
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
         / 7. volebné obdobie /

 

Materiál na 35. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa 26.06.2018

                              

Návrh

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

Predkladateľ:          Spracovateľ:
Mgr. Michal Drotován              JUDr. Darina Gullar
prednosta miestneho úradu          referát správy majetku a bytov

Prerokované:           Miestna rada p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade                      materiál a  o d p o r ú č a
                                                                                            predložiť ho do miestneho zastupiteľstva



 

 

Prerokované:

- v komisii RPHSR      04.06.2018        Stanoviská komisií sú 
obsahom materiálu

- v komisii F                 11.06.2018

NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

schvaľuje

A/ Predĺženie doby nájmu  na pozemok – záhradu  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 nasledovnému nájomcovi :

Por
.čís
.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/Eur

Doba nájmu
od – do



1. Ing. Vladimír Antala 
a Margita Anttalová
Šaštínska 24, Bratislava

2298, 2299/1
Šaštínska ul.

     104       0,99   01.08.2018
  31.07.2023

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 vlastníkom predajných stánkov :  

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/Eur

Doba nájmu
od – do

   1. Miroslav Hlavinka.
Oravská 4, Bratislava
stánok  DD-  zmrzlina,  káva,
nealko, cukrovinky

1669/246, 247
trhovisko-
Pribišová DD

     17
       8

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020

   2. PROH s.r.o.
Majerníkova 32, Bratislava
IČO: 47 535 610
stánok DD-Krokodíl bar

1669/249, 250
trhovisko
Pribišova DD.

      35
      17

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020

    3. Guido Paradiso
Pribišiva 23, Bratislava
stánok  DD-  tabak,  pizza,
bagety

1669/244
trhovisko
Pribišova DD

      18      39,50 01.07.2018
30.09.2020

   4. Róbert Kiss
Medveďovej 9, Bratislava
Stánok DD - kvety

1669/519
Trhovisko
Pribišova DD

      10       39,50 01.07.2018
30.09.2020

   5. Idris Muniši
Košická 44, Bratislava
stánok - zmrzlina

časť 2060/3
Lackova ul.

      35,5       39,50 01.01.2019
30.09.2020

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 (okrem pozemkov pod garážami) 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 1/2011.  
V jednom prípade ide o  predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na pozemky pod záhradou 
v ostatných prípadoch ide o predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými 
stánkami z dôvodu uplynutia doby platnosti nájomných zmlúv.



A/ Predĺženie doby nájmu  na pozemok – záhradu  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
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/Eur

Doba nájmu
od – do

1. Ing. Vladimír Antala 
a Margita Antalová
Šaštínska 24, Bratislava

2298, 2299/1
Šaštínska ul.

     104       0,99   01.08.2018
  31.07.2023

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 vlastníkom predajných stánkov :  

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/Eur

Doba nájmu
od – do

   1. Miroslav Hlavinka.
Oravská 4, Bratislava
stánok  DD-  zmrzlina,  káva,
nealko, cukrovinky

1669/246, 247
trhovisko-
Pribišová DD

     17
       8

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020

   2. PROH s.r.o.
Majerníkova 32, Bratislava
IČO: 47 535 610
stánok DD-Krokodíl bar

1669/249, 250
trhovisko
Pribišova DD.

      35
      17

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020

    3. Guido Paradiso
Pribišiva 23, Bratislava
stánok  DD-  tabak,  pizza,
bagety

1669/244
trhovisko
Pribišova DD

      18      39,50 01.07.2018
30.09.2020

   4. Róbert Kiss
Medveďovej 9, Bratislava
Stánok DD - kvety

1669/519
Trhovisko
Pribišova DD

      10       39,50 01.07.2018
30.09.2020

   5. Idris Muniši
Košická 44, Bratislava
stánok - zmrzlina

časť 2060/3
Lackova ul.

