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

 
 
 
 

Materiál na 25. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 04.04.2017 

 
 
 
 

Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru 
 
 
Predkladateľ:       Spracovateľ : 
Ján Hrčka      Mgr. Eva Osrmanová 
prednosta miestneho úradu    oddelenie právne a majetkové 
 
 
 
 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade  21.03.2017   miestna rada prerokovala materiál  
       a     o d p o r ú č a  
       predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
 
 
- v komisii F  16.03.2017 
- v komisii RPHSR 13.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu k materiálu 
Žiadosť + odpoveď  
Výpis z obchodného registra   
Nájomná zmluva č. 081 0 31 41 13 
Fotodokumentácia predmetu nájmu 
Žiadosť o  súhlas s revitalizáciou prístrešku 
Fotodokumentácia vedľajšieho prístrešku 
Stanovisko Odd. územného rozvoja miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves     



 
      NÁVRH UZNESENIA 

 
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 

 
                    A. schvaľuje 

 
v zmysle ustanovenia §9a, ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením  § 9a, ods. 9 zákona SNR 
č. 138 / 1991 Zb. o majetku obcí v aktuálnom znení priamy prenájom  nebytových priestorov -  
bývalého schodiskového prístrešku postaveného na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova 
(10,10 m2 ) a pod ním sa nachádzajúceho skladu (10,10 m2 ) o celkovej výmere 20,20 m2   za 
účelom prevádzkovania predajne zmrzliny p. Miroslavovi Hlavinkovi, Oravská 4, 821 09 
Bratislava, IČO: 34980181  s nájomným vo výške 96,00 €/m2/rok,  s dobou prenájmu od 
01.05.2017 do 30.04.2020. 
 

B. súhlasí  
 
s revitalizáciou kovovej konštrukcie prístrešku nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti prenajatého 
nebytového priestoru na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova, v správe mestskej časti, 
vykonanou v rozsahu podľa žiadosti p. Miroslavom Hlavinkom na jeho vlastné náklady        

 
 
 

Dôvodová správa 
 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s nájomcom p. Miroslavom  Hlavinkom  uzatvorila dňa 
24.05.2013 Zmluvu o nájme nebytových priestorov  č. 081 0 31 41 13 do 30.04.2017. Predmetom 
prenájmu je bývalý schodiskový prístrešok postavený na terase medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova 
a pod ním sa nachádzajúci sklad o výmere 20,20 m2  (stánok 10,10 m2, sklad 10,10 m2 ). 
Predmetné priestory sú prenajaté na prevádzkovanie predaja zmrzliny a rýchleho občerstvenia 
(obložené bagety, hot-dogy, balené cukroviny a nealko nápoje) bez predaja alkoholických nápojov                
a tabakových výrobkov a ako príručný sklad. 
  
Prehľad výšky nájmu: 
Obdobie NZ Nájom v €/m2 /rok 

06.05.2013 – 30.04.2017 081 0 31 41 13 79,00  
 
Ročné nájomné je celkom 1 595,80 €, splatné je štvrťročne v sume 398,95 €. Nájomca uhrádza 
svoje záväzky riadne a včas.   
 
 
 
 
 
 



 V celkovej výške nájomného nie sú zahrnuté poplatky za energie a služby spojené s 
užívaním nebytového priestoru. Nájomca uhrádza poplatky za odber elektrickej energie podľa 
spotreby nameranej elektromerom pre stánok odberateľovi elektrickej energie pre celý stavebný 
objekt, poplatky za odber studenej vody podľa spotreby nameranej prietokomerom odberateľovi 
vody pre celý stavebný objekt , za  odvoz a likvidáciu odpadu a zabezpečuje si upratovanie v 
predmete nájmu a v jeho okolí.  
 Nájomca na vlastné náklady vyčistil kovovú konštrukciu prístrešku, ktorý má v prenájme,  
od trusu  voľne lietajúceho vtáctva, natrel novým náterom a zabezpečil ostnatým drôtom proti 
opätovnému zoskupovaniu sa vtáctva. Obdobné aktivity a zabezpečenie plánuje nájomca na 
vlastné náklady vykonať aj na kovovej konštrukcii druhého prístrešku, ktorý sa nachádza v tesnej 
blízkosti prenajímaného nebytového priestoru, ktorý sa nebude prenajímať.  Predmetný prístrešok 
slúži ako  únikový východ z priľahlých podzemných garáží. Majetok je vo vlastníctve Hlavného 
mesta SR Bratislavy a majetok bol Protokolom č. 201/96 o zverení majetku zo dňa 30.11.1998 
zverený do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 Nájomca dňa 28.09.2016 požiadal písomne  o predĺženie nájmu a dňa 24.10.2016, dňa 
07.11.2016 žiadateľ prevzal odpoveď na predmetnú žiadosť.                

