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Prerokované: 
 
- v miestnej rade  21.04.2015     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 
 
 

Stanoviská komisií sú obsahom materiálu 
 
 
 
 
 
- v komisii    RPHSR      23.02.2015  
- v komisii    F                 26.02.2015 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje:    
Návrh na uznesenie 
Dôvodovú správu   
Výpis z listu vlastníctva 
Stanoviská komisií 

 



 
NÁVRH   UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 

schvaľuje 
 

z dôvodu  hodného osobitného zreteľa v súlade  s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/  zákona  SNR  
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov  uzavretie nájomnej zmluvy  na  
pozemok   pod   garážou   z  dôvodu   nadobudnutia   stavby   garáže   právoplatným   dedičským   
rozhodnutím nasledovným nájomcom: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ing. Danica Dvořáková    1/2 
Planckova 3,  Bratislava 
Ing. Ján Poruben               1/2 
Sekurisova 14, Bratislava 

1402 - zastav.garážou      
1404 - časť spoloč.dvora 
Baníkova ul.  

  20,00 
  16,96 

      1,97   
      0,99 

 15.05.2015 
 31.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dohodou zmluvných strán na dobu určitú v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves čís. 1/2004 v znení 
neskorších zmien a doplnkov – Všeobecne záväzného nariadenia čís. 1/2011. V danom prípade ide 
o zmenu vlastníkov garáže z dôvodu nadobudnutia stavby garáže právoplatným dedičským 
rozhodnutím nasledovným nájomcom:  

 



Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok zastavaný garážou  a časť spoločného dvora: 
 

Por. 
čís. 
 

Nájomca 
bydlisko 

Parc.čís. 
Lokalita  

Výmera 
v m2 

Nájomné 
m2/rok/€ 

Doba nájmu 
    od - do 

   1. Ing. Danica Dvořáková    1/2 
Planckova 3,  Bratislava 
Ing. Ján Poruben               1/2 
Sekurisova 14, Bratislava 

1402 - zastav.garážou      
1404 - časť spoloč.dvora 
Baníkova ul.  

  20,00 
  16,96 

      1,97   
      0,99 

 15.05.2015 
 31.12.2017 

           

Nájom pozemku môže byť miestnym zastupiteľstvom schválený v súlade s ustanovením § 9a    
ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov             
z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že garáž postavená na predmetnom 
pozemku je  v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.  
 Vyššie uvedení právoplatní dedičia garáže, t.j. nájomcovia pozemkov uhradia predpísané 
nájomné každý v ½.  
 Pozemok pod garážou môžu užívať iba vlastníci stavby garáže, preto aj nájom pozemku 
možno schváliť z dôvodu hodného osobitného zreteľa iba právoplatným dedičom garáže a žiadnej 
tretej osobe. O prenájme pozemku miestne zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
hlasov všetkých poslancov.  
 Výška nájomného je určená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves čís. 1/2004 v znení neskorších zmien a doplnkov – Všeobecne záväzného 
nariadenia čís. 1/2011. 

 Materiál bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 3.3.2015. 
 Materiál bol predložený do komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
a do finančnej a podnikateľskej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves, ktoré s nájmom pozemku súhlasia.  

 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy bol prerokovaný v miestnej rade Mestskej časti 
Bratislava dňa 21.4.2015, ktorá odporučila materiál predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 

 

V Bratislave,  23.4.2015  

 

 
Návrh na nájom pozemku pod garážou 
 
Komisia RPHSR – 23.2.2015  
a) berie na vedomie informáciu spracovateľa 
b)súhlasí s návrhom uznesenia pre zasadnutie miestneho zastupiteľstva a  s predložením materiálu na 
rokovanie miestnej rady.  
Za: 4                           Proti: 0                        Zdržal sa: 0 
 
 
Finančná komisia – 26.2.2015 
odporúča schváliť uzavretie nájomnej zmluvy 
Prít. : 8                   Za : 8                        Proti : 0                      Zdržal sa : 0 


