
 
 

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

 
 
 
 

Materiál na 5. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.06.2019 

 
 
 

Žiadosť 
spoločnosti  ALL 4 CAR, s. r . o.  o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 28/2019 (zníženie nájomného) 
 

 
 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ: 
Mgr. Katarína Procházková, PhD.   JUDr. Darina Gullar 
prednostka miestneho úradu                                      oddelenie majetkové a podnik. aktivít 
                  Ing. Janka Mahďáková 
                  oddelenie majetkové a podnik. aktivít 
   
 
 
 
 
 
Prerokované :                                                   Miestna rada  p r e r o k o v a l a 
                                Žiadosť   
- v miestnej rade dňa 11.06.2019              ………………………  a 

 
                                                              o d p o r ú č a   materiál predložiť  

            do miestneho zastupiteľstva  
         

 
 
 
 
Prerokované : 
 
- komisii  finančnej  F:  06.06.2019 
 
 
 
                                                                     Stanovisko komisie finančnej F je obsahom materiálu 
 
 



 
NÁVRH   UZNESENIA 

 
 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 

 
 

Alt. A)      schvaľuje 
 
Nájomné vo výške 16,70 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 5 060,10 Eur za predmet nájmu za rok, 
421,70 Eur za mesiac),  
 

čím mení uznesenie č. 28/2019, 
 
ktorým v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v ostatnom znení prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v stavebnom objekte na 
Majerníkovej ulici, súpisné číslo 268 na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 o výmere  
303 m2 v  k.ú. Bratislava – Karlova  Ves na dobu 5 rokov spoločnosti ALL 4 CAR, s. r. o. so sídlom 
na Hlaváčikovej ul. č. 27 v Bratislave  za účelom prevádzkovania ručnej autoumyvárne, 
pneuservisu, a parkovacích státí, výška nájomného 50,00 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 15 150,30 
Eur za predmet nájmu za rok, 1 265,03 Eur za mesiac). 
 
 
Alt. B)      neschvaľuje 
 
Nájomné vo výške 16,70 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 5 060,10 Eur za predmet nájmu za rok, 
421,70 Eur za mesiac),  
 

čím potvrdzuje uznesenie č. 28/2019, 
 
ktorým v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v ostatnom znení prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa v stavebnom objekte na 
Majerníkovej ulici, súpisné číslo 268 na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 o výmere  
303 m2 v  k.ú. Bratislava – Karlova  Ves na dobu 5 rokov spoločnosti ALL 4 CAR, s. r. o. so sídlom 
na Hlaváčikovej ul. č. 27 v Bratislave  za účelom prevádzkovania ručnej autoumyvárne, 
pneuservisu, a parkovacích státí, výška nájomného 50,00 Eur/m2/rok  (čo predstavuje 15 150,30 
Eur za predmet nájmu za rok, 1 265,03 Eur za mesiac). 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prijalo dňa 19.02.2019 
uznesenie č. 28/2019, ktorým schválilo v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona číslo 
138/1991 Zb. o majetku obcí ostatnom znení prenájom nebytového priestoru  nachádzajúceho sa 
v stavebnom objekte na Majerníkovej ulici, súpisné číslo 268 na parc. č. 1669/562 a časti parc. č. 
1669/561 o výmere  303 m2 v  k.ú. Bratislava – Karlova  Ves na dobu 5 rokov spoločnosti ALL 4 
CAR, s. r. o. so sídlom na Hlaváčikovej ul. č. 27 v Bratislave  za účelom prevádzkovania ručnej 
autoumyvárne, pneuservisu, a parkovacích státí, výška nájomného 50,00 Eur/m2/rok  (čo 
predstavuje 15 150,30 Eur za predmet nájmu za rok, 1 265,03 Eur za mesiac). 

 



Uznesenie bolo prijaté na základe žiadosti konateľa spoločnosti ALL 4 CAR pána Emila Kóšu, 
ktorý požiadal Mestskú časť Bratislava Karlova Ves o predĺženie nájomnej zmluvy č. 705/2016 na 
nebytový priestor v k.ú. Karlova Ves o výmere 303 m2 nachádzajúcu sa v stavebnom objekte č. 268, 
postavenom na parc. Č. 1669/562 a časti parc. č. 1669/561 na Majerníkovej ulici č. 6266 
v Bratislave (objekt susediaci s Billou).Pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená 29.12.2016 na 
základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 259/2016 
zo dňa 13.12.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru v k. ú. Karlova Ves vo 
výmere 370 m2 nachádzajúci sa v stavebnom objekte č. 268 postavenom na parc. č. 1669/562 
a časti parc. č. 1669/561 na Majerníkovej ulici v Bratislave nájomcovi ALL 4 CAR, s. r .o.  na 
dobu určitú od 01.01.2017 do 30.06.2019 s výškou nájomného v sume 16,70 EUR/m2/rok ( ročný 
nájom vo výške 6 179,00 Eur/rok a mesačný nájom v sume 514,92 Eur/mesiac). Žiadateľ žiadal 
dobu nájmu na 20 rokov, na  základe pozmeňujúceho poslaneckého návrhu bol schválený 
prenájom do 30.06.2019. 

