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/ 8. volebné obdobie /

 

Materiál na 7. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 24.09.2019

                              

Návrh   
    

na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

- v miestnej rade dňa 10.09.2019 Návrh
.................................. a                          

o d p o r ú č a  

materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva

 
 

Prerokované:
- v komisii LP               02.09.2019
- v komisii F                 05.09.2019

      Stanoviská komisií sú obsahom materiálu. 



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

A/ Predĺženie doby nájmu na pozemky - záhrady 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 nasledovným nájomcom:

 

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. Renáta Ďurigová Ing., Mgr.
Fadruszova 5
Bratislava

3376
Iskerníková ul.
  

542 1,00 01.01.2020
31.12.2024

2. Marián Volent Ing.
Dlhé Diely III. 3321/17 
Bratislava

3258, 3259
pod
Dlhými Dielmi

880 0,625 01.01.2020
31.12.2024

3. Vladimír Bilik
Parcelná 23
Bratislava

2954/108
súčasť záhrady pri rod.
dome – Staré Grunty  

9 0,99 01.01.2020
31.12.2024

B/ Predĺženie doby nájmu na pozemky – pod predajnými stánkami  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 nasledovným nájomcom:

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. MEDIAPRESS spol.s.r.o.
Stará Vajnorská 9
Bratislava

časť 5
stánok PNS Borská ul.  

22 51,35 01.01.2020
31.12.2022

2. Juliána
Verčeová
Tomašovská 50
Nová Dedinka

časť 332
stánok-kvety 
Kempelenová ul.

13 39,50 01.01.2020
31.12.2022

3. František Hlavatovič-POLLUX
Kolískova 4
Bratislava

1426/260
stánok ovocie – zelenina
Kolískova ulica

34 27,64 01.01.2020
31.12.2022

4. CALIPRESS, s.r.o.
Majerníková 30.
Bratislava

1669/548
stánok PNS pri 
Pošt.banke – Pribišova ul.

9 51,35 01.01.2020
31.12.2022



C/ Predĺženie doby nájmu na pozemky - všeobecne 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 nasledovným nájomcom:

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od – do

1. OZTON-Klub vodných športov
Botanická 9
Bratislava

3128/1, 3130/3
3115/8
garáže pre šport.lode
Karloveská zátoka.

256
100

1,97
    0,99

01.01.2020
31.12.2020

2. Vladimír Haman
Saratovská 2, 
Bratislava

3130/3
3115/8
garáže pre šport. lode
Karloveská zátoka

29,2
10

1,97
    0,99

01.01.2020
31.12.2020

3. Jozef Benčúrik
Devínska cesta 18
Bratislava

3130/3
3115/8
garáže pre šport.lode
Karloveská zátoka

51,3
    10

1,97
0,99

01.01.2020
31.12.2020

4. Róbert Berný Ing.
Smatanova 4
Bratislava

3128/2,3
lodenica Karloveská 
zátoka

39
126

1,97
0,99

01.01.2020
31.12.2020

splnomocňuje

starostku mestskej časti v predmetnej veci konať



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 - všeobecne

A/ Predĺženie doby nájmu na pozemky - záhrady 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 nasledovným nájomcom:    

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od – do

1. Renáta Ďurigová Ing., Mgr.
Fadruszova 5
Bratislava

3376
Iskerníková ul.
  

542 1,00 01.01.2020
31.12.2024

2. Marián Volent Ing.
Dlhé Diely III. 3321/17 
Bratislava

3258, 3259
pod
Dlhými Dielmi

880 0,625 01.01.2020
31.12.2024

3. Vladimír Bilik
Parcelná 23
Bratislava

2954/108
súčasť záhrady pri rod.
dome – Staré Grunty  

9 0,99 01.01.2020
31.12.2024

B/ Predĺženie doby nájmu na pozemky – pod predajnými stánkami  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 nasledovným nájomcom:

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od – do

1. MEDIAPRESS spol.s.r.o.
Stará Vajnorská 9
Bratislava

časť 5
stánok PNS Borská ul.  

22 51,35 01.01.2020
31.12.2022

2. Juliána
Verčeová
Tomašovská 50
Nová Dedinka

časť 332
stánok-kvety 
Kempelenová ul.

13 39,50 01.01.2020
31.12.2022

3. František Hlavatovič-POLLUX
Kolískova 4
Bratislava

1426/260
stánok ovocie – zelenina
Kolískova ulica

34 27,64 01.01.2020
31.12.2022

4. CALIPRESS, s.r.o.
Majerníková 30.
Bratislava

1669/548
stánok PNS pri 
Pošt.banke – Pribišova ul.

9 51,35 01.01.2020
31.12.2022



C/ Predĺženie doby nájmu na pozemky - všeobecne 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 nasledovným nájomcom:

Por.
čís.

Nájomca adresa Parc.čís.
Lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/€

Doba nájmu
od - do

1. OZTON-Klub vodných športov
Botanická 9
Bratislava

3128/1, 3130/3
3115/8
garáže pre šport.lode
Karloveská zátoka.