      35,5       40,00 01.01.2019
30.09.2020

Vyššie  uvedené  dodatky  k jednotlivým  nájomným  zmluvám  môžu  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 skultivovania záhrad investovali finančné prostriedky, záhradu majú
v prenájme viac rokov, ktorú si adekvátne  k tomuto účelu upravili na vlastné náklady,

- predajné  stánky  umiestnené  na  obecných  pozemkoch,  pričom predajné  stánky  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.  
O  nájme  pozemkov  z dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  miestne  zastupiteľstvo

rozhoduje trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.
Na porade  vedúcich  oddelení  MiÚ MČ Bratislava  – Karlova  Ves  dňa  27.4.2016 bolo

rozhodnuté,  že  nájomcovia,  ktorým končí  platnosť nájomnej zmluvy v dostatočnom časovom
predstihu požiadajú o predĺženie účinnosti zmluvy na ďalšie obdobie, okrem nájomných zmlúv na
pozemky pod garážami. Z uvedeného dôvodu sú žiadosti o predĺženie účinnosti na ďalšie obdobie
prílohou tohto materiálu.  

Zámer predĺženia nájmu pozemkov na ďalšie obdobie bol zverejnený na webovej stránke
mestskej časti a na úradnej tabulu dňa 08.06.2018.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 11.06.2018:
Finančná komisia odporúča skrátiť  dobu nájmu altzernatívne a to buď do 31.03.2020 alebo do
30.09.2020.
Prít.: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 04.06.2018:
Komisia RPHSR

a) súhlasí s predĺžením nájmu pozemku – záhrada- bod A/
b) odporúča zvážiť dobu navrhovaného nájmu v bode B/so zreteľom na rovnakú dobu ukončenia

nájomného vzťahu stánkov – do 30.06.2020
c) odporúča  mestskej  časti  pripraviť  strategiu  využitia  pozemkov  prenajímaných  pod

predajnými stánkami
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Na  základe  požiadavky  komisie  regionálnej  politiky,  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja
(RPHSR)  o sprehľadnenie  nájmov  na  Pribišovej  ulici,  predkladáme miestnemu zastupiteľstvu
prehľad nájmov k dnešnému dňu, na Trhovisku – Pribišova ulica:

Por.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
lokalita

Výmera
v m2

Nájomné
m2/rok/Eur

Doba nájmu
od – do

   1. Miroslav Hlavinka.
Oravská 4, Bratislava
stánok  DD-  zmrzlina,  káva,
nealko, cukrovinky

1669/246, 247
trhovisko-
Pribišová DD

     17
       8

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020

   2. PROH s.r.o.
Majerníkova 32, Bratislava
IČO: 47 535 610
stánok DD-Krokodíl bar

1669/249, 250
trhovisko
Pribišova DD.

      35
      17

     39,50
       5,96

01.07.2018
30.09.2020



    3. Guido Paradiso
Pribišiva 23, Bratislava
stánok  DD-  tabak,  pizza,
bagety

1669/244
trhovisko
Pribišova DD

      18      39,50 01.07.2018
30.09.2020

   4. Róbert Kiss
Medveďovej 9, Bratislava
Stánok DD - kvety

1669/519
Trhovisko
Pribišova DD

      10       39,50 01.07.2018
30.09.2020

   5. PROH s.r.o.
Majerníkova 32, Bratislava
IČO: 47 535 610
stánok DD-predaj sud.vína
do PET fliaš

1669/243
trhovisko
Pribišova DD.

      17
      

     39,50
       

01.07.2018
30.09.2020

   6. PaedDr. Milan Mikulík
Majerníkova44, Bratislava
Stánok  DD  –  mód.doplnky,
graf. služby

1669/248
trhovisko
Pribišova DD

      17       39,50 01.07.2017
30.06.2020

   7. Dominik Šafárik
Ľ. Fullu 5, Bratislava
Stánok DD – predaj sud. vína
do PET fliaš 

1669/245
trhovisko
Pribišova DD

      10       39,50 01.07.2017
14.04.2020

Miestna  rada  MČ  Bratislava  –  Karlova  Ves  prerokovala  matzeeriál  Návrh  na  predĺženie
platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k.  ú.  Karlova Ves a odporúča materiál predložiť  na
zasadnutie  miestneho  zastupiteľstva  v zmysle  prednesených  zmien  navrhnutých  komisiou
finančnou  a popdnikateľskou  dňa  11.6.2018  a komisiou  regionálnej  politiky,  hospodárskeho
a sociálneho rozvoja zo dňa 4.6.2018.
Hlasovanie -  prítomní : 5         za: 5             proti: 0             zdržal sa: 0

V Bratislave,dňa : 19.06.2018  

          


