96
     39,50

ide iba o 
zmenu 
nájomcu z 
dôvodu 
zrušenia 
živnosti a 
prechodu na
spoločnosť 
s.r.o.

C/   Predlženie doby nájmu na pozemok – záhradu 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 nasledovnému nájomcovi :

      
Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Ing. Richard 
Galovič
Studenohorská
46, Bratislava

3266
Nad 
Devínskou 
cestou

         411

     

       0,59

     

  01.06.2017
  30.06.2020

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 dohodou 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.  K  uzatvoreniu  nových  nájomných  na  pozemky  pod  predajnými  stánkami  dochádza
z  dôvodu  zmeny  nájomcu,  vzniknutej  zrušením  živnosti  vlastníčkou  predajných  stánkov
a založenie spoločnosti PROH s.r.o.

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 ( obidve z titulu dedičstva) :

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Kamila 
Šebeňová
Levárska 
418/5
Bratislava

2162
pozemok pod 
garážou
Levárska ul.
  

     19

     

     1,97

     

15.04.2017
14.04.2022

2. Doc.PhDr.
Nadežda
Lindovská,PhD
Pribišova37, 
Bratislava
a 
Viera 
Karoľová,
Majerníkova 
22, Bratislava

473
pozemok pod 
garážou
Pod 
Rovnicami

     19                1,97 15.04.2017
14.04.2022

B/      Uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami 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

       - pozemky podm predajnými stánkami z dôvodu, že vlastníčka obidvoch predajných stánkov
zrušila živnosť a založila si Spoločnosť PROH s. r.o., Majerníkova 32, Bratislava

1.
PROH, s.r.o.
Majerníkova 
32
Bratislava

1669/243,
a
1669/249,250
pozemky pod 

     17           

     17
     35 

     39,50

       5,96
     39,50

ide iba o 
zmenu 
nájomcu z 
dôvodu 



predajnými 
stánkami
Pribišova ul.

zrušenia 
živnosti a 
prechodu na
spoločnosť 
s.r.o.

C/   Predlženie doby nájmu na pozemok – záhradu 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 nasledovnému nájomcovi :

      
Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Ing. Richard 
Galovič
Studenohorská
46, Bratislava

3266
Nad 
Devínskou 
cestou

         411

     

       0,59

     

  01.06.2017
  30.06.2020

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,

- predajné stánky umiestnené na obecných pozemkoch sú vo vlastníctve nájomcov a pokiaľ
si plnia povinnosti a záväzky im vyplývajúce z nájomnej zmluvy a z príslušných právnych
predpisov,  nie  je  dôvod vypovedať  zmluvu  a ani  nie  je  možné  pozemok pod stánkom
prenajať inému žiadateľovi.
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 pod garážami.  Pokiaľ  ide
o schválenie  nových  nájomných  zmlúv  na pozemky pod predajnými  stánkami,  úhradu platieb
nájomca  realizuje  v  zmysle  platných  nájomných  zmlúv,  účinných  do  30.06.2018.  Nájomcovi
záhrady končí platnosť nájomnej zmluvy dňom 31.5.2017 a preto požiadal elektronickou poštou
o jej predĺženie účinnosti zmluvy na ďalšie obdobie.     

Žiadosti  o  uzavretie  nájomných  zmlúv  s  preukazujúcimi  dôkazmi  o vlastníctve  garáží
a o  uzavretie  nájomných  zmlúv  s preukazujúcim dôkazom na  spoločnosť tvoria  prílohu  tohto
materiálu.  

Zámer nájmu  pozemkov bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej
tabulu dňa 08.03.2017.



Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.03.2017:

Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva
Prít.: 9 Za: 9 Proti: 0     Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 13.03.2017:
Komisia RPHSR odporúča materiál postúpiť na rokovanie MiR a MiZ.

Za:  6 Proti: 0 Zdržal sa : 0 

V Bratislave,dňa : 22.03 .2017  

          


