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

 

Materiál na 9. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa 17.12.2019

                              

Žiadosť
 spoločnosti Belistar,  s.r.o.  o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc.č.  3651/363
a parc.č.3651/364, k. ú.  Karlova Ves  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Preropkované:  Miestna rada p r e r o k o v a l a

- v miestnej rade dňa 03.12.2019 Žiadosť
.................................. a  

     odporúča  materiál  predložiť  na
     zasadnutie miestneho zastupiteľstva  

Prerokované:  

v komisii LP             25.11.2019
v komisii  F 28.11.2019

                Stanovisko komisie je obsahom materiálu



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

Alternatíva A/                                          schvaľuje

Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky pod predajným stánkom 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 novému nájomcovi (vlastníkovi predajného stánku z titulu
kúpy):

 
Por. č. Nájomca

bydlisko
Parc. č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
EUR/m2/mesiac

Doba nájmu
od - do

1. Belistar,s.r.o.
Veternicova 21
Bratislava

3651/363
3651/364

36
  4

50,00
EUR/m2//rok
(166,67
EUR/mesiac)

01.01.2020
31.12.2020

Alternatíva B/                                      neschvaľuje

Uzavretie  nájomnej  zmluvy  na  pozemky  pod  predajným  stánkom  parc.č.  3651/363
a parc.č.3651/364, k.ú.  Karlova Ves v súlade s ustanovením § 9a ods.9 písm. c/ zákona SNR
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
žiadateľovi Belistar, s. r.o., Veternicova 21, Bratislava.

   

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 osôb alebo
právnických osôb,

   



   3.   pozemky, ktoré nájomcovia využívajú ako záhrady,
   4.  pozemky prenajaté na iné účely

     Nájomné zmluvy na pozemky pod predajnými stánkami sú uzatvárané na dobu určitú v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2004,
v znení VZN č.  1/2011 a výškou nájomného  určenou miestnym zastupiteľstvom.  V danom
prípade dôvodom je zmena vlastníka predajného stánku titulom kúpy.
      Preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa predloženého návrhu :
   

Por. č. Nájomca
bydlisko

Parc. č.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
EUR/m2/mesiac

Doba nájmu
od - do

1. Belistar,s.r.o.
Veternicova 21
Bratislava

3651/363
3651/364

36
  4

50,00
EUR/m2/rok
(166,67
EUR/mesiac)

01.01.2020
31.12.2020

Vyššie uvedená nová nájomná zmluva na pozemky pod predajným stánkom môže byť
miestnym zastupiteľstvom schválená v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR č.
138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších predpisov  –  prenájom z  dôvodu hodného
osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že :

• predajný stánok je v osobnom vlastníctve právnickej osoby – žiadateľa, ktorý nadobudol
kúpnou  zmluvou  od  predchádzajúceho  vlastníka  stánku  a  ním  zastavaný pozemok  v
správe mestskej časti nemožno prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe.

            Spoločnosť Belistar,  s.  r  o. pôvodne listom zo dňa 05.05.2017 požiadala o nájom
pozemku pozemkov registra C-KN parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364 o celkovej výmere 40
m2,  k.  ú.  Karlova  Ves  pod  predajným stánkom v  jej  osobnom vlastníctve,  ktorý nadobudla
kúpnou zmluvou od jeho predchádzajúceho vlastníka. Predmetnú žiadosť miestne zastupiteľstvo
neschválilo  a preto na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosť Belistar, s.r.o.
dodnes užíva  pozemky pod týmto  predajným stánkom ako podnájomníčka  predchádzajúceho
nájomcu pozemkov – Večierky Z&V spol. s.r.o. 
                   Predajný stánok slúži ako sklad na tovar (servítky, svičky, obrusy...) neslúži ako
predajňa. Žiadateľka prevádzkuje internetový obchod www. prestieranie.sk, balí v ňom balíky a
posiela ich klientom na základe ich objednávok z e-shopu. Zákazníci tieto služby využívajú len
po telefonickom dohovore( cca 2-3 krát do týždňa) a keďže to nie je bežná prevádzka, obrat má
malý  a  z  tohto  dôvodu  žiada  zohladniť  výšku  nájmu  na  sumu  doterajšieho  nájmu
predchádzajúceho nájomcu, t.j. na sumu 166,67 EUR/celý predmet nájmu/mesiac.
                  Odvoz smetí rieši s bytom od roku 2017, okrem poplatku za odvoz smetí z bytu platí
5,00 EDUR/mesiac za odvoz smetí aj ako podnikateľka.

Pozemok registra C – KN parc. č.3651/363 – zastav. pl. a nádvoria o výmere 36 m2 je
vlastnícky usporiadaný na LV č. 46 na hl. m. SR Bratislavu, zverený do správy mestskej časti
protokolom č. 940/06, a parc. č.  3651/364 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 je
zapísaný na LV č. 2513 vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy – v správe mestskej časti  Bratislava
– Karlova Ves.

Miestny úrad navrhuje uzavretie zmluvy do 31.12.2020 a teda do toho istého dátumu ako
je platná zmluva s pôvodným nájomcom. 



Zámer  mestskej  časti  prenajať  vyššie  uvedené  pozemky  bol  zverejnený  na  webovej
stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 02.12.2019.

Stanovisko komisie legislatívno – právnej (LP) zo dňa 25.11.2019:
Komisia nebola uznášania schopná.

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 28.11.2019:
Finančná  komisia  neodporúča  schváliť  nájom  pozemku  a odporúča  iniciovať  konanie  na
odstránenie stavby stánku.
Prit.: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť spoločnosti
Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc.č. 3651/363 a parc.č. 3651/364,
k.ú.Karlova Ves a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie  –  prítomní: 5 za: 5 proti: 0    zdržal sa: 0 

 

V Bratislave, dňa  05.12.2019