256
100

1,97
    0,99

01.01.2020
31.12.2020

2. Vladimír Haman
Saratovská 2, 
Bratislava

3130/3
3115/8
garáže pre šport. lode
Karloveská zátoka

29,2
10

1,97
    0,99

01.01.2020
31.12.2020

3. Jozef Benčúrik
Devínska cesta 18
Bratislava

3130/3
3115/8
garáže pre šport.lode
Karloveská zátoka

51,3
    10

1,97
0,99

01.01.2020
31.12.2020

4. Róbert Berný Ing.
Smatanova 4
Bratislava

3128/2,3
lodenica Karloveská 
zátoka

39
126

1,97
0,99

01.01.2020
31.12.2020

Predĺženie vyššie uvedených nájomných zmlúv na ďalšie obdobie (vo všetkých prípadoch
je  zmluva  účinná  do  31.12.2019)  môže  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:

- nájomcovia  záhrad  do  ich  skultivovania  investovali  finančné  prostriedky,  záhrady  majú
v prenájme  viac  rokov,  záhrady si  adekvátne  k  tomuto  účelu  upravili  na  vlastné  náklady.
Rozdielne  ceny  nájmov  záhrad  u nájomcov  uvedených  v bode  A/1.  –  3.  sú  v dôsledku
ponúknutej  ceny  nájomného  v rámci  pôvodne  vyhlásenej  obchodnej  verejnej  súťaže  na
predmetné  záhrady,  na  základe  ktorej výhercovia  –  nájomníci  v ďalšom užívaní  pokračujú
a po podaní predchádzajúcej žiadosti o predĺženie ich predmetného nájmu na ďalšie obdobie,

- 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,

- prenájom pozemkov  vo  všeobecnom záujme  závisí  od  konkrétnej  žiadosti,  najčastejšie  na
vybudovanie  prístupovej  cesty  k rodinnému  domu,  príp.  ku  garáži  v osobnom vlastníctve
žiadateľa a pod., o ktorom následne rozhoduje miestne  zastupiteľstvo. Pokiaľ si nájomca plní
všetky záväzky,  ktoré mu zo zmluvy vyplývajú nie je  možné predmetný pozemok prenajať
inému žiadateľovi.  

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

Zámer nájmu pozemkov bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej
tabuli dňa 06.09.2019.



Stanovisko komisie legislatívno – právnej (LP) zo dňa 02.09.2019:

A) Komisia legislatívno – právna súhlasí s predloženým materiálom v bodoch A a C.
Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0  Zdržal sa : 0 

B) Komisia navrhuje bod B uvedeného materiálu doplniť o informácie z portálu fin-stat ohľadne
jednotlivých nájomcov a zároveň vyžiadať si od jednotlivých nájomcov účtovné závierky za
dané predajné miesto za predchádzajúci rok za účelom zváženia úpravy výšky nájomného.

Prít.: 3 Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Následne na toto Uznesenie prijaté komisiou LP som zaslala všetkým nájomcom uvedeným v bode
B/1.  –  5.  výzvu  na  predloženie  účtovnej  uzávierky za  posledné  účtovné  obdobie  –  rok  2018.
Požadované doklady v súlade s citovanou výzvou zaslali nasledovní nájomcovia:

- Nájomca  uvedený  v bode  B/1.  MEDIAPRESS,  spol.  s.r.o.   e  –  mailom  zaslal  žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod stánkom PNS na Borskej ulici , časť parc.č. 5,
k.ú. Karlova Ves s priloženou účtovnou uzávierkou na danú prevádzku, viď príloha č. 1.

- Nájomca  uvedený  v bode  B/2.  Juliana  Verčeová  dňa  16.09.2019  e  –  mailom  požiadala
o predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  ďalšie  obdobie  spolu  s účtovnou  uzávierkou  ku  dňu
31.12.2018, viď príloha č. 2.

- Nájomca  uvedený v bode  B/3.  František  Hlavatovič-POLLUX  dňa  9.9.2019   e  –  mailom
požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy spolu s účtovnou uzávierkou k 31.12.2018 na dotknutú
prevádzku, viď príloha č. 3.

- Nájomca  uvedený  v bode  B/4.  CALIPRESS,  s.r.o.  v stanovenom  termíne  nezaslal  žiadne
požadované doklady.

- Nájomca uvedený v bode B/5. MEDIAPRESS, s.r.o. e – mailom dňa 16.09.2019 oznámil, že
nežiada o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod stánkom PNS na Majerníkovej ulici,
z dôvodu  dlhodobého  zatvorenia  stánku  pre  nerentabilitu.  Ďalej  uviedol,  že  stánok  bude
z pozemku parc.č. 3652/5,  k.ú.  Karlova Ves odstránený do 31.12.2019. Z tohto dôvodu sme
upravili návrh uznesenia vypustením návrhu na predĺženie nájomnej zmluvy.

Stanovisko komisie finančnej(F) zo dňa 05.09.2019:

Finančná   komisia  prerokovala  materiál  Návrh  na  predĺženie  platnosti  nájomných  zmlúv  na
pozemky v k.ú. Bratislava – Karlova Ves a odporúča  predložiť materiál na rokovanie miestneho
zastupiteľstva
Prít.: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miestna rada  MČ Bratislava – Karlova Ves  prerokovala  dňa 10.09.2019 materiál Návrh na
predĺženie platnosti nájomných zmlúv na  pozemky v k.ú.  Bratislava  – Karlova Ves a odporúča
materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Hlasovanie  –  prítomní: 5        za: 5       proti: 0       zdržal sa: 0       

V Bratislave dňa 16.09.2019  


