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

Materiál na 27. rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.06.2017

Žiadosť
občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves 

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

Prerokované:       
- v miestne rade 13.06.2017                                      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 :    05.06.2017              Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
– v komisii   ŽP          :   05.06.2017
– v komisii   VÚP       :   07.06.2017

       -    v komisii   F            :   08.06.2017 



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA  VES

Alternatíva A/                                              schvaľuje

        Prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1426/729,združenie za účelom jeho 
revitalizácie, vybudovania pešej komunikácie medzi ul. Kresánkova a  Hany Meličkovej, 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.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

  1. Občianske združenie
Susedia Sami Sebe

1. Kresánkova 20, Bratislava

časť  1426/729
medzi ul.  
Kresánkova  a 
Hany Meličkovej

cca
100
     

1,00/celý
predmet
nájmu/celú  dobu
nájmu 

 01.07.2017  
do 30 dní od 
právoplatnej 
kolaudácie 
vybudované-
ho 
chodníka,naj
neskôr do 
31.10.2017 

Alternatíva B/                                               neschvaľuje

B/   Prenájom pozemku registra C - KN, časť parc. č. 1426/729, k. ú. Karlova Ves, medzi ul. 
Kresánkova a Hany Meličkovej, za účelom jeho revitalizácie, vybudovania pešej 
komunikácie medzi ul. Kresánková a Hany Meličkovej.

  

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  17.05.2017  (žiadosť  doplnená  e-mailom  dňa  29.5.2017)  požiadalo  občianske
združenie Susedia Sami Sebe o prenájom pozemku registra C – KN, časť parc. č. 1426/729 za
účelom  jeho  revitalizácie,  vybudovania  pešej  komunikácie  medzi  ul.  Kresánkova,  Vincenta
Hložníka,  Albína Brunovského a Hany Meličkovej.  Tým sa vyrieši chýbajúce prepojenie pešej
komunikačnej infraštruktúry pre obyvateľov ulíc  Matejkova, Kresánkova, Cikkerova, Vincenta
Hložníka, Albína Brunovského a Hany Meličkovej. 
Celková plocha chodníka je cca 100 m2. 

 
 Por
.
čís.

Nájomca
bydlisko

Parc.čís.
Lokalita 

Výmera
  v m2

Nájomné 
€/m2/rok

Doba nájmu
    od - do

  1. Občianske združenie
Susedia Sami Sebe

2. Kresánkova 20, Bratislava

časť  1426/729
medzi ul.  
Kresánkova  a 
Hany Meličkovej

cca
100
     

1,00/celý
predmet
nájmu/celú  dobu
nájmu 

 01.07.2017  
do 30 dní od 
právoplatnej 
kolaudácie 
vybudované-
ho 
chodníka,naj
neskôr do 
31.10.2017 

Občianske  združenie  žiada  o  prenájom  časti  predmetného  pozemku  výhradne  len  po  dobu
vybudovania chodníka. Predpokladaný termín realizácie je do 2 mesiacov od vydania povolenia
Stavebným  úradom  MČ  Bratislava  –  Karlova  Ves.  Po  vybudovaní  chodníka  bude  tento
občianskym združením Susedia Sami Sebe odovzdaný mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
na základe darovacej zmluvy, bezplatne do majetku mestskej časti.
            Pozemok registra C-KN parc. č. 1426/729 – ostatné plochy o výmere 6262 m2. k. ú.
Karlova  Ves  je  zapísaný  na  C-LV  č.  2396 vo  vlastníctve  hl.  m.  SR Bratislavy  – v správe
mestskej časti, protokolom č. 1798/02. 

Prenájom časti predmetného pozemku 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 prenájom predmetného pozemku bol
zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 05.06.2017.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.06.2017:
Finančná komisia :

 1. neodporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva
     Prít.: 9               Za: 5                   Proti : 0                 Zdržal sa: 4



2. odporúča občianskemu združeniu Susedia Sami Sebe predstaviť zámer vybudovať chodník    
na zasadnutí komisie výstavby a územného plánu
Prít.: 9                 Za: 7                  Proti: 0                  Zdržal sa: 2

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo 
dňa 05.06.2017:

Komisia RPHSR odporúča pozastaviť žiadosť do doby zosúladenia žiadosti so Zmluvou o 
poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Za: 5 Proti: 0             Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie pre životné prostredie a verejný poriadok (ŽPVP) zo dňa 05.06.2017:
Komisia ŽP OP a VP súhlasí s prenájmom časti pozemku v k. ú. Bratislava – Karlova Ves OZ 
Susedia Sami Sebe po dobu vybudovania chodníka
Za: 5 Proti: 0          Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie výstavby a územného plánu (VÚP) zo dňa 07.06.2017:

Bod nebol zaradený do rokovania komisie.  
   

V Bratislave, dňa  19..06.2017  