Osobitnou podmienkou nájmu bolo,  že nájomca je povinný v termíne do 30.06.2017 
obnoviť prejazd do nebytového priestoru vo výmere 703 m2, ktorý susedí s predmetom nájmu. 
Počas dňa je nájomca oprávnený využívať tento nebytový priestor za účelom parkovania áut 
zákazníkov a v čase od 18:00 do 7:00 musí byť spolu s prejazdom k dispozícii mestskej časti. 
Náklady na obnovenie prejazdu budú po dohode s prenajímateľom započítané voči nájomnému. 

Požadované ustanovenie nájomca priestoru splnil, a následne v  súvislosti s týmito 
nariadenými stavebnými úpravami listom zo dňa 07.02.2018 požiadal prenajímateľa o zníženie 
plochy nájmu o 67 m2, t. j. z pôvodne prenajatej výmery 370 m2 ide o úpravu predmetu nájmu na 
výmeru 303 m2 a tým aj o zníženie výšky mesačného nájmu z pôvodných 514,92 Eur/mesiac na 
sumu vo výške 421,68 Eur/mesiac.  

Táto požiadavka bola pracovníkmi miestneho úradu spracovaná, prerokovaná príslušnými 
odbornými komisiami, miestnou radou a predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Toto 
svojím uznesením č. 443/2018/2 zo dňa 24.09.2018 súhlasilo s vrátením požadovaných 
vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň v časti 1. tohto uznesenia rozhodlo, že akceptuje 
zníženie užívanej plochy, ktoré vzniklo zrealizovaním stavebných úprav, ale že nájomcovi zvýši 
výšku nájomného z pôvodných 16,70 Eur/m2/rok na 50,10 Eur/m2/rok.  

Odborný útvar miestneho úradu spracoval v zmysle prijatého rozhodnutia dodatok nájomnej 
zmluvy a vyzval nájomcu na jeho podpísanie. Nájomca reagoval požiadavkou na prehodnotenie 
prijatého uznesenia, resp. zrušenie uznesenia č. 443/2018 v časti 1. 

Finančné prostriedky zatiaľ nájomcovi neboli vrátené, nakoľko celá záležitosť nie je uzatvorená. 
Uvedenú situáciu je možné riešiť aj odpočítaním z nájmu. 

Po prijatí predmetného uznesenia bol konateľ spoločnosti All 4  Car, s.r.o., vyzvaný na podpis 
nájomnej zmluvy so schválenými podmienkami, na čo reagoval informáciou, že žiada o úpravu 
predmetného uznesenia, teda o zníženie výšky nájomného. Táto požiadavka bola prednesená na 
rokovaní miestneho zastupiteľstva v čase vyhradenom pre občanov, nebolo prijaté uznesenie. 

Konateľ spoločnosti pán Emil Kóša opakovane požiadal o prehodnotenie výšky schváleného 
nájomného.  



Zhrnutie: Predmetom rokovania je teda žiadosť o zníženie nájomného, ktorého výška bola 
určená uznesením č. 28/2019. Súčasný nájomný vzťah končí 30.06.2019, nový nájomný vzťah 
bol miestnym zastupiteľstvom schválený, nájomná zmluva nebola do dnešného dňa zo strany 
nájomcu podpísaná. 

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 06.06.2019: 
Finančná komisia sa oboznámila s návrhom žiadateľa, ktorý konkretizoval akceptovateľnú výšku 
nájmu na 25,- EUR/m2/rok a dobu nájmu na 10 rokov. 
Finančná komisia : 
a) odporúča prenájom predmetných priestorov za týchto podmienok akceptovateľných 

žiadateľom na dobu 3 roky so záväzkom, že po uplynutí doby nájmu budú priestory vrátené 
mestskej časti, 

b) odporúča úradu zaoberať sa opravou a údržbou predmetných priestorov aby nedochádzalo 
k zatekaniu. 
 

Prít.: 7  Za: 7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Miestna rada MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 11.06.2019 prerokovala Žiadosť spoločnosti 
ALL 4 CAR o prehodnotenie uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves č. 28/2019 (o zníženie nájomného) a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie – prítomní: 6 za: 6   proti: 0 zdržal sa: 0   

 

 
 
 
V Bratislave, dňa 12.06.2019 


