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NÁVRH UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

1. schvaľuje 

 

prenájom pozemku časti parc. reg. C KN č. 3566/29 vo výmere 280,0 m2 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 tak ako je uvedené ďalej nájomcovi IMOBILIO, občianske 

združenie so sídlom Matejkova 8, 841 05 Bratislava, IČO 37926403 na dobu neurčitú za cenu 

1,00 Eur/celý predmet nájmu/rok na účely realizácie enviromentálnych aktivít združenia 

(s podmienkou schválenia týchto aktivít prenajímateľom) a s účelom starostlivosti o čistotu 

prenajatého pozemku. 

2. 

 

splnomocňuje starostu mestskej časti v predmetnej veci konať. 

 

Dôvodová správa 

 

Na Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves sa obrátilo občianske združenie IMOBILIO, so sídlom 

na  Matejkovej ulici 8 so žiadosťou o prenájom časti pozemku registra C katastra nehnuteľností par. 

č. 3566/29 o výmere 656 m2, ostatná plocha,  k.ú. Karlova Ves evidovanom na liste vlastníctva 

č. 2513, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, v správe Mestská časť Bratislava-Karlova Ves. 

 

Občianske združenie IMOBILIO je dobrovoľnícka organizácia, spájajúca ľudí s ťažkým telesným 

postihnutím. Na pozemku C KN parc. č. 3566/48 buduje svoje zázemie. Tento pozemok 

bezprostredne susedí s pozemkom C KN parc. č. 3566/29, o prenájom časti ktorého IMOBILIO 

žiada. Požadovaný rozsah prenajatej plochy je v grafickej prílohe žiadosti a predstavuje 280,0 m2. 

Vo svoje žiadosti uvádzajú, že majú záujme starať sa o čistotu v okolí svojho objektu a tiež záujem 

realizovať aktivity zamerané na enviromentálnu činnosť s využívaním moderných ochranárskych 

princípov. 

 
Vzhľadom na účel prenájmu predmetného pozemku navrhujeme výšku nájomného v sume 
1,0 Eur/celý predmet nájmu/rok). 
 

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. 

 

Osobitný zreteľ v tomto prípade zdôvodňuje v súlade s platnými zásadami hospodárenia činnosťou 

združenia, ktorá spĺňa podmienku poskytovanie sociálnej, edukatívnej alebo športovej aktivity, 

ktorú mestská čast' podporuje, ale nedokáže zabezpečiť vo vlastnej réžii.  

 

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

úradnej tabuli dňa 04.09.2020.   
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Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 10.09.2020: 

Finančná komisia odporúča vyhovieť žiadosti občianskeho združenia IMOBILIO  
Prít. : 5                 Za : 5                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 

        
 
 
Bratislava, 16.09.2020 
 