Prenájom predmetného nebytového priestoru je navrhovaný formou priameho prenájmu. 
Ide o inštitút upravený v ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len 
„zákon“). Konkrétne, § 9a ods. 9 zákona stanoví, že pravidlá pre prevody majetku sa primerane 
použijú aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu. Podmienkou je, aby nájomné dosahovalo 
minimálne výšku obvyklú vzhľadom na čas, miesto, účel nájmu a druh majetku. Inštitút priameho 
prenájmu bol do zákona zavedený, aby bolo možné za vyššie uvedených podmienok majetok 
prenajať konkrétnemu záujemcovi v prípadoch, keď okolnosti nenasvedčujú tomu, že by malo ísť 
o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade ide o rozšírenie nájmu pre 
subjekt, ktorý  už nebytové priestory mal v prenájme (od roku 2013).  

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál  Žiadosť Miroslava 
Hlavinku o predĺženie nájmu nebytového priestoru a odporúča materiál predložiť na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva.  
 
Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru z februára 2017. 
 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 02.02.2017: 
Finančná komisia odporúča preskúmať dostatočnosť jedného únikového schodiska a jeho 
sfunkčnenie 

Prít. : 9 Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Finančná komisia odporúča zvýšiť cenu nájmu na 96,- eur/m² a doplniť do zmluvy aby prípadná 
revitalizácia priestoru podliehala predchádzajúcemu súhlasu v miestnom zastupiteľstve 

Prít. : 9 Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Finančná komisia odporúča zvýšiť cenu nájmu na 96,- eur/m² a doplniť do zmluvy aby prípadná 
revitalizácia priestoru podliehala predchádzajúcemu súhlasu v miestnom zastupiteľstve 



Prít. : 9 Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Finančná komisia odporúča zmeniť nájomnú zmluvu z doby určitej na dobu neurčitú 

Prít. : 9 Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 1 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo dňa 
30.01.2017: 
Komisia RPHSR odporúča nájomnú zmluvu doplniť o vetu, ak by nájom bránil vlastníkovi v 
užívaní garáží, nájomca priestor vyprace a uvedie do pôvodného stavu. 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Stanoviská komisií k materiálu Žiadosť Žiadosť Miroslava Hlavinku o predĺženie nájmu 
nebytového priestoru z marca 2017 
 
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 16.03.2017: 
Finančná komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva za 
predpokladu, že oddelenie územného rozvoja vydá stanovisko k zabezpečeniu únikových ciest 
v zmysle platných predpisov 
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 počkať na stanovisko odd. územného rozvoja miestneho úradu 
Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
 Predmetný materiál bol už prerokovávaný v komisii RPHSR (30.01.2017) v komisii F dňa  
02.02.2017 následne prerokovaný v MiR dňa 07.02.2017 .  
Z rokovania Miestneho zastupiteľstva bol materiál stiahnutý na základe rozpravy. Bol doplnený     
o právoplatné Rozhodnutie č. SÚ2008/356/2698/ZUV/Vaa zo dňa 07.05.2008, ktorým bola 
povolená zmena v užívaní stavby.   
Požadované stanovisko oddelenia územného rozvoja miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves je súčasťou príloh predmetného materiálu. 
 
 
 
 
 


