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a detského kútika
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Prerokované:             Miestna rada p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade 21.03.2017             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 



N  ÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

                                                                  schvaľuje

   ďalší  prenájom  pozemku  pod  ihriskom  a  detským  kútikom  (slúžiacim  na  spoločenské
posedenia, kultúrne vyžitie  a detský kútik)   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 nasledovnému nájomcovi:

 Por.
čís.
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Nájomné Doba nájmu
    od - do

  1. Iniciatíva  občanov – Doktorov
Jarok, o.z.

1. Sološnícka 5, Bratislava

časť  2267/1
Sološnícka ul. 

  660
     

20 /celý predmet
     nájmu/rok 

30.04.2017
30.04.2027

  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. 

Dňa 26.4.2006  bola uzavretá nájomná zmluva medzi prenajímateľom Mestskou časťou
Bratislava  –  Karlova  Ves  a nájomcom  Iniciatíva  občanov  –  Doktorov  Jarok,  občianske
združenie,  Sološnická  5,  Bratislava,  predmetom  ktorej  bola  časť  pozemku  parc.č.  2267/1
o výmere  660  m2.  Nájomná  zmluva  bola  uzavretá na  obdobie  od 1.5.2006 do  30.4.2011.  K
uzavretiu nájomnej zmluvy došlo z podnetu tohto občianskeho združenia, ktoré na časti pozemku
vybudovalo na vlastné náklady asfaltové ihrisko a na zostávajúcej časti trávnatú plochu  slúžiace
na  spoločenské  posedenia,  relax  a detský kútik.  Výška  nájomného  bola  dohodnutá  na  sumu
21,90 EUR/rok/celý predmet nájmu. Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 20/2011 zo dňa
1.3.2011 bola predĺžená účinnosť nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie od 1.5.2011 do 30.4.2016.
Týmto uznesením bola zároveň upravená výška nájomného na sumu 20 EUR/rok/celý predmet
nájmu. 



Počas celej  doby nájmu,  starostlivosť  o čistotu a poriadok ako  aj celú  údržbu  ihriska
a jeho  okolia  uskutočňovali  a  aj  stále  uskutočňujú  na  vlastné  náklady  členovia  občianskeho
združenia z ich dobrovoľných príspevkov, za pomoci dotácií a sponzorských darov vynaložilo
OZ viac ako 9 898,41 EUR a na zveľadenie  predmetu nájmu ( od 1.5.2016 doposiaľ na nimi
užívanom pozemku) odpracovali viac ako 1 511 brigádnických hodín.
           Návrh občianskeho  združenia  na  predĺženie  účinnosti nájomnej  zmluvy  na ďalšie
obdobie,  na  rokovaní  MiZ  dňa  26.4.2016 nezískal  pri hlasovaní  dostatočný počet  hlasov na
prijatie uznesenia.

       Nakoľko v ďalšom období má OZ záujem rozvíjať ďalšie aktivity u tzv. „rizikových
skupín“ mládeže organizovaním súťaží a športovými aktivitami viesť mládež z uvedenej lokality
k správnemu spôsobu života  a odmietnutiu drogových praktík.      

Z uvedených dôvodov preto OZ „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ dňa 02.03.2017
požiadalo  o  ďalší  prenájom  ihriska  a  detského  kútika  na  ďalších  10  rokov  za  rovnakých
podmienok  ako  doposiaľ.  Vzhľadom  k  tomu,  že  v  predmetnej  žiadosti  žiadateľ  uviedol
nesprávne dátumy „ od 30.04.2016 do 30.04.2026“, dňa 07.03.2017 opravil tieto chybné údaje,
na správny dátum „ od 30.04.2017 do 30.04.2027“. V ostatnom obsahu sa žiadosť nezmenila.

            Dňa 22.03.2017 bola vykonaná miestna obhliadka predmetu nájmu, pričom bolo zistené
že  pozemok  je  dookola  oplotený  do  výšky  cca  3  m,  vyasfaltovaný  s  hracími  prvkami  na
basketbal  a florbal a čo je najpodstatnejšie priestor nie je uzamknutý a z obidvoch strán je voľne
prístupný verejnosti. Jediné čo možno vytknúť vykonanou obhliadkou je potreba  nového náteru
celého  oplotenia,  ktorú podmienku  zakomponujeme  do ustanovenia  nájomnej  zmluvy,  ako aj
povinnosť  držať pozemok dostupný pre verejnosť. V opačnom prípade bude mať prenajímateľ
možnosť odstúpiť od zmluvy.    

Prípadný ďalší prenájom ihriska a detského kútika možno schváliť v súlade s § 9a ods. 9
písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov z
dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov. 

Zámer Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o ďalší prenájom ihriska a detského kútika
bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 08.03.2017.
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.03.2017:

Finančná komisia odporúča upraviť ďalší vzťah s občianskym združením „Iniciatíva občanov – 
Doktorov Jarok“ inou právnou formou ako je nájomná zmluva, napr. dohodou o spolupráci

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 odporúča predložiť materiál na rokovanie MiR a MiZ
Za : 3 Proti : 0 Zdržal sa : 3

V Bratislave, dňa  22.03.2017    


