
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 nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v k. ú. Bratislava –

Karlova Ves. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

       

                    
Prerokované:
- v miestnej rade 21.03.2017       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

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

Alternatíva A/                                              schvaľuje

             Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a  ods. 9  
písm. c/ zákona SNR čís. 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. Dominik Šafárik
Ľ.Fullu 5, Bratislava

1669/245
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

  10
     

39,5 15.04.2017
14.04.2020

   
Alternatíva B/                                             neschvaľuje   

             Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a  ods. 9  
písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa žiadateľovi p. Dominikovi Šafárikovi.

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  (VZN)  Mestskej  časti  Bratislava  –  Karlova  Ves  čís.  1/2004  o výške
nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely, v znení VZN č.
1/2011. V danom prípade dôvodom je zmena vlastníka predajného stánkov titulom kúpy. 

Preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa predloženého návrhu:



A/  Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom v súlade s § 9a     
  ods. 9  písm. c/ zákona SNR čís. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov 
 z dôvodu zmeny vlastníka predajného stánku (z titulu kúpy):

 Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

1.  Dominik Šafárik 
 Ľ.Fullu 5, Bratislava 

1669/245
trhovisko DD 
Pribišova ul. 35

  10
     

39,5 15.04.2017
14.04.2020

   Vyššie  uvedená nová nájomná  zmluva na pozemok pod predajným stánkom môže byť
miestnym zastupiteľstvom schválená 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:

- predajný stánok je  v osobnom vlastníctve fyzickej  osoby – žiadateľa a ním zastavaný
pozemok v správe mestskej časti nemožno prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe. 

O nájme  pozemku  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo  rozhoduje
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

p.  Dominik  Šafárik,  pôvodne,  listom  zo  dňa  11.5.2016  požiadal  o  nájom  pozemku  pod
predajným stánkom  v lokalite trhovisko Pribišova, ktorý odkúpil od predchádzajúceho vlastníka
a ktorý prevádzkuje a užíva od 01.06.2016.
Predmetná  žiadosť  bola  predložená  na  rokovanie  miestneho  zastupiteľstva  konaného  dňa
28.6.2016 a  keďže  nebola,  dostatočne  vydokladovaná,  žiadateľ  bol  následne  vyzvaný  na  jej
doplnenie  v  zmysle  konkrétnych  pripomienok  poslancov  miestneho  zastupiteľstva  a  po  jej
doplnení bola opäť predložená na rokovanie MiZ, ktoré sa konalo dňa 25.7.2016.
Keďže ani po doplnení žiadosť nespĺňala požadované náležitosti, miestne zastupiteľstvo prijalo
vo  veci  uznesenie  č.  224/2016  zo  dňa  25.7.2016,  kde  v  časti  B  tohto uznesenia  požiadalo
prednostu, aby v mene mestskej časti začal konanie o odstránenie stánku vo vlastníctve žiadateľa
z verejného priestranstva  parcely č. 1669/245 na Pribišovej ulici.
Dňa 10.8.2016 žiadateľ doplnil svoju pôvodnú žiadosť o zmluvu, ktorú uzavrel s OLO za účelom
pravidelného  zberu  odpadu,  pričom  oneskorenie  predloženia  tohto  pôvodne  požadovaného
dokladu zdôvodnil tým, že v dňoch od 4.7.2016 do 29.7.2016 nebol prítomný v Bratislave. Preto
po vyriešení vzniknutého nedostatku, podpísaním zmluvy o odvoze odpadu s OLO dňa 8.8.2016
a po požiadaní úradu o odpustenie zmeškanej lehoty na doplnenie podania, menovaný listom zo
dňa 30.9.2016 požiadal oddelenie právne a majetkové o súčinnosť pri doriešení jeho pôvodnej
žiadosti.

Naposledy bol predmetný materiál predložený na rokovanie MiZ MČ Bratislava – Karlova Ves
dňa  13.12.2016,  ktorý  bol  z  programu  rokovania  stiahnutý, o  čom sme  žiadateľa  písomne
informovali  listom dňa 20.12.2016. Následne sme dňa 16.1.2017 opätovne obdržali žiadosť o
nájom pozemku  pod  predajným  stánkom,  ktorú  opakovane  predkladáme  na  prerokovanie
miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Užívateľovi  pozemku  za  obdobie  od  1.1.2017  do  príp.  uzavretia  nájomnej  zmluvy  alebo
odstránenie predajného stánku bude dodatočne vyrubená daň za zaujatie verejného priestranstva
v zmysle VZN č. 6/2015 o miestnych daniach. 



       Oznam mestskej časti týkajúci sa žiadosti o prenájom vyššie  uvedeného  pozemku bol
zverejnený na webovej stránke a zároveň na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Karlova
Ves dňa 08.03.201.

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

1.  žiada  dodržiavať  rokovací  poriadok  v  zmysle  ustanovenia  o  opätovnom  predkladaní
materiálov až po uplynutí 6 mesačnej lehoty

2.  žiada naplniť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 224/2016
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
a) žiada prednostu plniť už prijaté uznesenie

b) odporúča neprerokovať predložený materiálov
Za : 5 Proti : 0 Zdržal sa : 1  

 

V Bratislave, dňa  22.03.2017


